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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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موال غري ة على َأيَّاإِلسالمي حفظ املال يف الشريعة رثر ضروأ

 املسلمني

    فراس فياض يوسف 

11/12/2021 تأريخ القبول:       27/9/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 لجمي  ئاا  المجتم   وعى  ا شامل  ا عام  عند استقراء نصوص الشريعة نجد منهج          
بصفة العالمية  ومن جمىة  اإِلسلماحي الحياة  وكيف ال وقد جاء كل األصعدة ومن

موال غير المسىمين ممن عاشوا م  الكىيا  التي جاء  بها شريعتنا الغراء الحفاظ عى  أ  
ي  اإِلسلموعى  أرض المسىمين مسالمين  وهذه من السما  البارزة التي نراها ئي ئقهنا 

ن دل ئإن   ها عامة تحوي وتحتوي غير المؤمنين بها؛ ن  الشريعة  وأ   ما يدل عى  ربانية هذهوا 
ها شريعة الرحمة والتعايش والسىم واالحترام المتبادل  ومن هنا أرد  أن أسىط الضوء ن  أل  

عى  هذه السمة مستنيرا بمقاصد الشريعة السمحة المنِظمة لشؤون البشرية  ومما دئعني 
يدي سلمفوبيا وتشويه لديننا بأإِ المعاصر من  ما نمر به ئي عالمنالىخوض ئي هذا الطرح 

ه  بيانا حقيقيا دون تىمي  لصورٍة أصىها ثاب  ئي األرض اه أو بدئٍ  من أعداابعض أبنا
وئرعها ئي السماء تؤتي ُأكىها من التعايش والسىم والرحمة بين البشرية جمعاء  وال تخف  

والنظرة المنهجية الحقيقية لشريعة أهمية البحث ئي مثل هذه المواضي  من اظهار النضرة 
موال وحقوق لمن عاشوا وتعايشوا م  أبنااها وأمرها لهم أن يحفظوا ويحائظوا عى  أ   اإِلسلم
ا منها بحرية الرأي والتمىك وعدم اإلكراه الفكري  وتكمن مشكىة البحث تباعها إيمان  اغير 

ه من الحقوق وصفىمين بموال غير المسئي تمحيص النظرة الحقيقية لىشريعة تجاه أ  
ي وشريعته اإِلسلمالشخصية وما انتشر من أحكام وصور غير منصفة ئي حق الدين 

 .اء السمحاءالغر  
 .ضروري  مقاصد الشريعة  غير المسىمينالكلمات المفتاحية:     

                                                 

 /الموصل/جامعة وم القرآن والتربية اإِلسلمي ة/كىية التربية لىعىوم اإِلنساني ةقسم عىُأستاذ مساعد. 
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 المقدمـــة 
ا م  أ  الحمد هلل والصلة والسلم عى  سيدنا رسول اهلل وعى  آله وصحبه ومن وااله    
 بعد:    

 لجمي  ئاا  المجتم   وعى  ا شامل  ا عام  ئعند استقراء نصوص الشريعة نجد منهج  
بصفة العالمية  ومن جمىة  اإِلسلمكل األصعدة ومناحي الحياة  وكيف ال وقد جاء 

اء الحفاظ عى  أموال غير المسىمين ممن عاشوا م  الكىيا  التي جاء  بها شريعتنا الغر  
ي  اإِلسلمالمسىمين مسالمين  وهذه من السما  البارزة التي نراها ئي ئقهنا  وعى  أرض
ن دل ئإن   ها عامة تحوي وتحتوي غير المؤمنين بها؛ ن  ما يدل عى  ربانية هذه الشريعة  وأ  وا 

رد  أن أسىط الضوء ألنها شريعة الرحمة والتعايش والسىم واالحترام المتبادل  ومن هنا أ  
ا بمقاصد الشريعة السمحة المنِظمة لشؤون البشرية  ومما دئعني مستنير   عى  هذه السمة

سلمفوبيا وتشويه لديننا ما نمر به ئي عالمنا المعاصر من إِ لىخوض ئي هذا الطرح 
ا دون تىمي  لصورٍة أصىها ثاب  ئي ا حقيقي  ه  بيان  يدي بعض أبنااه أو بدئٍ  من أعداابأ

كىها من التعايش والسىم والرحمة بين البشرية جمعاء  األرض وئرعها ئي السماء تؤتي أُ 
ظهار النضرة والنظرة المنهجية البحث ئي مثل هذه المواضي  من إِ  أهميةوال تخف  

لمن عاشوا وتعايشوا م  أبنااها وأمرها لهم أن يحفظوا ويحائظوا  اإِلسلمالحقيقية لشريعة 
الرأي والتمىك وعدم اإلكراه الفكري  عى  أموال وحقوق غير أتباعها إيمانا منها بحرية 

البحث ئي تمحيص النظرة الحقيقية لىشريعة تجاه أموال غير المسىمين  مشكلةوتكمن 
باعتباره من الحقوق الشخصية وما انتشر من أحكام وصور غير منصفة ئي حق الدين 

حىيىية  وقد استقرااية ت المنهجيةي وشريعته الغراء السمحاء  وبطبيعة الحال كان  اإِلسلم
 حوى البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة ئيها أبرز النتااج والتوصيا :

 المقدمة:
ل: التعريف بمفر   المفاهيمي لها: وئيه أربعة مطالب:  اإِلطاردا  العنوان و المبحث األ و 

لالمطىب   : تعريف مقاصد الشريعة.األ و 
 المطىب الثاني: تعريف المال.
 وري. المطىب الثالث: تعريف الضر 

 المبحث الثاني: ضروري حفظ المال وعلقته بأموال غير المسىمين  وئيه مطىبان:
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لالمطىب   .حفظ المال ةمرتبة وأهمي: مفهوم و األ و 
 المطىب الثاني: أثر الحفظ من جهتي الوجود والعدم.

 الخاتمة وأبرز النتااج..
لالمبحث   اأَلوَّ
 ي لهاالمفاهيم اإِلطارالتعريف بمفردات العنوان و 
لالمطلب   اأَلوَّ

 تعريف مقاصد الشريعة 
ا عى  ما سار عىيه عىماؤنا الفضلء ئي تعريفهم لعىم باداا  ذي بدء أقول وجري  

أصول الفقه باعتبارين  اعتبار الىقب واعتبار التركيب  وال شك أن عىم المقاصد وليد عىم 
 أصول الفقه. 

لاالعتبار  بار أن هذا المصطىح مركب إضائي  وعىيه : تعريف مقاصد الشريعة باعتاأل و 
 تعريف كل جزٍء منه على حدة:يىزم 

 المقاصد في اللغة:
ْدُ  إليه بمعن   الشيء ئهي عندهم "إتيان    ْدُ  له  وق ص  ْدُتُه  وق ص    تقول ق ص 

ْدُ  ق ْصد ُه: نحْو ُ   (1)".نحوه وق ص 
م الْ  (ق ص د)أصل م اد ة و"         ع ر ب: االعتزام  والتوجه  والنهود  ومواقعها ِئي ك ل 

ن ك ان  قد  ِقيق ة  و اِ  والنهوض ن ْحو الش ْيء  عى  اْعِتد ال ك ان  ذ ِلك أ و جور ه ذ ا اصىه ِئي اْلح 
يخص ِئي بعض اْلم و اِض  ِبقصد االْستق ام ة دون اْلميل أ ال ترى ِإن ك تقصد اْلجور ت ار ة ك م ا 

ِميع اتقصد اْلعْدل ُأْخر ى  ئا  (2)".العتزام والتوجه ش اِمل ل هما ج 
ُة الطريقِ و"          ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  چ  تعال  قولهمنه و   اْلق ْصُد: اْسِتق ام 

                                                 
هـ(  393الصحاح تاج الىغة وصحاح العربية  أبو نصر سماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) :  (1)

/ 2م(:  1987 -  هـ 1407   4بيرو   ط: –)تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  دار العىم لىمليين 
524. 

هـ(  )تحقيق: عبد 458المحكم والمحيط األعظم  أبو الحسن عىي بن إسماعيل بن سيده المرسي ) :  (2)
 .187/ 6م(:  2000 -هـ  1421  1بيرو   ط  –الحميد هنداوي  دار الكتب العىمية 
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ى   الى ِه ت ْبِييُن الط ِريِق اْلُمْست ِقيِم والدعاُء ِإليه "  (1)چڄ  ڄ  ڄ   ڃ     أ ي ع 
ةِ  ِج و اْلب ر اِهيِن اْلو اِضح  وس ف ٌر قاصٌد: س ْهٌل   وطريٌق ق اِصٌد: س ْهٌل ُمْست ِقيمٌ .....ِباْلُحج 

 (2)".ق ِريبٌ 
هذا أبرز ما ذكروه في بيان معنى المقصد في لسان العرب ومعاجمهم، ويمكن 

االعتزام  والتوجه  والنهود  والنهوض ن ْحو الش ْيء  عى  القول أن له جملة من المعاني: 
 ، واالستقامة، والسهولة.  راْعِتد ال ك ان  ذ ِلك أ و جو 

 الشريعة لغة:
ل  : وُشروعا   ش ْرعا   ي ْشر عُ  الواِردُ  (  تقول: "ش ر ع  ش ر عهي من الثلثي)  بِفيه  الماء   ت ن او 

 والشِّراعُ  والش ريعةُ . دخى .... أ ي وُشُروعا   ش ْرعا   ت ْشر عُ  اْلم اءِ  ِئي الدواب   وش ر ع  ِ 
در ل ِتيا المواض ُ : والم ْشر عةُ  ِبه ا اْلم اءِ  ِإل  ُيْنح   ش ريعة   لىعبادِ  اهلل ش ر ع   م ا ُسمِّي   ِمْنه ا.....و 

ْومِ  من جِّ  والصلةِ  الص  ْيِرِه". و النِّك احِ  و اْلح  و غ 
(3) 

 الحقيقة على فيها شرع من إن بحيث الماء، بشريعة تشبيها الشريعة "سميتوقد 
وتطّهر". ُروي المصدوقة

كون من جمىة معاني الشريعة: الدين والُسنة والمىة والمنهاج. وبهذا ي
  الشريعة اصطالحًا:

ئوها:(5)".هي االاتمار بالتزام العبودية"  وهذا من أعم التعريفا  لىشريعة  وكذلك عر 

 السنة أو الكتاب ئي األحكام من وسىم عىيه اهلل صى  اهلل رسول عى  الوحي به نزل "ما 

                                                 
  .9النحل: من اآلية: سورة  (1)
جمال الدين ابن منظور األنصاري  لسان العرب مادة )قصد(  محمد بن مكرم بن عى   أبو الفضل  (2)

 . 353/ 3هـ(:  1414 - 3هـ(  )دار بيرو   ط 711الرويفع  اإلئريق  ) : 
(3)

 .175/ 8 العرب: لسان  

بيدي ) :  (4) تاج العروس  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني  أبو الفيض  المىّقب بمرتض   الز 
 .259/ 21هداية(: هـ(  )مجموعة من المحققين   دار ال1205

هـ(  )تحقيق: ضبطه وصححه 816التعريفا   عىي بن محمد بن عىي الزين الشريف الجرجاني ) :  (5)
م(: 1983-هـ 1403   1لبنان  ط -جماعة من العىماء بإشراف الناشر دار الكتب العىمية بيرو  

127. 
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(1)ظنيا ". أو كان قطعيا   المكىفين  وأئعال والوجدانيا  ادبالعقا يتعىق مما
 

"وعى  هذا نستطي  القول: بأن الشريعة قد تطىق عى  الدين  ئهي عبارٌة عّما جاء  به 
الرسل من عند اهلل بقصد هداية البشر ال  الحق ئي االعتقاد  وال  الخير ئي السىوك 

 (2)والمعامىة".
(3)بأنه "عقيدٌة وشريعٌة". سلماإلِ ُوصف وفي مثل هذا المقام 

 

 :علمًا ولقباً  االعتبار الثاني: تعريف مقاصد الشريعة
ئي هذا المضمار عندما نبحث عن تعريف صريح وُمس ِوٍر لمصطىح المقاصد بهذا 
الشكل عند األقدمين ال نحظ  بذلك؛ ويرج  األمر لجمىة من األسباب منها: أنه لم تتكون 

نما كان جمل   ملمحه ومراميه وقواعده  مفرقة  بين كتب كعىٍم مستقٍل ئي كتاباتهم  وا 
األصوليين  وجل ما تحدثوا عنه هو مباحث ئي المناسبة والمصىحة واالستحسان وسد 

وأيضا الوضوح   والمراد   والباعثالمصالح الضرورية والحاجية والتحسينيةوئتح الذراا  و 
مبينا سبب عدم تعريفه  (4)لشاطبيعندهم جىي ئي مفهوم المقاصد  ومنهم اإلمام ا

سمح لىناظر ومن هنا ال يُ لىمقاصد بأنه وض  كتاب الموائقا  لىعىماء الراسخين إذ يقول: "
حتى يكون ريان من علم الشريعة، ؛ أو مستفيدٍ  ئي هذا الكتاب أن ينظر ئيه نظر مفيدٍ 

                                                 
 - 1الكوي   األجزاء  –ن اإلسلمية الموسوعة الفقهية الكويتية  )صادرة عن: وزارة األوقاف والشاو  (1)

مصر  األجزاء  –  مطاب  دار الصفوة 1: ط 38 - 24الكوي   األجزاء  –  دار السلسل 2: ط 23
 .194/ 32   طب  الوزارة(:2: ط 45 - 39

المقاصد العامة لىشريعة االسلمية  لىدكتور يوسف حامد العالم  )المعهد العالمي لىفكر االسلمي   ط  (2)
 .20م(: 1994 -هـ 1415  2
دراسة ئي ئقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكىية والنصوص الجزاية  لىشيخ الدكتور يوسف  (3)

 .20م(: 2008   3القاهرة  دار الشروق   ط  -القرضاوي  )مصر

: هو االمام أبو اسحاق إبراهيم بن موس  بن محمد الىخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الشاطبي (4)
ينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج  أحمد بابا بن أحمد (. هــ790) :     العلمة المحقق المذهب لكيما

هـ(   1036:  بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني  أبو العباس )
م(: 2000   2ط ليبيا   –عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد اهلل الهرامة  دار الكاتب  طرابىس )

 .48ص:
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  وبناء (1)"صب للمذهبإلى التقليد والتع دٍ لِ خ  أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مُ 
أما شيخ المقاصد  أبو إسحاق الشاطبي  ئإنه لم يحرص عى  إعطاء حد عى  ذلك: "

ا بما ال مزيد عىيه  ا  ويزداد وضوح  وتعريف لىمقاصد الشرعية  ولعىه اعتبر األمر واضح 
ده ئي تعريف المقاصد كونه بقراءة كتابه المخصص لىمقاصد من "الموائقا " ولعل ما زهّ 

 (2)".ةيعلىعىماء  بل لىراسخين ئي عىوم الشر  كتابه كتب
وأما من جاء بعدهم من المعاصرين ئقد وضعوا تعريفا  ال تخرج عما قرره األقدمون    

 ئي مناهجهم االستنباطية وكيفياتهم التعامىية م  النصوص  وهي كثيرة جدا   منها: 
ألحكام هو تحقيق مصالح الناس المقصد العام لىشارع من تشريعه اما يعبر عنها بأنها: " 

 (3)".اتهم  وتوئير حاجياتهم وتحسينياتهمبكفالة ضروريّ 
المعاني والِحكم المىحوظة لىشارع ئي جمي  أصول التشري  أو معظمها  بحيث ال و:" 

(4)".خاصًّ من أحكام الشريعة تختص  ملحظتها بالكون ئي نوعٍ 
 

سرار التي وضعها الشارع عند كل حكٍم من و:"المراد بمقاصد الشريعة؛ الغاية منها واأل 
(5)أحكامها".

 

:"الغايا  التي تهدف اليها النصوص من األوامر والنواهي واإلباحا   وتسع  األحكام و 
(6)الجزاية ال  تحقيقها ئي حياة المكىفين  أئرادا  وُأس را  وجماعاٍ  وأّمة ".

 

                                                 
هـ(  )تحقيق: 790الموائقا   إبراهيم بن موس  بن محمد الىخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ) :  (1)

 .124/ 1م(: 1997هـ/ 1417  1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سىمان   دار ابن عفان  ط 
 2)الدار العالمية لىكتاب اإلسلمي  ط  أحمد الريسوني    الدكتورنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي (2)
 .5م(: 1992 -هـ  1412 -
لدار  8شباب األزهر  ط  -هـ(  )مكتبة الدعوة 1375عىم أصول الفقه  عبد الوهاب خلف ) :  (3)

 .197 (:  التاريخ بدونالقىم
 .121/ 2: ىطاهر بن عاشورل  مقاصد الشريعة اإلسلمية (4)
هـ(  )مؤسسة علل 1394  لىشيخ علل الفاسي المغربي  ) : ومكارمها االسلميةمقاصد الشريعة  (5)

 . 7م(: 1993  5الفاسي  دار الغرب اإلسلمي  ط 
دراسة ئي ئقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكىية والنصوص الجزاية  لىشيخ الدكتور يوسف  (6)

 .20القرضاوي: 
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(1)العباد". لمصىحة تحقيقها  ألجل الشريعة ُوِضع  التي الغايا  هي الشريعة "مقاصد 
 

 أكان  سواءٌ  عىيها؛ والمترتبة الشرعية  األحكام ئي المىحوظة المعاني هي و:"المقاصد 
 هدف ضمن تتجم  وهي إجمالية  سما  أم كىية مصالح أم جزاية ِحك ما   المعاني تىك

 (2)الدارين". ئي اإلنسان ومصىحة اهلل عبودية تقرير هو واحد 
 التفريق المتأخرين بعض ل اإلمام ابن عاشور رحمه اهلل تعال : "حاوليقو وفي هذا    
 ومجال المقاصد مادة هي المصىحة إن: وقال والمصالح  المقاصد :المصطىحين بين

 ئي وقال العامة  القاعدة أو النظري المبدأُ  هو المقصد أن باعتبار الجمىة وئّسر ئعىها 
 َغناءٍ  في أننا والظاهر له  ئعلٍ  إل  يتحول حين أي يتجّسد  حين المقصدُ  إنها: المصىحة

 كتاب وض  من واألساس األصل هو ذلك وكان  والمصلحة المقصد بين التفرقة عن
 تىك األحكام  من المقصودة الشريعة  ئهي ألحكام مناطا   المصالح اعتبار وهو المقاصد 

 األخذ طىب هو عىمال هذا ئي ئيه المبحوث وأن اهلل  شرع ئثمّ  المصىحة كان  ئحيثما
 تضّمنه ما وذلك أحكامها  وتنفيذ الشريعة ألوامر باالمتثال المصالح وتحقيق بالمقاصد 

 يوجب الصحيحة والسُّنة القرآن من كثيرةٍ  أدلةٍ  استقراء و"إنَّ  (3)الس نة". به وجاء  الكتاب
 العام الحللص راجعة وعللٍ  بِحَكمٍ  منوطة يةاإِلسالم الشريعة أحكام بأن اليقين لنا

 (4)واألفراد". للمجتمع
والمتأمل لهذه التعريفا  وغيرها يجدها تدور حول عدة معاٍن لىمقاصد وهي: المعاني 
 والغايا  واالسرار والِحك م التي قارن  األحكام من النواهي واألوامر  كىية كان  أو جزاية.

 
 
 
 
 

                                                 
 .7: الشاطبي اإلمام عند المقاصد نظرية (1)

 .17: الشرعية المقاصد عىم (2)
(3)

 وما بعدها. 171/ 2 اإلسلمية  لىطاهر بن عاشور: الشريعة مقاصد 
 .245/ 2 اإلسلمية  لىطاهر بن عاشور: الشريعة مقاصد (4)
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 المطلب الثاني
 تعريف المــــــال 

فاهيمي لمضامين الموضوع أشرع ئي بيان المعن  الىغوي الم اإِلطاركي يتضح    
 واالصطلحي لمصطىح المال:

 المال لغًة:  
"  والمالُ  ا: هو من الثلثي"م ِول  األ شياء   االنسان من يمىكه معىوم  وهو كل م 

واألصل ئيه الذهب والفضة  ثم ُأطىق عى  جمي  ما يحوزه اإلنسان من ساار األعيان  
 أبيح ئإن بعضهم  أو الناس كلّ  بادخار أي بالتمّول يثب  "ئالمال  (1)وجمعه أموال

م   شرعا   االنتفاع اّل  ئمتقو  ٍم  ئغير وا   (2)ماال ". يكن لم عنه واالنتفاع التمّول ُعدم ئإنّ  متقو 
 الذهب من اإلنسان يمىكه ما كل عى  "يق  وأما المال من حيث األصل ئإنه 
ِرق  بماٍل  مالٍ  مبادلة البي  يقولون والفقهاء ذلك  وغير والعروض يقوالرق والغنم واإلبل والو 
ن الثمن ئيجعىون الىغة  ئي هو وكذلك  َ  األشهر أن إال ماال   كانا جنسٍ  أي من والُمثم 
ذا المواشي  المال ئي العرب عند   ئُيطىق المال عى  (3)النقد" قالوا والفضة الذهب أرادوا وا 

والفضة باعتبار األصل  وأكثر ما ُيطىق ئي عرف العرب  ما يحوزه اإلنسان من الذهب
ْزِن ئ ِرق " ِمن أ صىهاوأما اشتقاق كىمة مال ئعى  اإلبل؛ ألنها أكثر أموالهم شيوعا    م ِول ِبو 

ْ  م اال   ثُم  ِإن ار  ِكه ا و اْنِفت اِح م ا ق ْبى ه ا ئ ص  ر  ِذر  ثُم  اْنق ى ب ِ  اْلو اُو أ ِلفا  ِلت ح  هم أ توا ِباْلك ْسر ِة وح 
ُكوا ِبه ا األ لف ِئي ماٍل ئ اْنق ى ب ْ  ه ْمز ة  ئ ق اُلوا م ِال ر   (4)."ال ِتي ك ان ْ  ِئي و اِو م ِول ئ ح 

إن  المال هو كل شيٍء تمىكه  واألصل ئيه اطلقه عى  الذهب والفضة  ثم ُأطىق و   
بٍل وساار الممتىكا  النقدية  عى  ساار األعيان التي يمتىكها اإلنسان من نقودٍ  وا 

                                                 
 1821/ 5 العربية  مادة )مول(: وصحاح الىغة تاج الصحاح؛  344/ 8العين  )باب اللم(: ينظر:  (1)

 .635/ 11 العرب  مادة )مول(: ؛ لسان
 1422/ 2والعىوم:  الفنون اصطلحا  كشاف (2)
أبو هلل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحي  بن مهران لىعسكري   الفروق الىغوية (3)

 –دار العىم والثقائة لىنشر والتوزي   القاهرة   : محمد إبراهيم سىيم  )تحقيقهـ(395: نحو  العسكري )
 .175  د.ط  د.  (: مصر

 .636/ 11 العرب  مادة )مول(: لسان (4)
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  وغالب من عّرف المال ئي الىغة اقتصر عى  وصفه بأنه معروٌف  ولم يتعّمق (1)والعينية
 مخٱُّٱ:   وقد سّم  اهلل تعال  المال )خيرا ( ئقال تعال ئي توضيح معناه؛ لظهوره

أيضا :  وقال عز  من قاالٍ   (2)َّحض جض مص خص حص مس خس حس جس
و"هذا؛  ؛(4)َّمن خن حن جنُّٱل جل  شأنه:   وقا(3)َّمث زث رث يتٱُّٱ

 (5)ألن الناس ي ُعد ون المال ئيما بينهم خيرا ".
 المال اصطالحًا:

 لىمال اصطلحا  تعريفاٌ  عدٌة من أشهرها:
(6)".وجهه من أخذه إذا غيره عن المالك به ويستبِّدُ  الِمل ك عليه يقع ما: "هو

 

(7)قامة شاون الحياة".و: "كل ما به غن  صاحبه ئي تحصيل ما ينف  إل
 

و: "كل شيٍء له قيمٌة ماديٌة بين الناس وتحصُل به مصالحهم  ويجوز شرعا  حيازته 
 (8)واالنتفاع به عى  وجه السعة واالختيار".

ئكل ما تحصل به مصالح الناس ئهو ماٌل  "ئُيطىق اسم المال عى  كل ما ي ْحُصل 
ليف   والذي أميل إليه هو التعر (9)به هذا المقصد" ؛ الشتماله عى  معن  المال األ و 

                                                 
مجد الدين أبو السعادا  المبارك بن محمد بن محمد بن واألثر   الحديث غريب ئي ينظر: النهاية (1)

محمود  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى   )هـ(606:  محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )
المحيط  مادة  القاموس؛  373/ 4(: م1979 -هـ 1399و   بير  -المكتبة العىمية   محمد الطناحي

 .1059: )مال(
 .180:   من اآليةالبقرةسورة  (2)
 .21:   اآليةالمعارجسورة  (3)
 .8:   اآليةالعاديا سورة  (4)

 .262/ 32الرازي:  تفسير (5)
 .32/ 2الموائقا :  (6)
 .198أصول النظام االجتماعي ئي اإلسلم:  (7)
الشريعة الخاصة بالتصرئا  المالية  عز الدين بن زغيبة  )مركز جمعة الماجد لىثقائة والتراث  مقاصد  (8)

 .34م(: 2001-هـ1422  1اإلمارا   ط -دبي
 .198أصول النظام االجتماعي ئي اإلسلم:  (9)
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م(  أو  ل( سواٌء ئي ذلك ما كان معتب را  مما ئي أيدي المسىمين)الُمت ق و  بصورٍة عامٍة )الُمت م و 
عىيه رحمة  (1)وحاصل األمر كما قال اإلمام ابن عابدينما كان ُمعتبرا  ئي أيدي غيرهم  

 مباحٍ  غير ولو ادخاره يمكن ما المال ألن ل؛الُمت م و   من أعم المال رب العالمين: "أن
مُ  كالخمر  ٌم" ال مالٌ  ئالخمر اإلباحة  م  ادخاره يمكن ما والُمت ق و   يميل ما   ئالمال(2)ُمت ق و 

ْىُقه ئي األصل ما أو الحاجة  لوق  اإلنسان  ويّدخره طب  إليه   (3)الناس لمصالح كان خ 
ل بها إل    واألعيان (4)ومن هنا تدخل المنائ  تح  مسّم  المال باعتبارها وسيىة  ُيتوص 

                                                 
(1)

ئقيٌه  عابدين  بابن المعروف العزيز الدمشقي  عبد بن عمر بن أمين اإلمام محمد : هوابن عابدين 
الفقه ويعرف بحاشية ابن عابدين   ئي( المختار الدر عى  المحتار )رد: تصانيفه من وأصولٌي حنفٌي 

ئي  ولد وتوئي الفرااض(  ئي المختوم و)الرحيق األصول  ئي( المنار شرح عى  األسحار نسما )و
عبد عشر   الثالث القرن تاريخ ئي البشر ينظر: حىية(. م1839-هـ1252)دمشق رحمه اهلل تعال  سنة 

حفيده:  تعىيقق و ينستق و يحق  )تهـ(1335:  الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي )
 ؛ األعلم 1230: (م1993 -هـ  1413  2لبنان  ط-دار صادر  بيرو   محمد بهجة البيطار

 .42/ 6لىزركىي: 
(2)

بدين  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عاالمحتار   عابدين: رد ابن وحاشية المختار الدر 
/ 4(: م1992 -هـ 1412  2ط  لبنان-بيرو -دار الفكر(  )هـ1252:  عابدين الدمشقي الحنفي )

501. 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد  الطوري   وتكمىة الخالق ومنحة الدقااق كنز شرح الرااق ينظر: البحر (3)

وئي آخره: تكمىة البحر الرااق لمحمد بن حسين بن عىي   (هـ970:  المعروف بابن نجيم المصري )
دار الكتاب   )وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين  هـ( 1138بعد  :الطوري الحنفي القادري ) 

 .277/ 5  د.  (: 2  طاإلسلمي
ال   وأنها ال اختىف األحناف م  جمهور العىماء ئي مسألة المنائ   ئقد رئض األحناف عد  المنائ  أموا (4)

تأخذ حكم المالية كالضمان مثل  ااّل بالعقد؛ ألنها حسب وصفهم زوااد تحدث ئي العين شياا  ئشياا   قال 
ٍم"  وقال أيضا : "ئإن بمالٍ  ليس  المنائ  "وعندنااإلمام السرخسي رحمه اهلل تعال :   تأخذ ال المنائ  ُمت ق و 

 كمن له  المال ذلك كان بفعىه ماال   الغير مىك من بمالٍ  ليس ما صّير ومن بالعقد...  إال المالية حكم
نما بماٍل  ليس  وباعه"  وعىيه ئالمنائ  عندهم غيره تراب من كوزا   اتخذ  العقد شبهة أو بالعقد تتقوم وا 

 معن  ئي المنائ  أن الجمهور لىضرورة  بخلف الجمهور  قال اإلمام ابن رشٍد رحمه اهلل تعال : "وعمدة
؛  120/ 4المقتصد:  ونهاية المجتهد ؛ بداية 11/27و  70/ 5لىسرخسي:  ال". ينظر: المبسوطاألمو 
 .153/ 2الشىبي:  وحاشية الدقااق كنز شرح الحقااق تبيين
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المنائ   سواٌء حصى  تىك المنائ  بواسطة مبادلة أعيان األشياء كالقمح والصوف بأعياٍن 
من جنسها أو من غير جنسها  أو حصل بواسطة بذل األثمان األصىية كالذهب والفضة 

ي شاع استعمال المال ئي عرف أو األثمان االصطلحية كالفىوس والنقود الورقية والت
 (1)الناس اليوم عىيها بشكٍل عاٍم.

إن  المال المعتبر شرعا  يشمل األعيان والمنائ  وساار الممتىكا  المنقولة وغير و
م  "واختلف العىماء ئي  ُئها  وهو ما ُيعب ر عنه بالمال الُمت ق و  َِ المنقولة  وبهذا ي ْضم ُنها ُمْتِل

و اختلف عباراٍ  بين الوضوح والغموض  والشمول وعدمه  والمراد بيان حقيقة المال ه
  وهو ضرورٌة من ضروريا  حياة الناس جميعا  مسىمين وغير (2)عند الجمي  واحٌد"

 إال مال اسم يق  "ال: اإلمام الشائعي رحمه اهلل تعال  متحدثا  عن المال قالمسىمين  وقد 
نمتِىف   وتىزم بها  يباع قيمةٌ  له ما عى  : ه  وا   وما الفىس مثل الناس  يطرحه ال وما قى  
وعىيه ئكل ما له قيمٌة ماديٌة كالممتىكا  وعروض التجارة  أو معنويٌة   (3)ذلك" أشبه

كحقوق االبتكار وساار الحقوق الذهنية واإللكترونية ئهو ماٌل  وئي المقابل كل ما ال قيمة 
  ماال  ئي عرف الشريعة  ئالمال كما له بين الناس  أو ال تحصل به مصالحهم ئل يسم

 الناس أئراد معاش نظام إقامةيقول اإلمام ابن عاشور رحمه اهلل تعال : ما يكون به 
مسىمين وغير مسىمين  بعد كدِّهم ئي تحصيىه؛ باعتباره ضرورة من الضروريا  

ل األعيان   وعىيه "ئإن لفظ المال يشم(4)األساسية لحياة الناس وتعايشهم  وقيام حضارتهم
 (5)والمنائ   وبذلك تجب المحائظة عى  المنائ  كوجوبها عى  األعيان سواء  بسواٍء".

 

                                                 
؛ مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرئا  المالية:  198ينظر: أصول النظام االجتماعي ئي اإلسلم:  (1)

 -سلمي  لىشيخ: رّيان توئيق خىيل  )دار الفتح لىدراسا  والنشر  عّمان؛ نظرية النقود ئي الفقه اإل 34
 وما بعدها. 98األردن  د. ط  د.  (: 

 .470المقاصد العامة لىشريعة اإلسلمية:  (2)
 دار الكتب العىمية   )هـ(911:  عبد الرحمن بن أبي بكر  جلل الدين السيوطي )والنظاار   األشباه (3)
 .327: (م1990 -هـ 1411  1ط
 .344: الفقهي ؛ القاموس 187/ 2والتنوير:  التحرير ينظر بتصرف: (4)
 .475المقاصد العامة لىشريعة اإلسلمية:  (5)
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 المطلب الثالث
 تعريف الضـــــروري

لتتضح الصورة الذاتية ئي الذهن عن الحىقة الواصىة والتي من أهم الحىقا  ئي     
ن  الضروري لغة ئهم ومعرئة منزلة حفظ المال كمقصد من مقاصد الشريعة أبين مع

 واصطلحا :
 الضروريات لغًة:

ق دِ  الش ْيِء  ِإل  ااِلْحِتي اجُ ": ويعني  "اسٌم لمْصدِر االْضِطرارِ جم  ضرورة وهي "  و 
ُرورةُ  و ااِلْسمُ  أ ْمٌر  ِإليه اْضط ر ه ر ة...  والض  ر ِة : الض  رارُ  كالض  ار ُة؛: والضِّ ل ْيس   الُمض  ى ْيك   و   ع 
رٌ  ر  ُرورةٌ  و ال   ض  ر ة و ال   ض  ُرورةٍ  ضاُرورةٍ  ُذو و ر ُجلٌ  )ت ِضّرٌة(  ت ُضّرةٌ  وال ضاُرورةٌ  و ال   ض   أ ي وض 

ق دِ  حاجٍة  ُذو ڳ  ڱ      ڱ        چ :وجل عز ِإليه...  وقوله ُأْلجئ   أ ي الش يءِ  ِإل  اْضُطر   و 

م ا المْيتةِ  أ ْكل ِإل  ْلِجئ  أُ  ئ م نْ  أ ي (1) چڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   م  و   ُحرِّ
ى ْيهِ  وُضيِّق   ِر  ِمن   وأ صىه ِباْلُجوِع  األ ْمرُ  ع  يُق" و ُهو   الّضر   (2).الضِّ

مِّ(ّـ والضُ       اِل   :ر )ِبالض  ُسوُء اْلح  ر  و  ضد النف  : )بالفتح(ر  ـوالض  الهزاُل و  والض 
ر  ُلغ ت اِن: ِضد  الن ْف ِ  م ْع   ب ْين  الض    الض  ذا أ ئرد  الضُ ّـ ئِإذا ج  اد   واِ  ّر ّـ ّر و الن ْفِ  ئ ت ْح   الض 

اد   م ْم  الض  ٌر ِئي   ض  ر  ى ْيِه ض  ل  ع  اُن ي ْدُخُل ِئي الش ْيِء  ُيق اُل: د خ  ر يعني  الن ْقص  ر  والض 
اِلِه   ر اُء: الس ن ةم  اُروراُء: اْلق ْحُط و الشِّ   والض  اٍل وضيق  د ُة والض  ا ك ان  ِمْن ُسوِء ح  ئ ُكل  م 

ّر. م ا ك ان  ِضدًّا ِلىن ْفِ  ئ ُهو  ض  ئ ْقٍر أ و ِشد ٍة ِئي ب د ٍن ئ ُهو  ُضّر  و  و 
(3) 

ْرب ان: اضطرارٌ "واالضطرار:   ْنس ان عى  م ا يكره ض  ارجٍ  ِبس ب بٍ  ِبم ْعن  حمل اإْلِ   خ 
  كمن اْشت د  جوعه ئاضطر ِإل   أكل د اخلٍ  ِبس ب بٍ  طرارٌ واض  كمن يْضرب أ و يهدد لينقاد

                                                 
 .173سورة البقرة  من اآلية:  (1)

 وما بعدها. 483/ 4 العرب: لسان (2)
أحمد بن   لكبيرالمصباح المنير ئي غريب الشرح ا ؛ 482/ 4(: لسان العرب مادة )ضررينظر:  (3)

لبنان  الطبعة  -بيرو   )المكتبة العىمية هـ( 770  :محمد بن عىي الفيومي ثم الحموي  أبو العباس )
 .384/ 12:  تاج العروس ؛360/ 2بدون  التاريخ بدون(: 
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 (1)."ميت ةٍ 
اجة وكل " ُروِرّي كل م ا تمس ِإل ْيِه اْلح  اجة والشدة ال  مدئ  ل ه ا و اْلم ش ق ة  والض  ُرور ة اْلح  والض 

ة وثيقة كما   وال شك أن  المعن  الىغوي ذا  صى(2)".م ا ل ْيس  ِمْنُه ُبد و ُهو  خلف الكمالي
 العام. اإِلطارهو ظاهر بمصطىح الضروريا  من حيث المعن  و 

 الضروريات اصطالحًا:
بقوله:  رحمه اهلل تعال من أروع التعريفا  كما يبدو لي ما عّرئها به االمام الشاطبي     

 لم ُئقد  إذا والدنيا  بحيث الدين مصالح قيام ئي منها بد ال أنها ئمعناها الضرورية  ئأما"
 ئو  األخرى وئي حياٍة  وتهارٍج وئو  ئسادٍ  عى  بل استقامٍة  عى  الدنيا مصالح تجرِ 

(3)".المبينٍ  بالخسران والرجوع والنعيم  النجاة

 بمجموعها األمة تكون التي   قال: "هيرحمه اهلل تعال  واالمام الطاهر ابن عاشور
 تؤول انخرم  ئإذا باختللها النظام يستقيم ال بحيث تحصيىها إل  ضرورةٍ  ئي وآحادها

 (4).وتلٍش" ئسادٍ  إل  األمة حالة
وعّرئها الريسوني أنها: "تىك المصالح التي ال تستغني عنها الحياة البشرية  وال يقوم لها 
شأٌن بدونها  ويترتب عى  ئقدانها هلك الناس أو اختلل حياتهم بشكٍل بىيٍغ ال يطاق ئي 

 (5)العادة".
 الكىيا  وهي الدارين  مصالح قيام ئي منها بد ال التي بقوله: "هي وعّرئها الخادمي

 اإِلطار  وبهذا أكون قد وقف  عى  (6)والمال". والنسل والعقل والنفس الدين حفظ :الخمس

                                                 
: عدنان )تحقيقهـ(  1094:  أيوب بن موس  الحسيني القريمي الكفوي  أبو البقاء الحنفي )  الكىيا  (1)

 . 136(: لبنان  د ط  د   -بيرو  –محمد المصري  مؤسسة الرسالة  -ويش در 
مجم  الىغة العربية بالقاهرة  )إبراهيم مصطف  / أحمد الزيا  / حامد   المعجم الوسيط  )باب الضاد( (2)

 . 538/ 1: دار الدعوة(  عبد القادر / محمد النجار
 . 17/ 2لىشاطبي:  الموائقا  (3)
 .138/ 2 لىطاهر بن عاشور: يعة اإلسلمية مقاصد الشر  (4)
دار الكىمة لىنشر -المنصورة  -القاهرة -مصر)مدخل ال  مقاصد الشريعة  الدكتور أحمد الريسوني   (5)

 . 93: (م2010 - هـ1431   1ط والتوزي   
 . 72عىم المقاصد الشرعية:  (6)
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المفاهيمي لمصطىح الضروريا  عند أهل الىغة واالصطلح  وأنه ثم  تلزم وتوائق بين 
 المعنيين الىغوي واالصطلحي.

 ث الثانيالمبح
 ضروري حفظ المال وعالقته بأموال غير المسلمين

لالمطلب   اأَلوَّ
 الــــحفظ الم ةمرتبة وأهميمفهــــوم و 

معىوم أن حفظ المال من الكىيا  الضرورية المقاصدية وبمرتبته الخامسة كما مر      
جي وذلك باعتبار انحصار الضروريا  ئي خمس كىياٍ  ضروريٍة ذا  تلزم ذهني وخار 

رحمه اهلل تعال  قد حااز قصب  وغالب األحيان  وئي هذا السياق نجد االمام الشاطبي
 الجزاء ترتب ُعدم الدين السبق ئي البيان والتدليل لهذا التلزم بينها  ئقال: "لو ُعدم

 النسل ُعدم ولو التدين  الرتف  العقل ُعدم ولو يتدين  من المكىف لُعدم ُعدم ولو المرتج  
 الملك عليه يقع ما بالمال وأعني عيٌش، يبقَ  لم المال ُعدم ولوبقاٌء   العادة ئي يكن لم

 والشراب الطعام ذلك في ويستوي وجهه، من أخذه إذا غيره عن المالك به ويستبد
 يكن لم ذلك ارتفع فلو المتموالت، جميع من إليها يؤدي وما اختالفها، على واللباس
 (1)".لآلخرة زادٌ  وأنها الدنيا، أحوال ترتيب عرف من فيه بيرتا ال معلومٌ  كله وهذا بقاٌء،

رِة ئي جمي    وعىيه ئإن حفظ مقصد المال وتنميته وصيانته من الكىيا  الُمقر 
الشراا   وله أثر عظيم ئي تحقيق االستقرار لىمجتم   حيث "لو ُعدم المال ما استقام  

هنا ُسمِّيْ  هذه القيم الخمس الحياة عى  أي وجٍه؛ ألن المال قوام الحياة  ومن 
لبالضرورّيا   ويجب الحفاظ عىيها  وذلك يتم من جهتين:    ايجابية  والثانية األ و 

ي مقصد المال في بوَتَقة فريدٍة من نوعها إذ اإِلسالمفقد صنف التشريع   (2)سىبية"
لنظر تجمع بين القيم المادية الجسدية والضرورات الروحية النفسية لإلنسان بغض ا

عن دينه وعرقه وجنسه، فلها تأثير ظاهر في نفوس الناس وفي حل مشكالتهم 
العصرية اجتماعية واقتصادية، وتحقيق العيش المشترك بينهم، فالتأكيد على إنسانية 

                                                 
 .32/ 2الموائقا :  (1)
 .99اإلسلمي:  القيم الضرورية ومقاصد التشري  (2)
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اإلنسان هي األساس الذي ُتبنى عليه وتنطلق منه، فــ"القيم االجتماعية التي تهدف إلى 
وتحّتم عليهم نظامًا متكاماًل ومترابطًا؛ لكي يعملوا جميعًا على إيجاد عالقٍة بين األفراد، 

تقليل األعباء المفروضة عليهم، وايجاد الظروف المواتية للجميع في الحياة قدر 
 (1)اإلمكان؛ ولذلك ارتفع المال كقيمٍة ُخُلقيٍة لكي يوازي الدين والنفس والعقل والنسل".

نظيم تداوله  وصيانته من اإلتلف تنميته وتومعنى حفظ المال بشكل عام: 
والنقصان والضياع عى  أيدي األئراد أو الجماعا   والتأدب بآداب الشريعة ئي إنفاقه  
نما يعني تحقيق مصالح العباد  وحفظه ال يعني بحاٍل من األحوال اكتنازه والتفاخر به  وا 

حياتهم وسلمة ئي حالهم ومآلهم  واإلمساك عن إتلف األموال وتبذيرها؛ الستقرار 
 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّٱ  قال تعال : (2)تعايشهم

وقد نص  الكتاب العزيز عى  المال والبنين؛ "ألن ئي   (3)َّمن خن حن جن يم
  وقّدم المال عى  البنين؛ مراعاة  ألسبقية المال جماال  ونفعا   وئي البنين قوة  ودئعا "

ير  ومن له ذريٌة ومن ليس له حضور المال ئي الذهن  حيث يرغب ئيه الصغير والكب
 (5)ذريٌة  م  التنبيه عى  أن الزينة الداامة والخيرية الباقية لآلخرة ال لىعاجىة.

ئمقصد حفظ المال وألنه كىي تندرج تح  قانونه آالف األحكام الجزاية المنصوصة 
تحسانا وغير المنصوصة  ومثىها أخرى يمكن القول بها استنباطا  واجتهادا  واستصلحا  واس

وسدا وئتحا لىذريعة  وعندما نمعن النظر ئي واق  الناس وحياتهم االقتصادية نجد أن كل 
مقصد من هذه المقاصد الضرورية يشّكل محورا  من المحاور الكبرى لحياة الناس أئرادا 

 (6)وجماعا   بحيث يندرج تحته من جزايا  المصالح ما ال سبيل لحصره.
 

                                                 
 .172القيم الضرورية ومقاصد التشري  اإلسلمي:  (1)

 .84: الشرعية المقاصد ؛ عىم 140/ 2اإلسلمية:  الشريعة ينظر: مقاصد (2)
 .46:   اآليةالكهفسورة  (3)
(

4
  . 413/ 10القرطبي: تفسير(

 .333/ 15والتنوير:  التحريرينظر بتصرف:  (5)

 .56ة لىشريعة اإلسلمية: ينظر: الكىيا  األساسي (6)
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 المطلب الثاني
 فظ من جهتي الوجــود والعــدم أثـــر الح

بداية  أقول: مما ُعىم ئطرة  أن المال عصب الحياة ومن عناصرها الضرورية ئي      
تكوين المجتمعا  وتمكينها وتوئير االستقلل المعاشي لها  وهو ضرورٌة من ضروريا  

الدين  الحياة التي ال تستقيم مصالح الخىق بدونها  كما أن المال ضرورٌي أيضا  لحفظ
قامة العمارا  وتحقيق السىم  والنفس والعقل والنسل  ودوره أساسٌي ئي بناء الحضارا  وا 
واالستقرار المجتمعي  والمال من جمىة األمور التي ئطر اهلل تعال  الناس عى  حبها ئقال 

وبهذا ئإن حب المال ئطرة إلهية  والرغبة ئي   (1)َّحق مف خف حفُّٱتعال : 
ىِّية كامنة ئي نفوس البشرية  كيف ال  وقد قال صى  اهلل عىيه جمعه واكتنازه نزعة جب

 التراب، إال آدم ابن جوف يمأل وال ثالثًا، البتغى مالٍ  من واديان آدم البن كان لو"وسىم: 
وئضل  عن كون المال ضرورٌة لحفظ المصالح الدينية   (2)"تاب من على اهلل ويتوب

ما  الحياة  مفتِقر ٌة إل  المال ومحتاجٌة إليه  ئبقىته  الناس يصيبها والدنيوية؛ ئإن جمي  مقوِّ
الحرج  وبفقده الخلاق تق  ئي الهلك  وباالستاثار به تنتشر العداوا   وتمتىئ الصدور 
باألحقاد  وُتشاع السرقا   ئتتقط  أواصر الِصل   وتنعدم ئي المجتم  مقوما  السىم 

 الحاجة ئي تقاربوا الناس أيدي وال مناألم قّى  "مت  بين أتباع الديانا ؛ ألنه
 من وذلك أخرى  ُأمةٍ  أو قبيىةٍ  إل  واحتاجوا وبؤٍس  ضنكٍ  ئي ئأصبحوا والخصاصة 

 هاته ئألجل غيرهم  لخدمة منائعهم وتصيير بلدهم  وامتلك ابتزاز عزهم  أسباب
 امةإق ئي الحق لهم ليكون المخاطبين جمي  إل  األموال تعال  اهلل أضاف الحكمة
 (3)العامة". والثروة األموال تحفظ التي األحكام

فلسفة شريعتنا الغراء في تنمية األموال فلسفة دقيقة المغزى،  ناهذا ومن المعىوم 
 عميقة المعنى، سامية األهداف، عالمية الرؤية، ربانية متوازنة ينبع منها وفيها العدل:

                                                 
 .20سورة الفجر  اآلية:  (1)
؛  92/ 8(  والىفظ له: 6436) البخاري  كتاب الرقاق  باب ما ُيتق  ئتنة المال  الحديث برقم صحيح (2)

 .725/ 2(: 1048مسىم  كتاب الزكاة  باب لو أن البن آدم واديين البتغ  ثالثا   الحديث برقم) صحيح
 وما بعدها. 234/ 4وير: والتن التحرير (3)
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 طريقٍ  هدفُ هو و  يا  انسانية لحياة تتحقق ئيها غاهدف  الشريعةتنمية المال ئي ئ
 ايؤدي بهالعظم  التي  هو من الوساالنما وا   ئي ذاته  ئىيس المال غاية  غايةٍ  ألهدافِ 
ئيها  وتحقيق التعايش  وحفظ النظام العام ئي األرض  لهياإلاالستخلف  خللهااالنسان 

قال ئئاهية  واالستقرار السىمي بين سكانها من خلل تحصيل أسباب العيش الرغيد والر 
 هت مت خت حت جت هب مبُّٱتعال  ئي معرض االمتنان عى  الناس: 

ئالمعايش جل وجوه المنائ  التي سخرها سبحانه وتعال    (1)َّمح جح مج مثحج
لىناس جميعا؛ ألن المنائ  الدنيوية متاحة لىب ر والفاجر  والمؤمن والكائر  والمسىم وغير 

لالمسىم  وعى  قسمين بان :  ن غير كسب من العبد بل بخىق اهلل : ما يحصل ماأل و 
تعال  ابتداء وهو لمصىحة اإلنسان مثل السماوا  واألرض  والثاني: ما يحصل بكسب 
اإلنسان ئيهما عبر تجارة أو زراعة ونحوها  وكل التمكينين إنما هو بفضل اهلل تعال  

نعامه المستىزم لشكره : بحانه وتعال   ومىكية المال وعااديته راجعة ئي األصل هلل س(2)وا 
 حم جم يل ىل مل خلُّٱوقال عز وجل أيضا :   (3)َّىث نث مث زثُّٱ

ئالمالك المطىق لىمال هو اهلل تعال   وحق التصرف   (4)َّحن جن يم ىم خممم
ئيه لىناس من باب االستخلف واالستامان  ئاإلنسان خازٌن لىمال وُمْست ْخى ٌف ئيه 

ثماٍر  ال استخلف احراٍز واكتناٍز!  مك لكٱُّلهذا قال تعال : و  استخلف إعماٍر وا 
وكذلك: "إن مىكية اهلل لىمال هي   (5)َّاممم يل ىل مل يك ىك

المىكية األصىية  ومىكية البشر لىمال هي المىكية االعتبارية  وال تناقض بين النسبتين؛ 
ئالشارع ئي نطاق المعن  يعترف بمىكية المال آلحاد الناس  ويعترف بحق المالك ئي 

ه مدى الحياة وبعد مماته  وكل ذلك ئي حدود األحكام االنتفاع بمىكه  والتصرف ئي

                                                 
 .10:   اآليةاألعرافسورة  (1)
 .2792/ 5التفاسير:  وما بعدها ؛ زهرة 204/ 14الرازي:  ينظر: تفسير (2)
 .26:   من اآليةآل عمرانسورة  (3)
 .109:   اآليةآل عمرانسورة  (4)
 .7:   من اآليةالحديدسورة  (5)
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ئالشريعة تريد من االنسان أن ينمي   (1)والمبادئ الشرعية التي تأب  الضرر واإلضرار"
الثروة؛ ليسيطر عىيها  وينتف  بها ئي تنمية وجوده  ال لتسيطر الثروة عىيه  وال لتستىم منه 

  وهنا يأتي دور الشريعة ئي الحفاظ عى  برىزمام القيادة  وتمحو من أمامه األهداف الك
هذه الفطرة البشرية التّواقة لجم  المال وحراستها من االنحراف أو الطغيان  ئالزهادة ئي 
المال مطىقا  مرئوضٌة  وعبادة الدرهم والدينار منبوذٌة؛ ألن الشريعة ترئض )الرأسمالية( 

ية العادلة اإِلسلمالفىسفة االقتصادية الش ِرهة  وال تقبل )االشتراكية( الجاارة  وتطرح 
ْيِن! ئالمال ئي نظر الشريعة وسيىٌة وليس  كوسيٍط متوازٍن بين قطبين عالمي يِن متناقض 
غاية ! وهذا يعني إسقاط القداسة الذاتية لىمال؛ حت  ال يطغ  تحصيىه واكتنازه عى  القيم 

الفرد المطىقة تحقق المصىحة  اإلنسانية  واألخلق والفضاال االجتماعية  ئل مىكّية
العامة  وال مىكية الشعب المطىقة تحقق المقصد العام من المال لىبشرية  بل ال بد من 

 الناس تنه   لم الشريعة ؛ "ألنشموليٍة وسطيٍة تحقق التوازن بين حق الفرد وحق المجتم 
 من لهم يحصل ما األموال أصحاب   تغبن وال المعروئة  وجوهه من المال اكتساب عن

 أن تقدم ئيما رأينا وقد النائعة  مصارئها ئي أنفقوها إن أموالهم بسبب والدرجا  الفضاال
 معظم أن الضروري ... كما القسم إل  الراجعة الشريعة كىيا  من معدودٌ  األموال حفظ
 والشريعة األمة  مال حفظ إل  وآيىةٌ  األئراد  أموال بحفظ متعىقةٌ  المالية التشري  قواعد
وهذا ما   (2)نمااه" عى  وتعين المستطاع  بقدر موز عا   يحفظه بأسىوبٍ  المال إدارة بطتض

ية بفىسفتها االقتصادية الجامعة بين المادة والروح  والمت ِسقة م  اإِلسلممّيز  الشريعة 
ها التفّوق عى  الفىسفا  االقتصادية  الفطرة ئي إطار حفظها لمقصد المال  كما م ن ح 

وقد تجّسد    (3)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  البحتة! مصداقا  لقوله تعال :المادية 
وساال العناية بمقصد المال بتنظيم اكتسابه وجمعه  وتقنين تداوله وصرئه  والتجريم 
 والمعاقبة عى  سىبه  واستثماره ئي عمارة األرض وتحقيق االزدهار والرخاء لىبشرية عىيها.

ه االنسان من أمواٍل منقولٍة وغير منقولٍة، يشمل كل ما يملك -كما تقدم–والمال  

                                                 
 .489المقاصد العامة لىشريعة اإلسلمية:  (1)
 .569/ 2اإلسلمية:  الشريعة مقاصد (2)
 .143:   من اآليةالبقرةسورة  (3)
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، وحفظه وصيانته في مقدمة الوسائل الضرورية (1)معتبرٍة شرعًا أو غير معتبرٍة كالخمر
ذلك أن حفظ ممتىكا  األئراد بشكٍل  التي تحقق السلم المجتمعي بين المسلمين وغيرهم؛

عى  زيادته  وتنظيم تداوله خاٍص  ومال األمة بشكٍل عاٍم  والعمل عى  تنميته  والحرص 
بين الناس بالوجه المشروع  وحمايته ألهىه عى  اختلف أديانهم من االعتداء بالسرقة أو 
الغش أو الخداع وغيرها من صور أكل أموال الناس بالباطل  ومعاقبة مرتكب هذه الجراام 

بأمن الناس  بالتضمين والجبر ابتداء   والضرب بيٍد من حديٍد )القط ( عى  كل من يعبث
كل هذه األلوان من الحفظ والرعاية، وكل هذه ويستغل  غفىتهم ليسرق أموالهم انتهاء   

صورًا مشِرقًة من  -بكل أطيافه-األنماط من الصيانة والحماية ُتضفي على المجتمع 
األمان والرفاهية واالطمئنان، وتقضي على الشحناء والحقد والعداوات في المجتمع، 

ونتيجًة لذلك عاش غير المسلمين " ه أيقونات السلم المجتمعي بأبهى أشكاله،وُتشكِّل في
ي طوال األحقاب والقرون، اإِلسالمية وفي أحضان المجتمع اإِلسالمفي ظالل الخالفة 

وكانوا ينعمون باألمن واألمان، والعدل واإلنصاف والحرية الدينية، والمشاركة في شؤون 
  ئهذا الرغد من العيش  وهذا (2)"ظائف كما ينعم المسلمونالحياة المالية والعلمية والو 

ية السىمية اإِلسلمالجو من األمان لىناس جميعا  رغم اختلف عقاادهم يمثل البياة 
المتعايشة خير تمثيٍل  ويرسم لىعال م لوحاِ  القبول اإلنساني لىبشرية المسالمة ويحقق السىم 

 انتماءاتها الدينية.بينها بغض النظر عن أصولها العرقية  و 
الشريعة الغراء بّين  أئضل الطرق وأنج  الوساال ولحفظ المال وسائل: وذلك أن 

لحفظ هذا المقصد الضروري وصيانته من التفوي  ئي الجانبين الوجودي والعدمي  كل 
ذلك من أجل تحقيق المقصد األعظم وهو عبادة اهلل تعال   وامتثال األمر اإللهي 

ع مار األرض  وال يكون ذلك إاّل ئي ئضاٍء تأمن ئيه النفوس المؤمنة باالستخلف وا 
وغيرها عى  ممتىكاتها  وُيقض  ئيه عى  أسباب الكراهية والشحناء؛ ليصفو جو المجتم   
ئبحفظ مقصد المال وصيانته ينعم الناس كل الناس بتعايٍش سىمي آمٍن  بعد التزامهم 

ية اإِلسلمالمقصد الضروري ئقد جاء  الشريعة بقاعدة الحقوق والواجبا   ولتحقيق هذا 

                                                 
(1)

 .122ينظر: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرئا  المالية:  

 .94حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة:  (2)
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ومن جملة ما أورده المقاصديون بوساال ايجابيٍة تكفل حفظ المال  وسىبيٍة تمن  تفويته  
باحة البي   من وسائل لحفظ المال من جانب الوجود: األمر بالعمل والكسب المشروع  وا 

ثبا   حق مىكية األموال ألصحابها  والشراء  وتشجي  تداول األموال وتنميتها ورواجها  وا 
وتنظيم وتوثيق العقود بكتابتها واإلشهاد عىيها  واالقتصاد ئي اإلنفاق واإلمساك  وتضمين 
ن أباح أخذ المال بشكل مؤق ٍ   إاّل أنه ال  المتِىف ولو كان مضطرا ؛ ألن االضطرار وا 

ولو بقتال  يعني إسقاط حق صاحبه ئي الضمان إطلقا   وتشري  الدئاع عن المال
تحريم سرقته وغصبه والسطو عىيه  ومعاقبة السارق  ومن جانب العدم:المعتدي  

والغاصب والمعتدي بالضمانا   وتنفيذ التعزيرا  والعقوبا  الرادعة  والحدود الزاجرة 
ضاعة األموال ولو كان ذلك ئي  كقط  اليد وحد الحرابة  وتحريم اإلسراف والتبذير وا 

اكتناز األموال واحتكارها؛ ألن ئيه تعطيل  لها عن وظيفتها ئي الحياة  المباحا   وتحريم 
وبصورة عامٍة ئقد حّرم  الشريعة كل صور أكل أموال الناس بالباطل أي ا  كان شكىه 
ولونه  سواٌء كان ذلك بالتحايل أو الغش أو التزوير أو التطفيف ئي الميزان  أو استغلل 

و الديني  وغيرها من صور الفساد واإلئساد ئي األرض  وما النفوذ السياسي أو اإلداري أ
ذلك مما ورد أصىه ئي القرآن وبيانه ئي السنة؛ حفظا  لمصالح البشرية  وتحقيقا   أشبه

 (1)لىتعايش السىمي بينهم.
دفع  ومكمله يفنى، ال أن األمالك، وكتنميته في دخوله مراعاة إلى راجعٌ  المال وحفظ" 

 .(2)"والضمان والحد بالزجر ألصلا وتالفي العوارض،

وهنا إشارة من اإلمام الشاطبي رحمه اهلل تعال  إل  أبرز الطرق التي يتحقق خللها 
تحريم السرقة وترتيب العقاب   وتنمية األموال وتنظيم تداولهامقصد حفظ المال وهي: 

                                                 
 المحيط ؛ البحر 238/ 3؛ الموائقا :  274/ 3لآلمدي:  األحكام أصول ئي اإلحكامينظر بتصرف:  (1)

دار   )هـ(794:  أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي )الفقه   أصول ئي
/ 2األصول:  عىم من الحق تحقيق إل  الفحول ؛ إرشاد 266/ 7: (م1994 -هـ 1414  1  طالكتبي
 عىم؛  154: الشاطبي اإلمام عند المقاصد ؛ نظرية 140/ 2اإلسلمية:  الشريعة ؛ مقاصد 129

مقاصد الشريعة اإلسلمية  عمر محمد الجبه جي: ؛  175وما بعدها  وكذلك:  84 :المقاصد الشرعية
350. 

 .348/ 4الموائقا :  (2)
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حفظ    ئهي من أنج  وساالتحريم قطع الطريق وترتيب العقاب عليه   وعلى مرتكبها
 مال المسىم وغير المسىم:

لالطريقة   :ى: تنمية األموال وتنظيم تداولهااأَلوَّ
اعتبر  الشريعة المال ضرورة  من ضروريا  الحياة التي ال تستقيم مصالح الخىق 
بدونها  وال ينتظم أمر الدين والدنيا اال بها  ئجاء  التوجيها  الشرعية بحفظ األموال 

ئي حياتهم وبعد مماتهم   -مسىمين وغير مسىمين-ا بين الناسوتنميتها  وتنظيم تداوله
 خمسة كلها األموال في الشرعي والمقصوديقول اإلمام ابن عاشوٍر رحمه اهلل تعال : "

ئبّين  الشريعة أوجه   (1)"فيها والعدل والثبات، والحفظ، والوضوح، الرواج،: هي أمورٍ 
حرّم  أكل أموال الناس بالباطل؛ حفظا  الكسب المشروع  ونّظم  المعامل  المالية  و 

لهذا المقصد الضروري  ورعاية  لمصالح الخىق وسعادتهم  والقضاء عى  أسباب الكراهية 
والحقد والنزاع بينهم؛ ليتحقق التعايش السىمي ئي المجتم  وتشي  ئيه روح السلم  

لخاصة  وكل ئالضروريا  الخمس وآخرها مقصد حفظ المال "تؤلف مجموعة  من القيم ا
قيمٍة من هذه القيم ناقصٌة بمفردها  ئالقيمة االقتصادية مثل  ال يمكن أن ُتعالج ااّل من 
خلل القيمة االجتماعية والدينية ألن الغاية من أي علٍج اقتصادي هي مدى ملامته 

  وذلك من خلل ثناايٍة عظيمٍة تجم  بين مكاسب الدنيا واآلخرة  (2)لىطبيعة البشرية"
تحرص عى  الروح والمادة  وتوازن بين جم  المال واكتنازه وبين تنظيم تداوله وانفاقه؛ و 

"فمفهوم الخالفة باعتباره وسيىة  لعمارة األرض وتحقيق معن  االستخلف اإللهي ئيها  
ٌه ومحرٌِّك كقوٍة فّعالٍة في الحياة االقتصادية واالجتماعية" ألن الدين   وذلك (3)موجِّ

 داخل ئي ئقط ينحصر ال ئهو  اآلخرة بأمور يهتم   كما الدنيا بأمور يهتم  ي "اإِلسلم
 ومثبِّطٌ  جامدٌ  دينٌ  أنه يصورونه الذين  اإِلسلم أعداء وساار العىمانيون يزعم كما المسجد

 لتنمية ئجاء  األحكام الشرعية ومقاصدها المرعية  (4)الكسل" إل  ويدعو العمل عن
                                                 

 .400/ 2اإلسلمية:  الشريعة مقاصد (1)
 .95القيم الضرورية ومقاصد التشري  اإلسلمي:  (2)
 .486المقاصد العامة لىشريعة االسلمية:  (3)

  د. غالب بن عىي عواجيمنها   المسىم وموقف المجتمعا  ئي ودورها المعاصرة الفكرية المذاهب (4)
 .1262/ 2: (م2006-هـ1427  1  طجدة-المكتبة العصرية الذهبية)
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 العمل  عى  الحث هو المقصد هذا ما شرع  لتحصيل هموأ وصيانته  وحفظه المال
 صاحبها  وتنمية عىيها ُيثاب وقربة   عبادة   وجعىه الرزق  عن والبحث الحلل  والكسب
 ما حدود من المعامل  المباحة ئي غيرها أو الصناعة أو الزراعة أو بالتجارة تكون المال
تعال   وحق االستخلف ئيها ُمسن ٌد إل  وبما أن مىكية األموال هلل   (1)تعال  اهلل شرعه

االنسان ئعىيه أن يّتب  تعىيما  تنمية المال وتنظيم تداوله ومسالك انفاقه من المالك 
گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   چ األصىي له مصداقا  لقوله تعال :

 (2). چں  ں   ڻ     
غير المسىمين وصيانتها  وبناء  عى  ما سبق ئقد أوجب  الشريعة حفظ أموال 

ن كان بعض أموالهم غير معتبٍر  وحرمة االعتداء عىيها  شأنها شأن أموال المسىمين  وا 
ئي شريعتنا وال محترم  كالخمر والخنزير
  وقد نص  الوثيقة النبوية ئي المدينة المنورة (3)

قريش  هذا كتاب من محمد النبي رسول اهلل  بين المؤمنين والمسىمين من ما نصه: "
وأهل يثرب  ومن تبعهم  ئىحق بهم  ئحل معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة دون الناس  

لالمهاجرون من قريش عى  ربعاتهم يتعاقىون بينهم معاقىهم     وهم يفكون عانيهم األ و 
  وقد أعط  النبي صى  اهلل عىيه وسىم ألهل الذمة "بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ا هو أعظم من األموال؛ إذ أّمنهم عى  دياناتهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم  أمانا  عى  م
ئضل  عن نصه صى  اهلل عىيه وسىم وتصريحه بوجوب حفظ أموالهم وحرمة االعتداء 

 رسول النبي محمد وذمة اهلل جوار"عىيها  ئمن ذلك ما صالح عىيه أهل نجران بأن لهم: 
 وشاهدهم وغائبهم وملتهم وأرضهم وأنفسهم همأموال على وسلم عليه اهلل صلى اهلل

  وقد امتثل المسىمون األمر (5)"كثير أو قليل من أيديهم تحت ما وكل وبيعهم وعشيرتهم
                                                 

 .175: الشرعية المقاصد ؛ عىم 41/ 36الكويتية:  الفقهية ينظر: الموسوعة (1)
 .7:   من اآليةالحديدسورة  (2)

(3)
 .122لشريعة الخاصة بالتصرئا  المالية: ينظر: مقاصد ا 

(
4

 .(331/ 1(األموال البن زنجويه )
تحقيق   )هـ(182:   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري ) يوسف  ألبي الخراج (5)

محققة  -طبعة جديدة مضبوطة   المكتبة األزهرية لىتراث  وف سعد  سعد حسن محمدؤ : طه عبد الر 
 .85: د.  (  ومفهرسة
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النبوي الكريم بحفظ أموال غير المسىمين وصيانتها وحرمة االعتداء عىيها  حت  كتب 
ن من وئاة النبي صى  الخىيفة عىٌي ابن أبي طالٍب رضي اهلل عنه ألهل نجران بعد سني

اهلل وعىيه وسىم  ونه  المسىمين عن االعتداء عى  أموال أهل الذمة  ئكان مما جاء ئي 
 أمير طالب أبي بن علي اهلل عبد من كتابٌ  الرحيم، هذا الرحمن اهلل بسم"كتابه: 
 فيه وسلم عليه اهلل صلى اهلل نبي من بكتابٍ  أتيتموني إنكم النجرانية، ألهل المؤمنين

ني وأموالكم، أنفسكم على لكم شرطٌ   عليه اهلل صلى محمدٌ  لكم كتب بما لكم وفيت وا 
 ُيظلموا وال ُيضاموا وال لهم فليفِ  المسلمين من عليهم أتى فمن وعمر؛ بكرٍ  وأبو وسلم
  وقد بقي  هذه الصحيفة دستورا  لىمسىمين ئي معاملتهم (1)"حقوقهم من حقٌ  ُينتقص وال

انونا  عاما  ئي حفظ أموالهم  ئكان لها األثر األعظم ئي تحقيق م  غير المسىمين وق
 التعايش السىمي بين المسىمين وغيرهم عى  مدى قروٍن  وال تزال.

ئإن الشريعة قد مّد  جسور وم  األمر بحفظ أموال غير المسىمين وصيانتها 
ألن حماية  التعايش السىمي معهم  ئل أثر الختلف الدين ئي حكم المعامل  المالية؛

  وهذا مما وكذلك حماية أموالهم الوقفية عى  ديانتهماألموال مثل حماية األنفس واألبدان  
اتفق عىيه المسىمون ئي جمي  المذاهب  وئي جمي  األقطار  ومختىف العصور  ئقد 
أثبت  الشريعة لغير المسىمين حق العمل وحق مزاولة كائة النشاطا  االقتصادية  شأنهم 

شأن المسىمين  ئىهم الحق ئي البي  والشراء وساار التجارا  مثل ما لىمسىمين  ئي ذلك 
  ئالشريعة ال تُقر  غير المسىم عى  عيشه (2)وعىيهم مثل ما عى  المسىمين من واجبا ٍ 

نما تأمر بكل ما يبث ئي نفسه  بين المسىمين ثم تنبذه ئي المجتم  أو تأمر بمقاطعته  وا 
 "ودرعهاألمن والطمأنينة والسلم  حت  إن نبينا محمدا  عىيه أئضل الصلة والسلم ُتُوئِّي  

 (3)شعيٍر". من صاعاً  بثالثين يهودي، عند مرهونةٌ 
                                                 

 .87: المصدر نفسه (1)
ينظر: العلقا  االجتماعية بين المسىمين وغير المسىمين ئي الشريعة اإلسلمية واليهودية والمسيحية   (2)

؛ غير  22م(: 1984مصر  د. ط   -بدران أبو العينين بدران  )مؤسسة شباب الجامعة  االسكندرية
 .94حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة: ؛  22-14المسىمين ئي المجتم  اإلسلمي: 

باب ما قيل ئي درع النبي صى  اهلل عىيه وسىم  والقميص ئي البخاري  كتاب الجهاد والسير   صحيح (3)
 .41/ 4 (:2916  الحديث برقم)الحرب
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الحرية االقتصادية التي  -غير المسىمين-وقد سّجى  كتب المستشرقين والغربيين  
كان  يتمت  بها غير المسىمين أثناء وجودهم بين المسىمين عبر قروٍن من الزمن  
وطفح  مؤلفا  المنصفين من غير المسىمين بالحقوق التي كان  محفوظة  لهم  بحقيقٍة 

ى  النسيان أو النكران  ئمن ذلك ما نص عىيه صاحب ضاربٍة ئي عمق التاريخ عصّية  ع
ولم يكن ية ئي القرن الراب  عشر الهجري( حيث قال ما نصه: "اإِلسلمكتاب )الحضارة 

ي ُيغلق دون أهل الذمة أي باٍب من أبواب األعمال، وكان َقَدُمهم راسخًا اإِلسالمالتشريع 
صيارفًة وُتّجارًا وأصحاب ِضياٍع وأطباء، بل في الصنائع التي تدرُّ األرباح الوافرة، فكانوا 

إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الشام يهودًا، 
على حين كان أكثر األطباء والَكَتَبة نصارى، وكان رئيس النصارى في بغداد هو طبيب 

ظ أموال غير المسلمين فهذه المشاهد وغيرها من التشريعات الواردة في حف  (1)"الخليفة
نزالها بمنزلة أموال المسلمين خير دليٍل  وصيانتها، والحرص على نمائها وزيادتها، وا 

ِِ صلى اهلل عليه وسلم.  على التعايش السلمي في ظالل شريعة سيدنا محمٍد
ية يجدها اإِلسلموالمتأمل ئي وساال حفظ مقصد المال وتنميته ئي الشريعة      

ٍة عالميٍة وشامىٍة  تىّبي الفطرة بتنمية المال  وتشّج  عى  العمل  تسير برؤيٍة واضح
وتنّظم تداوله  وتضمن دورانه  وُتىبس التجارة والمادة ثوب اإلنسانية والرحمة  وتحرص 

 يةاإِلسالم الشريعة"عى  أموال غير المسىمين حرصها عى  أموال المسىمين  وعىيه ئإن 
 والشراء، للبيع، ُنُظماً  فوضعت تفصيٍل، أحسن تهاوفّصل المعامالت، قوانين وضعت قد

 والزراعة، والتجارة، لالقتصاد، قوانين ووضعت والشفعة، والشركة واالجارة، والرهن،
 اإلنساني، النوع مصلحة على مبنياً  نظاماً  له وضعت إال شيئاً  تترك ولم والصناعة،

 ونزع بينهم، فيما الثقة عالئق وتوطيد الناس، بين من الخصومات ورفع حاله، وترقية
  (2)"عنهم الحيف ورفع الضعفاء، حقوق وحفظ قلوبهم، من والبغضاء العداوة

ئاستطاع  الشريعة بحفظها لمقصد المال أن تجعل من الحركة االقتصادية رائدا  عذبا  
                                                 

الحضارة اإلسلمية ئي القرن الراب  الهجري أو عصر النهضة ئي اإلسلم  ألستاذ الىغا  الشرقية  (1)
-السويسري  آدم متنز  )ترجمة ال  العربية: محمد عبد الهادي أبو ريدة  دار الكتاب العربي  بيرو 

 .  1/86  د. (: 5لبنان  ط
 .146/ 5األربعة:  المذاهب عى  الفقه (2)
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 ت ُمد  ئيه المجتم  بمعاني اإلنسانية والرحمة  وتسقي به حضارة اإلنسان  وُتغّذي ئيه معاني
 التعايش السىمي.

 الطريقة الثانية: تحريم السرقة وترتيب العقاب على مرتكبها:
بعد ما أمر  الشريعة بحفظ األموال وتنميتها  حّرم  االعتداء عىيها  وجّرم       

سرقتها  ولم تكتِف بالتحريم والعذاب األخروي  بل رّتب  عقوبة  دنيوية  زاجرة  لكل من 
بث بممتىكا  أهىه  وينغص تعايشه  بغض النظر عن ديانة يتهاون بأمن المجتم  ويع

السارق والمسروق منه  مسىما  كان أو غير مسىٍم؛ ألن معاقبة السارقين حدٌّ مقرٌر ئي 
بذلك اإلمام العز بن عبد السلم عىيه رحمة رب العالمين  شراا  المرسىين  وقد صّرح

 عندنا وهو والزنا  السرقة حد ئي كما هلل حقا   واجبٌ  موس  شريعة ئي ئقال: "القصاص
 الكىيا  من المال وقد اتفق  الشراا  عى  أن "حفظ  (1)الرب" بحق مقترنٌ  لىعبد حقٌ 

  ئالنفوس البشرية مجبولٌة عى  حب األموال  (2)األديان" ساار ئي عىيها المجم  الخمس
مها  والعقوبا  مّيالٌة إل  جمعها  ومن هنا ينبغي ضبط هذه الفطرة بالتشريعا  التي تنظِّ 

التي تحفظها؛ ألن هناك نفوسا  ال تردعها ديانٌة  وال يزجرها عقٌل  وال ترد ها مروٌة وال 
أمانٌة  ولوال الحدود الشرعية الحازمة مثل قط  يد السارق لتسّىط القوي عى  الضعيف  

تشري  قط  وأخذ ماله سرا  وجهرا   ئتسود الف وض  واالضطراب  ويختّل نظام الحياة  ئجاء 
يد السارق بهذه الصرامة؛ ألن حفظ األموال من ضروريا  العيش ئي حياة البشرية كىها 
مؤمنها وكائرها  ب رِّها وئاجرها  ئالشريعة تريد من المجتم  أن يكون آمنا  ئي نفسه وماله  

بة   وبالتالي شّرع  عقو (3)العباد" ألحوال واصلحا   الفساد  لباب ئحّرم  السرقة؛ "حسما  
قط  أيدي السارقين بغض النظر عن الجنسية أو الىون أو الدين  ئقال أصدق القااىين: 

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنٱُّٱ

                                                 
 .44/ 1األنام:  مصالح ئي األحكام قواعد (1)
مكي  شهاب الدين الحسيني الحموي أحمد بن محمد والنظاار   األشباه شرح ئي البصاار عيون غمز (2)

 .318/ 1(: م1985 -هـ 1405  1  طدار الكتب العىمية  )هـ(1098:  الحنفي )
 .141/ 5األربعة:  المذاهب عى  الفقه (3)
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بّين الحق تبارك وتعال  ئي هذه اآلية حكم السرقة الصغرى    (1)َّٰر ٰذ
والخطاب لىعاقىين بالتشري  والتبيين  ولولي األمر بالتنفيذ والتعيين! ئىيس آلحاد الناس 

صلح إ قامة الحد من تىقاء نفسه عى  المذنبين  وسبب هذه العقوبة جزاء السارقين  وا 
 وعدم الردع منه ُيقصد جزاء   السرقة عى  الجزاءُ  القط : مشروعية الطامعين  "ئحكمة

  وُسىِّط القط  عى  اليد ألنها التي امتد  (2)استصلٌح" ولكنه بانتقامٍ  ليس جزاء   أي العود 
ق  العقاب  أي مجازاة  عى  ما اقترئته اليد من سوٍء بأخذ أموال الناس  باألخذ ئاستح

ئناسب  العقوبُة الفعل  تنكيل  بالسارق  وردعا  لغيره  ئهو من أنج  ما ُتكائح به هذه 
  وال يخف  عى  ذي (3)وأعراضهم وأرواحهم  وأموالهم  ؛ من أجل حفظ أمن الناسالجريمة

م األثر ئي تحقيق التعايش السىمي بين المجتمعا ؛ إذ إن من ُلبٍّ ما لهذا الحكم من عظي
 أهم أركان التعايش السىمي هو تأمين الناس وحفظ أموالهم التي يشقون ئي تحصيىها.

-وحت  ال يظّن ظاٌن أن أحدا  ُيستثن  من الحد  أو ُيحاب  ئي هذه الجريمة      
عى  أموال غيره  ئقد أرسىها عى  حساب الحق مهما بىغ  منزلته إذا اعتدى  -السرقة

المصطف  صى  اهلل عىيه وسل صريحة  مدوية  لىبشرية كىها أن السارقين معاق بين أمام 
 اهلل رضي عااشة ئعنشريعة رب العالمين بغض النظر عن الجنس أو الىون أو الدين  

، التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشاً  أن" عنها   فيها مُيكلِّ  ومن: فقالوا َسَرَقت 
 ِحب زيٍد، بن أسامة إال عليه يجترئ ومن: فقالوا وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول
: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال أسامُة، فكّلمه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 أنهم قبلكم، الذين أهلك إنما: قال ثم فاختطب، قام ثم اهلل؟!، حدود من حد في أتشفع"
ذا تركوه، الشريف فيهم قسر إذا كانوا  وايم الحد، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وا 

                                                 
 .38الماادة: سورة  (1)
 .193/ 6والتنوير:  التحرير (2)
التفاسير:  ؛ زهرة 138/ 5: األربعة المذاهب عى  الفقه؛  356/ 11الرازي:  ينظر بتصرف: تفسير (3)
 .145/ 4لطنطاوي:  الوسيط ؛ التفسير2168/ 4
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 (1)."يدها لقطعت سرقت محمدٍ  بنت فاطمة أن لو اهلل
َرَزًا، نصاباً  البالغ العاقل، والسرقة هي: "أخذ       ملكاً  نصاٌب، قيمته ما أو ُمح 

 يؤتمن أن غير من مستتراً  الخفية، وجه على ملٍك، شبهة وال فيه له ملك ال للغير،
 أو ذكرًا، مرتدًا، أو ذميًا، أم مسلمًا، أكان سواءٌ  مكرٍه، غير مختاراً  السارق وكان عليه،
 السرقة ركن ئالخفية هي شرط تحقق جريمة السرقة وركنها  "أما، (2)عبداً" أو حرًا، أنثى،
 أو لبة  مغا المجاهرة سبيل عى  األخذ ُيسم  ولهذا االستخفاء ... سبيل عى  األخذ ئهو

بنص  وقد ثب  حد السرقة  (3)سرقة " ال واختلسا   انتهابا   أو غصبا   أو خىسة   أو نهبة  
الكتاب والسنة واجماع األمة  حيث اتفق الفقهاء عى  وجوب قط  يد السارق اليمن  من 

 (4)مفصل الرسغ )الكوع( بعد ثبو  السرقة عىيه بشروطها وأركانها.
موال غير محرمة ئي جمي  الشراا  واألديان  وعقوبة هذه السرقة واالعتداء عى  األ

  ئقد (5)الجريمة االقتصادية واالجتماعية مستقرٌة ئي الشراا  السماوية السابقة عبر األزمان
 السرقة، في والقطع الزنا، في والرجم القتل، في القصاص قبلنا َمن "شريعة ثب  ئي

 األنبياء جماهير عليها وأطبق اوية،السم الشرائع في متوارثةٌ  كانت الثالث فهذه

                                                 
 175/ 4(  والىفظ له: 3475البخاري  كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الغار  الحديث برقم) صحيح (1)

الحدود  الحديث  ئي الشفاعة عن والنهي وغيره  الشريف السارق قط  مسىم  كتاب الحدود  باب ؛ صحيح
 .1315/ 3(: 1688رقم)

 .141/ 5األربعة:  المذاهب عى  الفقه (2)

 .65/ 7الشراا :  ترتيب ئي الصناا  بداا  (3)
االشبيىي ر لقاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكالقرآن  ا ؛ أحكام 133/ 9لىسرخسي:  ينظر: المبسوط (4)

ى ق عىيه: محمد عبد راج  أصوله وخرج أحاديثه وع  )هـ(543:  )   المعروف بابن العربي المالكي
 البن ؛ المغني 106/ 2(: م2003 -هـ 1424  3  طلبنان –دار الكتب العىمية  بيرو    القادر عطا

 وأدلته اإلسلمي ؛ الفقه 465/ 5المنهاج:  ألفاظ معاني معرئة إل  المحتاج مغني؛ 103/ 9قدامة: 
 .5429/ 7لىزحيىي: 

(5)
 .130 /2الفقه:  أصول ئي المحيط ينظر: البحر 
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حرمة األموال واحدٌة ئي جمي  الشراا  حيازة  وصيانة   ال ُتمّيزها  وعىيه ئإن، (1)واألمم"
شريعٌة  وال تستثنيها عقيدٌة أو جنسيٌة  وئي هذا االعتراف الشرعي الكامل بحق المسىم 

ها بغير حٍق  والمعاقبة عىيها وغيره ئي تمّىك األموال وتنميتها وحفظها  وحرمة السطو عىي
 بالقط   تثبيٌ  لقواعد العيش المشترك اآلمن  وتحقيٌق لىتعايش السىمي ئي المجتمعا .

( ليس شرطا  ئي وجوب قط  يد اإِلسلموقد صّرح الفقهاء بأن الدين )     
من السارقين  ئتُقط  يد المسىم إذا سرق من مسىٍم أو ذمي  كما تُقط  يد الذمي إذا سرق 

 غيرهما من الذمة أهل من أخذ أو نصراني أو يهودي من سرق"مسىٍم أو ذمي  ئمن 
 السرقة حد عليه يجب الذي السارق وأما  وقد اكتف  الفقهاء باشتراط التكىيف  "(2)"قطع
 أو ذكراً  عبدًا، أو حراً  أكان وسواءٌ  ُمَكلََّفًا، يكون أن شرطه من أن على اتفقوا فإنهم
  والكل ُيرج  عىة مساواة الذمي لىمسىم ئي كائة الحقوق (3)"ذمياً  أو مسلماً  أنثى،

والواجبا  المالية؛ الختياره العيش بين المسىمين؛ "ألن الذمي بعقد الذمة التزم أحكام 
  ئُيقام عىيه حد السرقة كما ُيقام عى  المسىم  وال خلف ئي هذا بين أهل اإِلسلم
 (5)نفا  الفقهية.  وبهذا امتأل  بطون المص(4)العىم"

ية ئي إطار حفظها لمقصد المال بحرمة سرقته  اإِلسلمئأن  ترى أن الشريعة 
ُق بين سرقة مال المسىم وال مال الذمي؛ ألن عصمة األموال ئي  وقط  يد السارق  ال تُفرِّ
الشريعة واحدٌة شأنها شأن باقي الضروريا  التي كفىتها الشريعة لىبشرية  ئالمخالفة ئي 

ن من غير حرابة أهىه  وال صدٍّ عن سبيىه ال تُبيح المال بوجٍه من الوجوه إاّل عن الدي
                                                 

أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ الشاه البالغة   اهلل حجة (1)
 -هـ  1426  1  طلبنان –دار الجيل  بيرو    ق: سيد سابقيحق  )تهـ(1176:  )  ولي اهلل الدهىوي

 .245/ 2(: م2005

 .193: يوسف ألبي الخراج (2)
 .230/ 4المقتصد:  يةونها المجتهد بداية (3)
 .327أحكام الذميين والمستأمنين ئي دار اإلسلم:  (4)
المقتصد:  ونهاية المجتهد بداية؛  181/ 9لىسرخسي:  ؛ المبسوط 193: يوسف ألبي ينظر: الخراج (5)
 الفقهية الموسوعة؛  327؛ أحكام الذميين والمستأمنين ئي دار اإلسلم:  272/ 10المغني: ؛  230/ 4
؛ أحكام غير المسىمين ئي دار اإلسلم ئي القضاء واألحوال الشخصية والعقوبا : 297/ 24ويتية: الك

160. 
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اّل وجب  العقوبة؛ رعاية  لىمصىحة العامة  وئي ذلك يقول اإلمام الغزالي (1)طيب نفسٍ    وا 
يجابرحمه اهلل تعال :   التي األموال حفظ يحصل به ]الحد[ إذ والسراق الغصاب زجر "وا 

وأثر هذا الحكم ئي تحقيق التعايش السىمي   (2)إليها" مضطرون همو  الخىق معاش هي
ظاهٌر غير خاٍف؛ إذ تحرص الشريعة عى  وحدة المجتم   وأمنه واستقراره  واطمانان 
أهىه عى  أموالهم ئضل  عن أنفسهم  ئهذا الىون من التشري  العام من أعظم أهدائه هو 

 أبناء المجتم  عى  اختلف معتقداتهم. تحقيق التعايش السىمي  والمحائظة عىيه بين
 الطريقة الثالثة: تحريم قطع الطريق وترتيب العقاب عليه:

ية ئي إطار حفظ مقصد المال حفظ  أموال اإِلسلمئي هذا المضمار أوجب  الشريعة     
 اإِلطارالناس  وحرمة االعتداء عىيها  وترتيب عقوبة القط  عى  سارقها  وئي نفس 

الطريق  ونهب األموال جهارا  بالقتل أو السىب أو اإلئساد ئي األرض حّرم   قط  
بتروي  اآلمنين من التجار والمسائرين مسىمين وغير مسىمين  والتي عرئ  ئي الشريعة 

  (3)الحرابة" وحد السرقة كحد األموال  لصيانة ما "ُشِرع األحكام ئمن باسم )حد الحرابة( 
ة قط  الطريق اسم السرقة الكبرى  بعد ما سم  وقد أطىق بعض العىماء عى  جريم
 ليس أنه إال كبرى  سرقة   يسم  الطريق   و"قط (4)السرقة ئي الخفاء بالسرقة الصغرى

نما الذهن  إل  يتبادر كما خفية   األخذ هي السرقة ئإن مطىقٍة  بسرقةٍ   اسم عىيه ُيطىق وا 
 سرا   المال أخذ بسبب سرقة   ئيسم حّراسه   عن أو اإلمام عن اإلخفاء بسبب مجازا   السرقة
 وعامة األموال أصحاب عى  ئيه ضررا   ألن كبرى؛ وتسميتها اإلمام  أو الحارس عن

 ألن الصغرى؛ بالسرقة المسماة العادية السرقة ئي وُخفِّف   ئيه  الحد ُغّىظ   ولذا الناس 
لطريق يترتب   ئيتبّين لنا أن قط  ا(5)حرزهم" وهتك مالهم بأخذ الُمّلك يخص ضررها

                                                 
(1)

أبو الحسن عىي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  لىماوردي   السىطانية ينظر: األحكام 
 .227: مصر  د.ط  د. (-القاهرة  دار الحديث  )هـ(450:  الشهير بالماوردي )

 .174: المستصف  (2)
(3)

إبراهيم بن عىي بن محمد  ابن ئرحون  برهان    األحكام ومناهج األقضية أصول ئي الحكام تبصرة 
 .139/ 2: (م1986 -هـ 1406    1  طمكتبة الكىيا  األزهرية  )هـ(799:  الدين اليعمري )

(4)
 .133/ 9لىسرخسي:  ينظر بتصرف: المبسوط 

(5)
 .5462/ 7لىزحيىي:  لتهوأد اإلسلمي الفقه 
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عىيه ضرٌر عاٌم عى  المجتم  كىه بشكٍل مباشٍر  عكس السرقة الصغرى ئإن ضررها يرتّد 
عى  أصحاب األموال بشكل خاٍص ابتداء   ومن هنا جاء  عقوبة قط  الطريق أشن   
وحّدها أغىظ؛ ألنها مجاهرٌة بالىصوصية ومكابرٌة  ئالشريعة تنظر لىفعل باعتبار حاله 

ب عىيه بقدر تأثيره عى  مصالح الناس  ولّما كان من أبرز أسباب قط  ومآله  وتعاق
الطريق هي االعتداء عى  األموال  وقط  حركة التجارة  والعبث بأمن الناس  جاء  
عقوبة قط  الطريق رادعة  زاجرة ؛ صيانة  ألمن الناس مسىمين وغير مسىمين  وحماية  

 .ي بينهمألموالهم  وضمان استمرارية التعايش السىم
 ويأخذون جهراً  بسالحهم الناس يعترضون هم الذين" والمقصود بُقّطاع الطريق: 
 (1)".ورسوله هلل المحاربون فهم وغيره مصرٍ  في وقهراً  عنوةً  أموالهم

 مكابرةً  المجاهرة، سبيل إلرعاٍب، على أو لقتلٍ  أو مالٍ  ألخذ البروز" والحرابة تعني:
 (2)".الكبرى والسرقة الطريق، قطع وتسمى الغوث، عن البعد مع القوة، على اعتماداً 

 لقتلٍ  أو مالٍ  ألخذ البروز هي الحرابة "أن والفرق بين السرقة وقطع الطريق )الحرابة(:
 المال أخذ ئهي السرقة أما الغوث  عن البعد م  الشوكة  عى  اعتمادا   مكابرة   إرعابٍ  أو

خروٍج عى  اإلمام جهارا   ولو لم يكن ئيها أخذ   ئالحرابة ال تكون اال بمغالبٍة و (3)خفية "
ماٍل  ئقد يقطعون طريق التجارة ويعّطىون الحركة االقتصادية  وُيخيفون المارة دون أخذ 

بخفيٍة  بل إن قط  الطريق أشد ئسادا   المال أخذ من ئيها بد ئل السرقة أما األموال 
يتمكنون من حماية أموالهم من  وضررا  عى  المجتم  من السرقة؛ ألن أهل األموال قد

َُ وشوكٌة   السرقة  وال يتمكنون من حمايتها من قّطاع الطرق  إذ لهم ئي الغالب عصابٌة
كما أنهم آمنون من أن يغشاهم اإلمام بجيشه  ويختىف السارق عن قاط  الطريق  بأن 

 (4)غىظ.قاط  الطريق له جرأٌة ومنعٌة بخلف السارق المتخفي  ومن هنا كان  عقوبته أ
ئقال تعال : ا عقوبة قطع الطريق ودليل حرمتها فقد ثبت بنص القرآن الكريم، وأمَّ 

                                                 
(1)

أبو الحسن عىي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  الشهير   اإلقناع ئي الفقه الشائعي 
 .173:   )د. ط  د.  (هـ(450:  بالماوردي )

(2)
 .293/ 24 الكويتية: الفقهية الموسوعة 

(3)
 .293/ 24المصدر نفسه:  

(4)
 .253/ 2البالغة:  اهلل حجةينظر بتصرف:  
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 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 زي ري ىنينٰى نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك

قال المفسرون   (1)َّحب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
صى  اهلل عىيه وسىم: هم قّطاع رحمهم اهلل تعال : والمراد بمن حارب اهلل تعال  ورسوله 

 ئهو المحارب الطرق المجاهرون من أهل المىة والذمة  بأن كان لهم منعٌة وشوكٌة  "ئأما
  وتسميتهم بالمحاربين من (2)والذمي" المسىم وهو الحرابة  قبل محقونا   دمه كان من كل

امٌة ئي كل من باب المشاكىة  ئمن تاب منهم قبل القدرة عىيه سقط عنه الحد  واآلية ع
ق يتناوله االسم من المسىمين وأهل الذمة؛ صيانة  ألمن الناس  وحفظ أموالهم  وتحقي

من  هؤالء الشرذمة الذين يهددون أمن الناس وباألخص األمن التعايش السىمي بينهم  ب
وابتداء اآلية   (3)"المال ألخذ خرجوا إنما المحاربين أن ومعلومٌ االقتصادي  "
قط  الطريق جريمٌة نكراء  ؛ لىتشديد عى  أنه ال هوادة ئي عقابهم  ألنبالقصر)إنما(

 نفوس في والخوف الرعب وتبعث كيانها، وتزلزل أمنها، وتهدم الجماعة، بنيان تقوِّض"
 وتهديد الناس  عى  الطريق "قط   وهي عوامل إئساٍد ئي األرض متمثىٍة ئي (4)"أفرادها
وذهب الجمهور من   (5)أعراضهم" أو أموالهم أو سهمأنف ئي باألذى لهم والتعرض أمنهم 

المفسرين واألصوليين والفقهاء إل  أن )أو( ئي اآلية لىتقسيم والتنوي  ال لىتخيير  وأن 
العقوبا  موز عٌة عى  الجراام شدة  وِخفة   ئمن ق ت ل وأخذ المال ئعقوبته القتل والصىب  

طع  يده اليمن  ورجىه اليسرى)من خلف(  ومن ق ت ل ئقط ُقِتل  ومن أخذ المال ئقط ق

                                                 
(1)

 .34 – 33:   اآليتانالماادةسورة  
(2)

 .239/ 4المقتصد:  ونهاية المجتهد بداية 
 .514/ 2لىجصاص:  القرآن أحكام (3)
(4)

 .130/ 4لطنطاوي:  الوسيط التفسير 

(5)
 .131/ 4المصدر نفسه:  
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ر وقد شّن    (1)ومن أخاف الطريق ئقط ئعقوبته النفي  ومن لم ي ْقُتل ولم يأخذ المال ئُيعز 
 لشناعةاهلل تعال  عىيهم ئي العذاب الدنيوي بالخزي والعار  واألخروي بالنار والشنار؛ "

نما ضررها، وعظم المحاربة  سبيل سد فيها ألن لضرر،ا عظيمة المحاربة كانت وا 
 في الضرب وعمادها وركنها التجارات، وأعظمها المكاسب أكثر ألن الناس، على الكسب

 البيوت، لزوم إلى واحتاجوا السفر، عن الناس انقطع الطريق ُأخيف فإذا األرض...،
 الحدود الطريق قطاع على اهلل فشرع أكسابهم، وانقطعت عليهم، التجارة باب فانسد
 التي التجارة لباب وفتحاً  فعلهم، سوء عن لهم ردعاً  الدنيا؛ في الخزي وذلك ة،المغلظ
وبهذا يتبين لنا   (2)"اآلخرة في العظيم بالعذاب فيها ووعد منهم، أرادها لمن لعباده أباحها

أن قط  الطريق من أعظم صور الفساد ئي األرض  وتعطيل مصالح العباد  وتهديد 
 (3)أمنهم.

ودوره  -المسوق ئي إطار صيانة مقصد المال-لنا أثر هذا الحكم  ومن هنا يتبّين
هذا الحكم عاٌم ئي كل من قط  الطريق عى   ئي التعايش واالستقرار السىمي  ئإن  

 "ينقط المسىمين وغيرهم  وئي حق كل من ارتكب هذه الجريمة من أهل المىة والذمة؛ ئل 
 من ليكونوا الذمة أهل من أو المسىمين من يكونوا أن وشرط منعٌة  لهم بقومٍ  إال الطريق

 أهل من أو المسىمين من قوم عى  الطريق يقطعوا أن وشرط التأبيد ... عى  دارنا أهل
  ئمن تحّقق  ئيه هذه الشروط استحق (4)مالهم" ئي ثابتة   المؤبدة العصمة لتكون الذمة

 هذه من المقصد ئـ "إنوبهذا  العقوبة  وثب  ئي حقه الحد مالم يتب قبل القدرة عىيه 
 باألمان حياتهم ئي الناس يحس وأن عدوانهم  عن المعتدون يكف أن الشديدة  العقوبا 

                                                 
(1)

الشراا :  ترتيب ئي الصناا  ؛ بداا  195/ 9لىسرخسي:  ؛ المبسوط 173: لىماوردي ينظر: اإلقناع 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس   الذخيرة؛  239/ 4المقتصد:  ونهاية المجتهد ؛ بداية 91/ 7

دار الغرب   سعيد أعراب  محمد حجي ق:يحق(  )تهـ684:  بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرائي )
 .5466/ 7لىزحيىي:  وأدلته ياإلسلم ؛ الفقه 123/ 12(: م1994  1لبنان  ط-بيرو    اإلسلمي

(2)
 .157/ 6القرطبي:  تفسير 

(3)
؛ 185/ 6والتنوير:  التحرير ؛ 157/ 6القرطبي:  تفسير؛  508/ 2لىجصاص:  القرآن أحكامينظر:  

 .130/ 4لطنطاوي:  الوسيط التفسير
(4)

 .195/ 9لىسرخسي:  المبسوط 
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 بدون الجراام ئيها ُترتكب التي األمة ئإن   وأعراضهم  وأموالهم أنفسهم عى  واالطمانان
 أن بد ال شأنها  هذا التي األمة هذه واالطمانان  األمان أبناؤها ويفتقد وجٍل  أو خوفٍ 

 ئقد لذا ئيها  والمحكومين الحاكمين بين الثقة وتنتزع أمرها  ويهون كىمتها  تضطرب
 الفتن إثارة يحاول من كل عى  لىقضاء ويتعاونوا يتكاتفوا أن أتباعه عى  اإِلسلم أوجب

 نحو عىيهم يجب لما مؤّدين مطمانين  آمنين يعيشوا حت  صفوئهم  بين واالضطراب
ئمقصد الشريعة من وراء هذه األحكام الصارمة   (1)إزعاٍج" أو خوفٍ  بدون ودنياهم دينهم

الواردة ئي سياق صيانة مقصد المال هو حفظ أموال الناس  وحراسة أمنهم االجتماعي 
واالقتصادي ومعاقبة المعتدي عىيه  والقضاء عى  أسباب الخصوما  واالضطراب  ئكان 

ايش السىمي واستمراره بين الناس مسىمين وغير لهذه األحكام األثر أعظم ئي تحقيق التع
 مسىمين.

: "منهج  ق بين الناس في الدين  اإِلسالموختامًا فإنَّ في المعاملة اإلنسانية ال يفرِّ
والعقيدة، لذلك أوجب إقامة العدل بين جميع الناس، وَمَنَع الظلم عامًة، وحمى الدماء 

لمسلمين، وأمر باإلنصاف ولو مع العداوة واألبدان واألموال واألعراض للمسلمين ولغير ا
 خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱواختالف الدين! قال تعالى: 

 مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب

 (3)".(2)َّحض جض مص خص  حص خسمس حس
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .138/ 4لطنطاوي:  الوسيط التفسير 
(2)

 .8:   اآليةةالماادسورة  
 .92حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة:  (3)



                                                                                                         فراس فياض يوسف                                               نيأثر ضروي حفظ املال يف الشريعة اإِلسالميَّة على َأموال غري املسلم

 530 

 الخـــاتمة وأبرز النتائــــج
الحمد هلل عى  التمام  والصلة والسلم عى  سيد األنام  سيدنا محمد وعى  آله      

 رام  ومن سار عى  دربهم دون إيهام  وبعد:وصحبه الك
ئقد يسر اهلل تعال  بعد مسيرة يسيرة ئي مقاصد الشريعة وخاصة مقصد حفظ المال وما  

له من أثر ئي حفظ أموال غير المسىين خرج  بجمىة من النتااج منها عى  سبيل 
 العموم:

 د والعدم..تكفل مقصد حفظ المال بحفظ أموال غير المسىمين من جانب الوجو 2
.حفظ وصيانة وتنمية اموال المسىمين وغير المسىمين من الكىيا  المقررة ئي شريعتنا 3

 الغراء.
.الضروريا  الخمس حفظ بعضها مرتبط ترابطا تلزمي من جهة الحفظ  ئل يمكن 4

حفظ إحداها دون األخرى؛ ألنها كىيا  متناسقة ئي األصل واألثر  ئىو ُعدم الدين لم يكن 
 ظ لىنفس وكذا باقي الضروريا .ثمة حف

.الضروريا  الخمس ومنها حفظ المال كىيا  ذا  أثر جىي ئي مجمل شؤون المجتم  5
 بكل أجناسه ودياناته.

ي ئي قضايا االقتصاد ئىسفة سامية األهداف وعادلة المنهج ئل اإِلسلم.ئىسفة التشري  6
مسىمين ممن يعيشون تح  تختص بأموال المسىمين وحسب  بل تجري عى  أموال غير ال

 نظامها.
ن كان محرما ئيها تسري عىيه أحكام حفظ اإِلسلم.ما هو مباح ئي غير شريعتنا 7 ية وا 

ا لمقصد حفظ هم رضوا العيش م  أبنااها تنجيز  ن  المال تجاه أصحاب تىك الديانة طالما أ  
 المال.

نسان مادة الحياة ئىه اإلِ  نساني مبني عى  نظرية أن  إِ سلمي إِ .مقصد حفظ األموال مبدأ 8
ه يعيش ئي ظل ن  التمىك وحرية التمىك والتصرف  بغض النظر عن دينه واعتقاده طالما أ  

 ي.   اإِلسلمالحكم 
.مقصد حفظ المال كىي تندرج تح  قانونه آالف األحكام الجزاية المنصوصة وغير 9

ا ا وسد  واستحسان   اواستصلح   ا استنباطا  واجتهادا  المنصوصة  ومثىها أخرى يمكن القول به
 ا لىذريعة.وئتح  
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ي المعامل  المالية بجمىة من القواعد العامة والضوابط اإِلسلم.نظ م التشري  10
الخاصة  وكفل لغير المسىمين الحق ئي ذلك  بل ولم يفرق بين مال المسىم وغيره ئي تىك 

 القوانين والضوابط.
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Necessary Effect of Preserving Money in Islamic Law on the 

Money of non-Muslims  

Firas Fayyad Youssef 

  

Abstract 

                When extrapolating the texts of Sharia, we find a general 

and comprehensive approach for all segments of society, and at all 

levels and walks of life, and how not when Islam came as a 

universal one. The prominent one that we see in our Islamic 

jurisprudence, and if it indicates the godliness of this Sharia, and 

that it is general and contains and contains non-believers in it; 

Because it is the law of mercy, coexistence, peace and mutual 

respect, and from here I wanted to shed light on this feature 

enlightened by the purposes of the tolerant Sharia regulating human 

affairs In our contemporary world, Islamophobia and distortion of 

our religion at the hands of some of its sons or pushed by its 

enemies, a true statement without polishing an image whose origin 

is fixed in the earth and its branch is in the sky, which yields its 

fruits of coexistence, peace and mercy among all mankind, and the 

importance of research in such topics is not hidden from showing 

freshness and outlook The true methodology of Islamic law for 

those who lived and coexisted with its children and ordered them to 

preserve and preserve the money and rights of non-followers, 

believing in freedom of opinion and ownership and the absence of 

intellectual coercion. Fair in the right of the Islamic religion and its 

glorious and tolerant law. 
       Key words: Necessary, the purposes of Sharia, non-Muslims. 
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