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 امللخص
مقاصد الرشيعة يف حفظ املال مقارنة بام عليه العمل يف النظام : موضوع البحث

 .السعودي
 : أهداف البحث

 الدنيا مصالح لتحصيل احلياة رضورات من رضورة وأنه أمهية املال توضيح •
 . واآلخرة

 وتثمريه وتنميته حفظه يف تتجىل التي اخلاص املال حفظ يف الرشعية املقاصد بيان •
 حبسه وتبذيره.  أو، احلرام وجوه من مجعه رشًعا، وجتنب املعتربة الوجوه يف فاقهوإن

 املصالح لتدبري وسيلة أنه يف العام املال حفظ يف املقاصد الرشعية جتلية •
 .االقتصادية للدولة

 التي األنظمة من واخلاص العام املال حلفظ السعودي املنّظم وضعه ما إبراز •
 .اإلسالمية الرشيعة اعدقو مع جمملها يف تتوافق

 املنهج الوصفي والتحلييل.  :منهج البحث
 :  أهم النتائج

 . اإلسالمي والفقه السعودي النظام بني التوافق يف معنى املال •
 كسبًا وإنفاًقا وحفًظا.  فنظمه املال، حب يف اإلنسانية الغريزة راعى اإلسالم أن •
   م.صاحلهحاجات الناس وم مع الرشيعة وتوافقها مقاصد سمو •
 .املال حفظ من املقاصد تقرير يف الرشيعة قواعد مع السعودي النظام توافق •

التوصية بتفعيل منهج املقاصد الرشعية يف خمتلف جوانب احلياة  :التوصيات
وإبراز دوره يف التنمية، ومن شأن ذلك  ،االقتصادية؛ ملا له من أثر بالغ يف محاية املال

 د من الدارسات الرشعية يف إطار منهج الوسطية.إثراء املكتبة الفقهية بمزي
 املال.، حفظ، مقاصد: الكلمات املفتاحية

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

2 

 املقـدمــة
 وبعد: ، وسالًما عىل خاتم األنبياء وسيد املرسلني ةوصاًل  ،احلمد هلل رب العاملني

يتناول هذا البحث ما يتعلق بمقاصد الرشيعة يف حفظ املال  :موضوع البحث
 لعمل يف النظام السعودي.بام عليه اة مقارن

ال شك أن احلاجة إىل املال ماّسة يف حق الفرد واجلامعة أو  :مشكلة البحث
خصوًصا إذا علمنا أن املقصود من املال كل ما ملكته من كل يشء أو ما  ،األمة

له اإلنسان من متاع أو نقد أو غريه كام يتبادر  ، ا بالنقدينوليس هو خاص  ، (1)يتموَّ
 بعض.إىل ذهن ال

وبيان حاجة الفرد إىل املال: أن اإلنسان حمتاج إليه من حيث قيام مصاحله 
وكذلك املالبس  ،فحفظ حياته متوقف عىل األكل والرشب ،الدنيوية والدينية

ُتصور ، الواقية من احلر والربد. وكل هذا يتطلب مااًل، فإذا فرض عدم وجوده
ء ملموس يف حياتنا يف بعض الرضر الالحق باألفراد من هذا الوجه. وهذا يش

حيث أصبحت حياهتم  ،البالد التي ُفقد فيها املال أو قّل بسبب احلروب ونحوها
 . (2)مهددة بسبب ذلك

وذلك أن األمة هي جمموعة من  ،وأما يف حق األمة: فاحلاجة إليه ماسة كذلك
زم فإذا دخل النقص عىل كل فرد دخل عىل مجيع األمة؛ ألن حفظ اجلزء ال ،األفراد

 حلفظ الكل. 
فإذا انترش الفقر يف أمة ومل يكن فيها من يسد حاجة املحتاجني وعوز املعوزين؛ 

 وهو عزها وكرامتها.  ،فإهنا تتحطم وتفقد أهم مقوماهتا

                                       
  .(1059)القاموس املحيط، للفريوز آبادي  (1)
إلسالمي وعالقته باحلفاظ عىل الرضوريات اخلمس للمستهلك، لألستاذ الباحث: االستهالك يف الفقه ا (2)

 (.86)محيد الصغري 

الملخص
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كام أن األمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين اهلل تعاىل واجلهاد يف سبيله؛ وال 

 مث هت  ٱ﴿ :لك إالَّ باملال قال اهلل تعاىلوال يكون ذ، بّد لذلك من عدة تدافع هبا
 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض
فإهنا تكون فريسة  ، وإذا مل متلك األمة هذه العدة  ،[ 60:]األنفال ﴾خك حك جك

ويف ذلك إخالل بمقاصد  .ولقمة سائغة يأكلوهنا متى أرادوا ، سهلة ألعدائها

وغريها. فعلم من هذا رضورة املال يف نرش ، نفس واألعراضأخرى كالدين واأل

اإلسالم يف مجيع أقطار األرض والدفاع عن أهله يف كل مكان. فقوة الدولة 

 . (1)اإلسالمية هلا أمهية كربى جيب أن تكون حمل اهتامم كل مسلم

ع وتتحدد أمهية املوضوع يف أن وجود املال يف يد األمة يغنيها عن أعدائها؛ ويقط

فاألمة الفقرية يتسلط عليها ، الطريق عليهم ويوصد الباب يف وجوه الطامعني فيها

 .فينرشون فيها ما يريدون من مذاهب وأفكار هّدامة، فيطمعون فيها، أعداؤها

كل هذه األمور جتعل املال رضورة لألمة اإلسالمية بل للدولة اإلسالمية؛ ولذلك 

  ،(3)واخلراج، (2)بتة تتكرر مثل الزكاةكان للدولة اإلسالمية موارد دورية ثا

                                       
  (.284-285)مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب  (1)
ويف  (،2/307) الطَّهارة، والنَّامء. النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري :يف اللغة :الزكاة (2)

 لطائفٍة أو جهٍة خمصوصة.  ،يف ماٍل معنيَّ  ،بإخراج جزٍء واجٍب رشًعا ،هي التعبُّد هلل تعاىل :االصطالح
 (.13/6) الرشح املمتع، البن عثيمني

 ،َأْخَراج   :واجلمع ،ما َيرج من األرض :َبَرَز، وأصله :ِمْن َخَرَج ََيُْرُج ُخُروًجا َأْي  :اخلراج يف اللغة (3)
. لسان العرب ،يُج َوَأَخارِ   :(، واخلراج يف االصطالح املايل اإلسالمي2/252) البن منظور ،َوَأْخِرَجة 

األجرة التي يدفعها من يستغل األرض اململوكة جلامعة املسلمني والتي تقوم الدولة بمبارشة شؤوهنا نيابة 
 (.  97) اللطيف مشهور عبدنعمت  :عنهم. املالية العامة يف الفكر املايل الوضعي واإلسالمي، للدكتورة

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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  .وغريها ، (1)واجلزية

 ،(3)ومخس املعادن والركاز ،(2)وموارد أخرى غري دورية مثل مخس الغنائم

 .واألموال التي ال يعرف مالكها ، من ال وارث له (4)وتركة

مقاصد الرشيعة يف حفظ املال »هذا البحث الذي عنونت له بـــ ومن هنا جاء 

                                       
جتمع  ،واجلازية الثواب والعقاب ،وجازاه جُمازاًة أي أثابه وعاقبه ،مأخوذة من أجزى عنه :اجلزية يف اللغة( 1)

هي الوظيفة املأخوذة من  :، ويف االصطالح(14/145) لسان العرب، البن منظور وجزاء. ،عىل جزى
(، وُتطلق عىل العقد وعىل املال 21/194) ملغني، البن قدامةا .الكافر، إلقامته بدار اإلسالم يف كل عام

(، واجلزية يف 17/401)، ومغني املحتاج، للرشبيني 40/176حتفة املحتاج، البن حجر، ) امللتزم به.
عىل رؤوس من دخل يف ذمة املسلمني من أهل الكتاب  ااالصطالح املايل اإلسالمي: رضيبة ُتفرض جربً 

اللطيف  نعمت عبد :ة العامة يف الفكر املايل الوضعي واإلسالمي، للدكتورةاملالي ومن يف حكمهم.
  .(186) مشهور

بح والفضل. ويف الرّشع، هي املال  :وَأْصل الُغنم ،وهي ما يناله اإلنسان بسعي ،مجع غنيمة :الغنائم (2) الرِّ
يرسة يف فقه الكتاب والسنة املوسوعة الفقهية امل ،املأخوذ ِمن أعداء اإلسالم، عن طريق احلرب والقتال

 (. 7/197) املطهرة، للعوايشة، حسني بن عودة
 ،غنائم احلرب :منها ،خلُمس فرض مايل حمدد بنسبة اخلُمس يتعلق بأنواع من املالامخس املعادن الركاز:  (3)

ن يف والركاز يف اللغة من الركز، أي االثبات بمعنى املركوز وهو املدفو ،وغريها ،والكنز ،واملعادن
فارتكز، ويشء راكز أي ثابت، ومنه الركاز للمعدن أو  ااألرض إذا خفي، وهي من ركز الرمح غرزه ركزً 

، واملحيط يف اللغة، البن (1/3732) منهام مركوز يف األرض. تاج العروس، للزبيدي الكنز ألن كاًل 
 العرب، البن منظورولسان  6(22، )ومعجم لغة الفقهاء، ملحمد قلعجي وحامد قنيبي (،2/33) عباد

ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن الركاز هو ما  :(، ويف االصطالح5/355)
 ،(4/52)للشافعي  ،واألم (،3/95، )التاج واإلكليل، للمواق، حممد بن يوسفو .دفنه أهل اجلاهلية

، وهو اسم ملا يكون حتت (2/345) فيالدر املختار، للحصك مال مركوز حتت أرض.  :وهو عند احلنفية
 ،تبيني احلقائق  .األرض ِخلقًة أو بدفن العباد، واملعدن اسم ملا يكون فيها خلقة والكنز اسم ملدفون العباد

  .(4/101) وبدائع الصنائع، للكاساين(، 3/414) للزيلعي
عن تعلق  اكه امليت من األموال صافيً ما يرت :اختلف الفقهاء يف تعريفها، فعرفها احلنفية عىل أهنا :الرتكة (4)

، وعرفها مجهور الفقهاء من املالكية (15/141، )حق الغري بعينه. عمدة القاري رشح صحيح البخاري
 بداية املجتهد ا.كل ما َيلفه امليت من األموال واحلقوق الثابتة مطلقً  :والشافعية واحلنابلة عىل أهنا

 .  (21/419) للبهويت ،وكشاف القناع (،72/15) البن حجر ،وحتفة املحتاج(، 2/171)
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كام أن األمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين اهلل تعاىل واجلهاد يف سبيله؛ وال 
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 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
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 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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راجًيا املوىل عز وجل أن حيقق اهلدف  «ليه العمل يف النظام السعودية بام عمقارن

 وأن يكون مسهاًم يف خدمة الباحثني واملهتمني هبذا الشأن.، الذي ُوضع من أجله
  :حدود البحث

 ، من املقرر يف البحوث العلمية أن لكل بحث نطاقان: شخيص وترشيعي 
أما  ، ن يرسي عليهم البحث ويتناوهلماألشخاص الذي :وُيقصد بالنطاق الشخيص

والترشيعات واألنظمة التي يتناوهلا الباحث  فُيقصد به النصوص :النطاق الترشيعي
أو ما يتعلق بالنظام  سواء فيام يتعلق باألدلة الرشعية يف اجلانب الرشعي أو الفقهي

ث ونطاقه كام وحدود هذا البح ، وهي هنا تتعلق بالنظام الداخيل ، الداخيل أو املقارن
  :ييل

: النطاق الشخصي : ليس هناك نطاق حمدد هلذا البحث فهو يرسي عىل كل أوًلا
 ، من له عالقة بالتعامل مع األموال خاصة كانت كاألفراد أو عامة كأموال الدولة

  .وخصوًصا يف املجتمع السعودي
نصوص سيتناول الباحث بإذن اهلل يف هذا البحث ال :اثنياا: النطاق التشريعي

كام سيتناول القواعد والنصوص النظامية  ،والقواعد الرشعية املتعلقة باألموال
اخلاصة بالتعامل مع األموال من خالل وجهة نظر املنظم السعودي والتي تأيت 

كبعض النصوص الواردة يف نظام االستثامر  ،متوافقة مع قواعد الفقه اإلسالمي
أو  ، أو نظام جباية الزكاة ،«كمة التجاريةنظام املح»أو النظام التجاري  ،األجنبي

  .نظام مكافحة الغش
 :أهداف البحث

ألنه  ،بيان أمهية املال وأنه نعمة كربى من اهلل تعاىل جيب املحافظة عليه: أوًلا 
ذلك ، واآلخرة رضورة من رضورات احلياة التي ال بد منها لتحصيل مصالح الدنيا

وصالح اخللق يف حتصيل  ة من مقاصد اخللقرــمضـع الـة ودفــمنفعـلب الـألن ج

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

6 

      مقاصدهم.

بيان املقاصد الرشعية يف حفظ املال اخلاص التي تتجىل يف حفظه وتنميته  :اثنياا

أو حبسه  ،وجتنب مجعه من وجوه احلرام، وتثمريه وإنفاقه يف الوجوه املعتربة رشًعا

املحرمة رشًعا  ركن من أركان أو إنفاقه يف الوجوه  ،أو تبذيره وإضاعته ،(1)واكتنازه

 (2)ولذا رشع اإلسالم من العقوبات ، الدين ومقصد رشعي ال يتم الواجب إال به

 . (5)أو غصًبا (4)أو هنًبا (3)ما يوجب محايته من االعتداء عليه رسقةً 
 (6)جتلية املقاصد الرشعية يف حفظ املال العام يف أنه وسيلة تدبري مصالح :اثلثاا

وما جيب أن يقوم به احلاكم لتحقيق هذه  ،مية من الوجهة املاليةالدولة اإلسال
املصالح من احلاجات العامة املفروضة عليه أو التي يضطر إىل القيام هبا لعدم من 

وتدبري هذه املصالح يكون بإقرار ما فيه املصلحة مع  ، يقوم هبا عىل وجه اخلصوص
فيبدأ  ،م األهم عىل املهمويقد ،فيقدم ما يدفع الرضر ،ترتيب هذه املصالح

                                       
منعه عن التداول والكف عن اإلنفاق يف سبيل اهلل وتلبية احلاجات  :حبس املال واكتنازه: حبس املال (1)

هو االحتفاظ باملال بدافع احليطة  :واملصالح، الذي من شأنه أن يفسد التوازن االجتامعي، واكتنازه
 (. 498-502) فكري أمحد نعامن ،املقاصد العامة للرشيعة ميدها. وحجب األموال عن التداول، وجت

بالقانون  االترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنً  عىل اجلناية.  اهي األمل الذي ُيلحق باإلنسان مستحقً  :العقوبة (2)
 (. 1/609) القادر عودة الوضعي، عبد

فق الدين ابن قدامة، ومعه الرشح الكبري، لشمس وهي أخذ املال عىل وجه االختفاء. املقنع، ملو :الرسقة (3)
 (. 26/468) للمرداوي ،واالنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،الدين ابن قدامة

  .(1/140) األخذ بالقهر والغلبة عىل وجه العالنية. املوسوعة الفقهية الكويتية :النهب (4)
 (. 5/150) البن مفلح ،بدع يف رشح املقنعامل .بغري حق ااالستيالء عىل مال الغري قهرً  :الغصب (5)
هي عبارة عن يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مرضة، وتعني املحافظة عىل مقصود الرشع،  :املصلحة (6)

وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، وكل ما  :ومقصود الرشع من اخللق مخسة
، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة

   .(2/481) املستصفى .مصلحة
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 (. 498-502) فكري أمحد نعامن ،املقاصد العامة للرشيعة ميدها. وحجب األموال عن التداول، وجت

بالقانون  االترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنً  عىل اجلناية.  اهي األمل الذي ُيلحق باإلنسان مستحقً  :العقوبة (2)
 (. 1/609) القادر عودة الوضعي، عبد

فق الدين ابن قدامة، ومعه الرشح الكبري، لشمس وهي أخذ املال عىل وجه االختفاء. املقنع، ملو :الرسقة (3)
 (. 26/468) للمرداوي ،واالنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،الدين ابن قدامة

  .(1/140) األخذ بالقهر والغلبة عىل وجه العالنية. املوسوعة الفقهية الكويتية :النهب (4)
 (. 5/150) البن مفلح ،بدع يف رشح املقنعامل .بغري حق ااالستيالء عىل مال الغري قهرً  :الغصب (5)
هي عبارة عن يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مرضة، وتعني املحافظة عىل مقصود الرشع،  :املصلحة (6)

وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، وكل ما  :ومقصود الرشع من اخللق مخسة
، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة

   .(2/481) املستصفى .مصلحة
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   .(3)ثم التحسينات والكامليات ، (2)ثم احلاجيات  ،(1)بالرضوريات
إبراز ما وضعه املنّظم السعودي حلفظ املال العام واخلاص من  :رابعاا

ومنها عىل سبيل ، األنظمة التي تتوافق يف جمملها مع قواعد الرشيعة اإلسالمية
وغريه من أنظمة مكافحة  ،(4)رينظام مكافحة الغش التجا ،املثال

                                       
مجع رضورة، وهي ما ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا ُفِقدت مل جتِر  :الرضوريات (1)

مصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم 
  (.2/8) املوافقات، للشاطبي .رجوع باخلرسان املبنيوال

التوسعة، ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج  :احلاجّي هو ما ُيفتقر إليه من حيث :احلاجيات (2)
واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراَع دخل عىل املكلفني احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ 

  (.4-5 /2) املوافقات، للشاطبي .توقع يف املصالح العامةالفساد العادي امل
نُّب األحوال  ،األخذ بام يليق من حَمَاسن العادات :بمعنى واحد وهي :التحسينات والكامليات (3) وجَتَ

 املوافقات، للشاطبي .قسم مكارم األخالق :وجَيْمع ذلك ،املدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات
(2/5.)  

الصحاح  .غش صاحبه إذا زين له غري املصلحة :نقيض النصح، ُيقال :الغش يف اللغة :التجاري الغش (4)
اشتامل  :فقد عرفه احلنفية بأنه :أما عند الفقهاء ،(1013 /3) تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري

ق، البن منحة اخلالق عىل البحر الرائ .املبيع عىل وصف نقص لو علم به املشرتي المتنع عن رشائه
أو  ايف مبيعه كاذبً  إبداء البائع ما يوهم كاماًل  :(، وعرفه املالكية بتعاريف منها أنه6/58) عابدين احلنفي

(، وعرفه 1/370) للرصاع ،اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية  .كتم عيبه
هناية املحتاج  .ملبيع لو اطلع عليه ملا اشرتاه بذلك الثمنيف ا اأن يكتم البائع عن املشرتي عيبً  :الشافعية بــــ

اشتامل املبيع ونحوه عىل وصف  :(، وعرفه احلنابلة بأنه4/71) إىل رشح املنهاج، لشمس الدين الرميل
الدرر السنية يف األجوبة النجدية، جمموعة من العلامء، مجع  .نقص لو علم به املشرتي المتنع من رشائه

  .(6/60) نجديالرمحن ال عبد
التزييف والتدليس والتقليد لسلعة  :أما الغش التجاري باللفظ املعارص فقد عرفه بعض املتأخرين بأنه        

معينة معدة للبيع وهو تغيري وتعديل وتشويه حيدث عىل تلك السلعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي 
العمل عىل إخفاء أي عيوب تظهر يف ويكون اهلدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها األساسية مع 

السلعة املزيفة أو املقلدة مع احلرص عىل إعطائها الشكل واملظهر لسلعة أخرى أصلية ولكنها ختتلف 
عنها يف احلقيقة وذلك من أجل االستفادة من اخلواص املسلوبة واالنتفاع بالفوائد املستخلصة واحلصول 

الغش يف املعامالت التجارية االلكرتونية بني الفقه  .يععىل فارق السعر من أجل الكسب السهل والرس
   (.73) والنظام السعودي، رسالة ماجستري باجلامعة األردنية، فهد بن ابراهيم احلوشاين
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وما إىل  ، املحيل واألجنبي (2)واالستثامر ، الرشكات التجارية وتنظيم ،(1)اإلغراق
  .ذلك من األنظمة التي من شأهنا ضبط التعامالت املالية وجوًدا وعدًما

مقاصد الرشيعة يف حفظ »هذا البحث الذي عنونت له بـ ِ يف :منهج البحث
سأعتمد املنهج الوصفي ، «عليه العمل يف النظام السعودياملال مقارنة بام 

ومقاصد الرشيعة يف األمر  ،ومكانته، وأمهيته ، مبينَّا مفهوم املال، والتحلييل
مع ذكر جانب مما عليه العمل يف النظام ، ووسائل حفظه وجوًدا وعدًما، بحفظه

 .السعودي
  :إجراءات البحث

  :صت فيه عىلوحر، منهج الكتابة يف املوضوع ذاته -أ
االعتامد عند الكتابة عىل املصادر الرتاثية األصلية بقدر املستطاع خصوًصا  :أوًلا 

ويف املسائل النظامية والقانونية حرصت عىل ، فيام يتعلق باملسائل أو اآلراء الفقهية
ألن الطبعة األحدث من  ؛أن تكون املراجع من أحدث املراجع واللوائح املنظمة

                                       
هو طرح منتجات يف األسواق بسعر أقل عن سعر بيعها يف أسواق الدول املنتجة هلا، أو بسعر  :اإلغراق (1)

الدول األجنبية األخرى أو بيعها بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، مما يؤدي  يقل عن سعر بيعها يف أسواق
انظر املادة الثانية من اتفاقية  .إىل إحلاق الرضر باملنتجات املحلية املثيلة يف الدولة املستوردة هلذه املنتجات

  .م1994التجارة والرسوم اجلمركية لعام 
يقال ثمر الشجر وأثمر خرج ثمره، والثمر كذلك  ،ل الشجروهو مح ،لغة مأخوذ من الثمر :االستثامر (2)

 :عىل أنواع املال والولد ،كام يطلق عىل تنمية املال وتكثريه فيقال اويطلق جمازً  ا،يشء يتولد عن يشء جمتمعً 
ر ماله كّثره وناّمه ،ثَمر ماله وأثمر ان وأثمر اليشء أتى بنتيجته، وكّلها مع ،وأحسن القيام عليه ،كثر، وثمَّ

(، واالستثامر من منظور إسالمي 1/115) للزخمرشي ،أساس البالغة .تدل عىل الكثرة والنامء والزيادة
أو  -توظيف الفرد املسلم  :معارص ال َيرج عن املعنى اللغوي وهو تنمية املال وتكثريه، فيعّرف بأنه

بارش يف نشاط اقتصادي ال ماله الزائد عن حاجاته الرضورية بشكل مبارش أو غري م -اجلامعة املسلمة 
يتعارض مع مبادئ الرشع ومقاصده العامة وذلك بغية احلصول عىل عائد منه يستعني به ذلك الفرد 

االستثامر أحكامه وضوابطه يف  .املستثمر أو اجلامعة املستثمرة عىل القيام بمهمة اخلالفة هلل وعامرة األرض
 (. 24) د. قطب مصطفى سانو ،الفقه اإلسالمي
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   .(3)ثم التحسينات والكامليات ، (2)ثم احلاجيات  ،(1)بالرضوريات
إبراز ما وضعه املنّظم السعودي حلفظ املال العام واخلاص من  :رابعاا

ومنها عىل سبيل ، األنظمة التي تتوافق يف جمملها مع قواعد الرشيعة اإلسالمية
وغريه من أنظمة مكافحة  ،(4)رينظام مكافحة الغش التجا ،املثال

                                       
مجع رضورة، وهي ما ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا ُفِقدت مل جتِر  :الرضوريات (1)

مصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم 
  (.2/8) املوافقات، للشاطبي .رجوع باخلرسان املبنيوال

التوسعة، ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج  :احلاجّي هو ما ُيفتقر إليه من حيث :احلاجيات (2)
واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراَع دخل عىل املكلفني احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ 

  (.4-5 /2) املوافقات، للشاطبي .توقع يف املصالح العامةالفساد العادي امل
نُّب األحوال  ،األخذ بام يليق من حَمَاسن العادات :بمعنى واحد وهي :التحسينات والكامليات (3) وجَتَ

 املوافقات، للشاطبي .قسم مكارم األخالق :وجَيْمع ذلك ،املدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات
(2/5.)  

الصحاح  .غش صاحبه إذا زين له غري املصلحة :نقيض النصح، ُيقال :الغش يف اللغة :التجاري الغش (4)
اشتامل  :فقد عرفه احلنفية بأنه :أما عند الفقهاء ،(1013 /3) تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري

ق، البن منحة اخلالق عىل البحر الرائ .املبيع عىل وصف نقص لو علم به املشرتي المتنع عن رشائه
أو  ايف مبيعه كاذبً  إبداء البائع ما يوهم كاماًل  :(، وعرفه املالكية بتعاريف منها أنه6/58) عابدين احلنفي

(، وعرفه 1/370) للرصاع ،اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية  .كتم عيبه
هناية املحتاج  .ملبيع لو اطلع عليه ملا اشرتاه بذلك الثمنيف ا اأن يكتم البائع عن املشرتي عيبً  :الشافعية بــــ

اشتامل املبيع ونحوه عىل وصف  :(، وعرفه احلنابلة بأنه4/71) إىل رشح املنهاج، لشمس الدين الرميل
الدرر السنية يف األجوبة النجدية، جمموعة من العلامء، مجع  .نقص لو علم به املشرتي المتنع من رشائه

  .(6/60) نجديالرمحن ال عبد
التزييف والتدليس والتقليد لسلعة  :أما الغش التجاري باللفظ املعارص فقد عرفه بعض املتأخرين بأنه        

معينة معدة للبيع وهو تغيري وتعديل وتشويه حيدث عىل تلك السلعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي 
العمل عىل إخفاء أي عيوب تظهر يف ويكون اهلدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها األساسية مع 

السلعة املزيفة أو املقلدة مع احلرص عىل إعطائها الشكل واملظهر لسلعة أخرى أصلية ولكنها ختتلف 
عنها يف احلقيقة وذلك من أجل االستفادة من اخلواص املسلوبة واالنتفاع بالفوائد املستخلصة واحلصول 

الغش يف املعامالت التجارية االلكرتونية بني الفقه  .يععىل فارق السعر من أجل الكسب السهل والرس
   (.73) والنظام السعودي، رسالة ماجستري باجلامعة األردنية، فهد بن ابراهيم احلوشاين
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وما إىل  ، املحيل واألجنبي (2)واالستثامر ، الرشكات التجارية وتنظيم ،(1)اإلغراق
  .ذلك من األنظمة التي من شأهنا ضبط التعامالت املالية وجوًدا وعدًما

مقاصد الرشيعة يف حفظ »هذا البحث الذي عنونت له بـ ِ يف :منهج البحث
سأعتمد املنهج الوصفي ، «عليه العمل يف النظام السعودياملال مقارنة بام 

ومقاصد الرشيعة يف األمر  ،ومكانته، وأمهيته ، مبينَّا مفهوم املال، والتحلييل
مع ذكر جانب مما عليه العمل يف النظام ، ووسائل حفظه وجوًدا وعدًما، بحفظه

 .السعودي
  :إجراءات البحث

  :صت فيه عىلوحر، منهج الكتابة يف املوضوع ذاته -أ
االعتامد عند الكتابة عىل املصادر الرتاثية األصلية بقدر املستطاع خصوًصا  :أوًلا 

ويف املسائل النظامية والقانونية حرصت عىل ، فيام يتعلق باملسائل أو اآلراء الفقهية
ألن الطبعة األحدث من  ؛أن تكون املراجع من أحدث املراجع واللوائح املنظمة

                                       
هو طرح منتجات يف األسواق بسعر أقل عن سعر بيعها يف أسواق الدول املنتجة هلا، أو بسعر  :اإلغراق (1)

الدول األجنبية األخرى أو بيعها بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، مما يؤدي  يقل عن سعر بيعها يف أسواق
انظر املادة الثانية من اتفاقية  .إىل إحلاق الرضر باملنتجات املحلية املثيلة يف الدولة املستوردة هلذه املنتجات

  .م1994التجارة والرسوم اجلمركية لعام 
يقال ثمر الشجر وأثمر خرج ثمره، والثمر كذلك  ،ل الشجروهو مح ،لغة مأخوذ من الثمر :االستثامر (2)

 :عىل أنواع املال والولد ،كام يطلق عىل تنمية املال وتكثريه فيقال اويطلق جمازً  ا،يشء يتولد عن يشء جمتمعً 
ر ماله كّثره وناّمه ،ثَمر ماله وأثمر ان وأثمر اليشء أتى بنتيجته، وكّلها مع ،وأحسن القيام عليه ،كثر، وثمَّ

(، واالستثامر من منظور إسالمي 1/115) للزخمرشي ،أساس البالغة .تدل عىل الكثرة والنامء والزيادة
أو  -توظيف الفرد املسلم  :معارص ال َيرج عن املعنى اللغوي وهو تنمية املال وتكثريه، فيعّرف بأنه

بارش يف نشاط اقتصادي ال ماله الزائد عن حاجاته الرضورية بشكل مبارش أو غري م -اجلامعة املسلمة 
يتعارض مع مبادئ الرشع ومقاصده العامة وذلك بغية احلصول عىل عائد منه يستعني به ذلك الفرد 

االستثامر أحكامه وضوابطه يف  .املستثمر أو اجلامعة املستثمرة عىل القيام بمهمة اخلالفة هلل وعامرة األرض
 (. 24) د. قطب مصطفى سانو ،الفقه اإلسالمي
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ون مهمة الحتوائها آراء جديدة أو تعديلها ـكـة تــونيـانـة والقــاميـظـب النـتـالك
 .(1)ةــمـديـآراء ق

 .: عند دراسة التعريفات أذكر التعريف اللغوي ثم التعريف االصطالحياثنياا
مع بيان الراجح ، أقترص عىل ذكر األقوال، : عند البحث يف املسائل اخلالفيةاثلثاا

ق عليها فسأقترص ـمتفـائل الـمسـن الـألة مـمسـون الـكـت دماـوعن، الةـجتنًبا لإلط
 عىل توضيح ذلك.  

ع األنظمة واللوائح والتعليامت والقرارات التي ـمـىل جـحرص عـ: الرابعاا
  .اهتمت باملوضوع

  .: املقارنة بني اجلانب الفقهي وجانب النظام السعودي بشكل عامخامساا
ما مل يكن املقام يتطلب ذكر الكالم بنصه ، ى: األخذ من املصادر باملعنسادساا

 فأذكره عىل ما هو عليه.  
  :وقد حرصت فيه عىل ما ييل، منهج التعليق والتوثيق والتهميش -ب
  .ختريج اآليات يكون بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف املتن :أوًلا 
 فإن كان احلديث يف، ختريج األحاديث يكون حسب من أخرج احلديث :اثنياا

وإن كان احلديث يف غري ، الصحيحني أو يف أحدمها فسأقترص عليه يف التخريج
الصحيحني وهو يف السنن وغريمها فسأقترص يف خترجيه عىل كتب السنن وأذكر 

وإن مل يكن يف الصحيحني وال يف السنن فسأخرجه ، حكم علامء احلديث عليه
 .إن وجد حلديث عليهحسب ما يتيرس من كتب السنة األخرى مع ذكر حكم علامء ا

عزو نصوص العلامء وآرائهم لكتبهم مبارشة إال عند تعذر احلصول عىل  :اثلثاا
 .األصل
  .: توثيق نسبة األقوال إىل املذاهب من الكتب املعتمدة يف كل مذهبرابعاا

                                       
 (.83 – 82)قواعد البحث القانوين، للشيخيل  (1)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

10 

  :الدراسات السابقة
من خالل االطالع والبحث وجدت بعض الدراسات التي تتحدث عن 

من حيث مفهوم املال، ووسائل ،  حفظ املال عىل وجه العموممقاصد الرشيعة يف
ومل تتطرق ملقاصد الرشيعة يف حفظ املال ، من ناحية فقهية بحتة، وتنميته، حفظه
بام عليه العمل يف النظام السعودي ومدى التوافق بني النظام والفقه  مقارنة

نوان وبنفس ومل أقف عىل أي دراسة حتت هذا الع، اإلسالمي يف هذا اخلصوص
ولذلك هناك فروق جوهرية بني ما اطلعت عليه من دراسات وبني ، اخلطة واملنهج
وسأذكر دراستني تيرس يل احلصول عليهام مع بيان الفرق بني كل ، هذه الدراسة

  :بإذن اهلل تعاىل، دراسة وبني هذه الدراسة
 :وتنميتهمقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حفظ املال » الدراسة األوىل: بعنوان

لنيل درجة ، حممد سعد حممد املقرن :قدمها الباحث، «دراسة فقهية موازنة
 .هـ1420عام ، يف جامعة أم القرى، الدكتوراه يف ختصص الفقه

وعن ، وقد حتدثت هذه الدراسة عن: التعريف باملال وأمهيته ووسائل كسبه
  .تنمية املالثم حتدثت عن ، حفظ املال جلًبا ودفًعا ومقاصد الرشيعة يف ذلك

 :والفرق بني هذه الدراسة والدراسة التي سأقدمها
هو أن هذه الدراسة حتدثت عن مفهوم املال ووسائل حفظه وتنميته من ناحية 

 .ومل تتطرق ملقارنة ذلك بالنظام السعودي، فقهية بحتة
أما دراستي هذه فتحدثت عن مقاصد الرشيعة يف حفظ املال مع مقارنة ذلك بام 

  .عمل يف النظام السعوديعليه ال
قدمها الدكتور: ، «مقاصد الرشيعة املتعلقة باملال» الدراسة الثانية: بعنوان

مجادى الثانية/رجب ، دبلن –للدورة الثامنة عرشة للمجلس ، اويــيوسف القرض
 .م 2008يوليو  /هـ1429

مة وقد حتدثت هذه الدراسة عن العنارص التالية: مقاصد الرشيعة املتعلقة بقي
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مقاصد الرشيعة فيام يتعلق ، ربط املال واالقتصاد باإليامن واألخالق، املال ومنزلته
مقاصد الرشيعة املتعلقة ، مقاصد الرشيعة فيام يتعلق باستهالك املال، بإنتاج املال

 .مقاصد الرشيعة املتعلقة بتوزيع املال، بتداول املال
 :والفرق بني هذه الدراسة والدراسة التي سأقدمها

، وإنتاجه، هو أن هذه الدراسة حتدثت عن مقاصد الرشيعة املتعلقة بمنزلة املال
 .ثم أهنا مل تتطرق ملقارنة ذلك بالنظام السعودي، وتداوله، واستهالكه

أما دراستي هذه فتحدثت عن مقاصد الرشيعة املتعلقة بحفظ املال مع مقارنة 
 ذلك بام عليه العمل يف النظام السعودي. 

 :ثخطة البح
 يتكون هذا البحث من مقدمة ومباحث أربعة:

 .مفهوم املال يف اللغة ويف الفقه والنظام السعودي :املبحث األول
  .املال يف اإلسالم :املبحث الثاين

  .مقاصد الرشيعة يف حفظ املال :املبحث الثالث
 والنظام، ةــيـالمـة اإلسـعـريـي الشـال فـمـظ الـفـل حـائـوس :املبحث الرابع

   .السعودي
 
 
 

 
 

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

12 

 املبحث األول

 مفهوم املال يف اللغة ويف الفقه والنظام السعودي
 :وفيه ثالثة مطالب

 مفهوم املال يف اللغة: املطلب األول
املال: معروف ما ملكته من مجيع األشياء. قال ابن األثري: املال يف األصل ما 

وأكثر ، كل ما يقتنى ويملك من األعيان ثم أطلق عىل، يملك من الذهب والفضة
وملت بعدنا متال  .ألهنا كانت أكثر أمواهلم ،ما يطلق املال عند العرب عىل اإلبل

ومنه قول ، كله: كثر مالك. ويقال: متول فالن ماال إذا اختذ قينة، وملت ومتولت
   .متقاربانواملعنيان  ،(1)«وغري متأثل مااًل  فليأكل منه غري متمول مااًل » :النبي 

، وتصغريه مويل، إذا صار ذا مال ومؤواًل  ومال الرجل يمول ويامل مواًل 
ويف  .ومتول مثله وموله غريه ،وهو رجل مال، بتشديد الياء، والعامة تقول مويل

. أي اجعله لك مااًل ، احلديث: ما جاءك منه وأنت غري مرشف عليه فخذه ومتوله
عىل اختالف مسمياته يف احلديث ويفرق فيها  قال ابن األثري: وقد تكرر ذكر املال

وحقيقته  ،وقيل: كثري املال كأنه قد جعل نفسه مااًل ، ورجل مال: ذو مال .القرائن
 .(2)ذو مال

فاملال يطلق ويراد به كل ما ملكه اإلنسان ودخل ملكه سواء  ؛وبناًء عىل هذا
ل والبقر والغنم أكان من الذهب أم الفضة أم اجلواهر أم كان من احليوان كاإلب

واخليل أم كان من السالح كالسيوف والدروع واألواين أم كان من العقار كالبيوت 
 فكل يشء ملكه اإلنسان وهو صالح لالنتفاع به يف العاجل أو، واملزارع واألرايض

  .(3)اآلجل فهو مال 

                                       
 (. 1632)رقم  (1255 /3) يف باب الوقفرواه مسلم يف صحيحه،  (1)
 (.635 /11البن منظور ) ،(، وكذلك لسان العرب4/372بن األثري )ال ،النهاية يف غريب احلديث )2(
 (.56رسالة دكتوراه للمقرن ) ،زنةدراسة فقهية موا: مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حفظ املال وتنميته (3)
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 مفهوم املال يف الفقه: املطلب الثاين
ولكن ، لطبع ويمكن ادخاره لوقت احلاجةيرى األحناف أن املال: ما يميل إليه ا

  .(1)اإال باإلباحة االنتفاع به رشعً  اهذا املال ال يكون متقومً 
، فهم يفرقون بني املالية والتقّوم: فاملالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم

فاخلمر وامليتة واخلنزير والفوائد الربوية ، (2)والتقوم ال يثبت إال باإلباحة الرشعية
 وال، ولكنها ليست متقومة. أم

وال يرى غري األحناف من املالكية والشافعية واحلنابلة ثبوت املالية ابتداًء إال 
وعند  ،ابتداءً  فاخلمر وامليتة وأمثاهلا ليست أموااًل  -كام سيأيت-باإلباحة الرشعية 

ل ما باملا «أو ال مااًل » :ابن عابدين مطلب يف تعريف املال وامللك واملتقوم  قوله
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت احلاجة واملالية تثبت بتمول الناس كافة أو 

 فام يباح بال متول ال يكون مااًل  ابعضهم، والتقوم يثبت هبا بإباحة االنتفاع به رشعً 
كاخلمر وإذا عدم األمران  اوما يتمول بال إباحة انتفاع ال يكون متقومً  ،كحبة حنطة

 .(3) كالدممل يثبت واحد منهام
وأعني باملال ما » :حيث قال ،ما ذكره الشاطبي ،ومما ُعّرف به املال عند املالكية

ويستوي يف ذلك  ،يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه
 .(4)«وما يؤدي إليها من مجيع املتموالت، الطعام والرشاب واللباس عىل اختالفها

                                       
 ، وكذلك ما ال يسع التاجر جهله، املصلح(5/277)البحر الرائق رشح كنز الدقائق، البن نجيم  (1)

  (.69)والصاوي 
هو ما ُخرّي املرء  ا:، ورشعً (3/239) لسان العرب، البن منظور .املعلن، واملأذون :املباح لغة :اإلباحة( 2)

(، 1/165)الرزاق عفيفي،  رشًعا. اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، تعليق: عبدفعله وتركه فيه بني 
من غري مدح وال ذم يف أحد طرفيه  اما أذن اهلل تعاىل للمكلفني يف فعله وتركه مطلقً  :أنه وجاء يف معناه

  .(1/257) املهّذب يف أصول الفقه املقارن، للنملة .لذاته
 عه حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، البن عابدينالدر املختار، للحصكفي، وم (3)

(2/ 398).  
 (.32 /2)املوافقات، للشاطبي  (4)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

14 

ال يقع اسم مال إال » :عند الشافعية، تعريف الشافعي ومما ُعّرف به املال 

مثل الفلس  ،ت وما ال يطرحه الناسوإن قلّ  ،عىل ما له قيمة يباع هبا وتلزم متلفه

 .(1)انتهى «وما أشبه ذلك

. (2) «املال ما فيه منفعة مباحة لغري رضورة» فعرفه ابن قدامة بقوله:أما عند احلنابلة، 

ابدين أنه غري جامع وغري مانع، وأنه يدخل فيه كل يشء ويؤخذ عىل تعريف ابن ع

وأنه َيرج منه ما ال يمكن ادخاره؛ وهذا حمل نظر، كام أنه َيرج منه ، اولو كان حمرمً 

عىل  ،؛ والصحيح أهنا مال معترباملنفعة فهي عىل تعريف ابن عابدين ال تعترب مااًل 

  .(5)ةواحلنابل (4)والشافعية (3)قول اجلمهور من املالكية
كام يؤخذ عىل تعريف الشاطبي ما أخذ عىل تعريف ابن عابدين، إضافة إىل 

وإن كان ملكها غري (6)قطةخروج املال املتنازع فيه الذي مل يتبني له مالك، واللُّ 

 ،«إذا أُخَذ من وجهه» بقوله:(7)، وخرج من التعريف الغصبمستقر لكنها ُتعترُب مااًل 

قد أُخذ من غري وجهه. وبناًء عىل ذلك فلعّل  وإن كان فاملغصوب يبقى مااًل 

)أو  ةـن قدامه، مها األنسب لتعريف املال مع إضافة كلمـتعريفي الشافعي واب

  .(8)حاجة( عىل تعريف ابن قدامة حتى َيرج كلب الصيد

                                       
  (.327)األشباه والنظائر، للسيوطي  (1)
  (.7 /4)الرشح الكبري عىل متن املقنع، البن قدامة  (2)
 .(2/9)اطبي (، واملوافقات، للش2/107أحكام القرآن، البن العريب ) (3)
  .(5/12(، وروضة الطالبني، للنووي )225ختريج الفروع عىل األصول، للزنجاين ) (4)
  .(2/8رشح منتهى اإلرادات، للبهويت ) (5)
، ويف (7/392) البن منظور ،لسان العرب .اسم اليشء الذي جتده ملًقى فتأخذه :يف اللغة :اللقطة (6)

   (.5/273) البن مفلح ،دع يف رشح املقنعهي املال الضائع من ربه. املب :الرشع
 .يف املقدمةسبق بيان تعريفه  (7)
 مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف :، وانظر كذلك(2/5)(، واملقنع، البن قدامة 5/171)األم، للشافعي  (8)

 .(59) دراسة فقهية موازنة، للمقرن، رسالة دكتوراه: حفظ املال وتنميته



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

229

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

13 

 مفهوم املال يف الفقه: املطلب الثاين
ولكن ، لطبع ويمكن ادخاره لوقت احلاجةيرى األحناف أن املال: ما يميل إليه ا

  .(1)اإال باإلباحة االنتفاع به رشعً  اهذا املال ال يكون متقومً 
، فهم يفرقون بني املالية والتقّوم: فاملالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم

فاخلمر وامليتة واخلنزير والفوائد الربوية ، (2)والتقوم ال يثبت إال باإلباحة الرشعية
 وال، ولكنها ليست متقومة. أم

وال يرى غري األحناف من املالكية والشافعية واحلنابلة ثبوت املالية ابتداًء إال 
وعند  ،ابتداءً  فاخلمر وامليتة وأمثاهلا ليست أموااًل  -كام سيأيت-باإلباحة الرشعية 

ل ما باملا «أو ال مااًل » :ابن عابدين مطلب يف تعريف املال وامللك واملتقوم  قوله
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت احلاجة واملالية تثبت بتمول الناس كافة أو 

 فام يباح بال متول ال يكون مااًل  ابعضهم، والتقوم يثبت هبا بإباحة االنتفاع به رشعً 
كاخلمر وإذا عدم األمران  اوما يتمول بال إباحة انتفاع ال يكون متقومً  ،كحبة حنطة

 .(3) كالدممل يثبت واحد منهام
وأعني باملال ما » :حيث قال ،ما ذكره الشاطبي ،ومما ُعّرف به املال عند املالكية

ويستوي يف ذلك  ،يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه
 .(4)«وما يؤدي إليها من مجيع املتموالت، الطعام والرشاب واللباس عىل اختالفها

                                       
 ، وكذلك ما ال يسع التاجر جهله، املصلح(5/277)البحر الرائق رشح كنز الدقائق، البن نجيم  (1)

  (.69)والصاوي 
هو ما ُخرّي املرء  ا:، ورشعً (3/239) لسان العرب، البن منظور .املعلن، واملأذون :املباح لغة :اإلباحة( 2)

(، 1/165)الرزاق عفيفي،  رشًعا. اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، تعليق: عبدفعله وتركه فيه بني 
من غري مدح وال ذم يف أحد طرفيه  اما أذن اهلل تعاىل للمكلفني يف فعله وتركه مطلقً  :أنه وجاء يف معناه

  .(1/257) املهّذب يف أصول الفقه املقارن، للنملة .لذاته
 عه حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، البن عابدينالدر املختار، للحصكفي، وم (3)

(2/ 398).  
 (.32 /2)املوافقات، للشاطبي  (4)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

14 

ال يقع اسم مال إال » :عند الشافعية، تعريف الشافعي ومما ُعّرف به املال 

مثل الفلس  ،ت وما ال يطرحه الناسوإن قلّ  ،عىل ما له قيمة يباع هبا وتلزم متلفه

 .(1)انتهى «وما أشبه ذلك

. (2) «املال ما فيه منفعة مباحة لغري رضورة» فعرفه ابن قدامة بقوله:أما عند احلنابلة، 

ابدين أنه غري جامع وغري مانع، وأنه يدخل فيه كل يشء ويؤخذ عىل تعريف ابن ع

وأنه َيرج منه ما ال يمكن ادخاره؛ وهذا حمل نظر، كام أنه َيرج منه ، اولو كان حمرمً 

عىل  ،؛ والصحيح أهنا مال معترباملنفعة فهي عىل تعريف ابن عابدين ال تعترب مااًل 

  .(5)ةواحلنابل (4)والشافعية (3)قول اجلمهور من املالكية
كام يؤخذ عىل تعريف الشاطبي ما أخذ عىل تعريف ابن عابدين، إضافة إىل 

وإن كان ملكها غري (6)قطةخروج املال املتنازع فيه الذي مل يتبني له مالك، واللُّ 

 ،«إذا أُخَذ من وجهه» بقوله:(7)، وخرج من التعريف الغصبمستقر لكنها ُتعترُب مااًل 

قد أُخذ من غري وجهه. وبناًء عىل ذلك فلعّل  وإن كان فاملغصوب يبقى مااًل 

)أو  ةـن قدامه، مها األنسب لتعريف املال مع إضافة كلمـتعريفي الشافعي واب

  .(8)حاجة( عىل تعريف ابن قدامة حتى َيرج كلب الصيد

                                       
  (.327)األشباه والنظائر، للسيوطي  (1)
  (.7 /4)الرشح الكبري عىل متن املقنع، البن قدامة  (2)
 .(2/9)اطبي (، واملوافقات، للش2/107أحكام القرآن، البن العريب ) (3)
  .(5/12(، وروضة الطالبني، للنووي )225ختريج الفروع عىل األصول، للزنجاين ) (4)
  .(2/8رشح منتهى اإلرادات، للبهويت ) (5)
، ويف (7/392) البن منظور ،لسان العرب .اسم اليشء الذي جتده ملًقى فتأخذه :يف اللغة :اللقطة (6)

   (.5/273) البن مفلح ،دع يف رشح املقنعهي املال الضائع من ربه. املب :الرشع
 .يف املقدمةسبق بيان تعريفه  (7)
 مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف :، وانظر كذلك(2/5)(، واملقنع، البن قدامة 5/171)األم، للشافعي  (8)

 .(59) دراسة فقهية موازنة، للمقرن، رسالة دكتوراه: حفظ املال وتنميته



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

230

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

15 

 مفهوم املال يف النظام السعودي: املطلب الثالث
 ايها من عّرف املال تعريفً اطلعت عىل بعض البحوث املتعلقة باملال فلم أجد ف

عىل  اكبريً  ابالنظام؛ ولعل ذلك يعود إىل أن النظام السعودي يعتمد اعتامدً  اخاًص 
 .الفقه اإلسالمي يف التعريف باملصطلحات

ففي أحد تلك البحوث يقول الباحث: بعد البحث يف األنظمة ذات الصلة 
لرأس املال  اوجد تعريفً وإنام  للامل بصفة عامة ابالدولة مل جيد الباحث تعريفً 

عىل سبيل املِثال وليس  - ُيقصد برأس املال األجنبي يف هذا النِظام) :األجنبي بأنه
  :األموال واحلقوق التالية متى كانت مملوكة ملُستثِمر أجنبي -احلرص 

 النقود واألوراق املالية واألوراق التِجارية. -أ
ها يف زيادة رأس املال أو توِسعة أرباح االستِثامر األجنبي إذا تم توظيفُ  -ب

 مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
اآلالت واملُِعدات والتجهيزات وِقطع الغيار ووسائل النقل وُمستلزمات  -ت

 اإلنتاج ذات الِصلة باالستِثامر.
احلقوق املعنوية كالرتاخيص وحقوق امللكية الفكرية واملعِرفة الفنية  -ث

 اوال يكفي هذا التعريف جلعله تعريفً ، (1)وأساليب اإلنتاج(واملهارات اإلدارية 
ألن االستثامر األجنبي له ضوابط معّينة ال يصح تعميمها عىل مجيع األموال  ،للامل

 .يف مجيع األحوال
وألن  ،للامل بصفة عامة اثم قال الباحث: ومل أجديف األنظمة احلالية تعريفً 

فيكون تعريف املال  ،المية وأهنا هي احلاكمةالدولة تتبع يف تنظيمها الرشيعة اإلس
  .يف الفقه اإلسالمي هو األساس يف ذلك

                                       
  .هـ5/1/1421  يف 1/م :امر األجنبي، الصادر باملرسوم امللكي رقمالنظام السعودي لالستث (1)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

16 

ويمكنه  ،املال يشمل كل ما يملكه اإلنسان :للامل فقال اإجرائيً  اثم ذكر تعريفً 
  .(1)أن ينتفع به، من ذهب وفضة وحيوان ونبات ومتاع وثياب ونخيل ونحو ذلك

يستمد أحكامه وتنظيامته من الفقه  إّن النظام السعودي وخالصة القول:
 اإلسالمي فيكون تعريف املال يف الفقه هو األساس يف النظام السعودي.

 

 

 

 

 

                                       
 (.9)رسالة ماجستري  ،محاية املال الضائع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي، الدورسي (1)
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 مفهوم املال يف النظام السعودي: املطلب الثالث
 ايها من عّرف املال تعريفً اطلعت عىل بعض البحوث املتعلقة باملال فلم أجد ف

عىل  اكبريً  ابالنظام؛ ولعل ذلك يعود إىل أن النظام السعودي يعتمد اعتامدً  اخاًص 
 .الفقه اإلسالمي يف التعريف باملصطلحات

ففي أحد تلك البحوث يقول الباحث: بعد البحث يف األنظمة ذات الصلة 
لرأس املال  اوجد تعريفً وإنام  للامل بصفة عامة ابالدولة مل جيد الباحث تعريفً 

عىل سبيل املِثال وليس  - ُيقصد برأس املال األجنبي يف هذا النِظام) :األجنبي بأنه
  :األموال واحلقوق التالية متى كانت مملوكة ملُستثِمر أجنبي -احلرص 

 النقود واألوراق املالية واألوراق التِجارية. -أ
ها يف زيادة رأس املال أو توِسعة أرباح االستِثامر األجنبي إذا تم توظيفُ  -ب

 مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
اآلالت واملُِعدات والتجهيزات وِقطع الغيار ووسائل النقل وُمستلزمات  -ت

 اإلنتاج ذات الِصلة باالستِثامر.
احلقوق املعنوية كالرتاخيص وحقوق امللكية الفكرية واملعِرفة الفنية  -ث

 اوال يكفي هذا التعريف جلعله تعريفً ، (1)وأساليب اإلنتاج(واملهارات اإلدارية 
ألن االستثامر األجنبي له ضوابط معّينة ال يصح تعميمها عىل مجيع األموال  ،للامل

 .يف مجيع األحوال
وألن  ،للامل بصفة عامة اثم قال الباحث: ومل أجديف األنظمة احلالية تعريفً 

فيكون تعريف املال  ،المية وأهنا هي احلاكمةالدولة تتبع يف تنظيمها الرشيعة اإلس
  .يف الفقه اإلسالمي هو األساس يف ذلك

                                       
  .هـ5/1/1421  يف 1/م :امر األجنبي، الصادر باملرسوم امللكي رقمالنظام السعودي لالستث (1)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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ويمكنه  ،املال يشمل كل ما يملكه اإلنسان :للامل فقال اإجرائيً  اثم ذكر تعريفً 
  .(1)أن ينتفع به، من ذهب وفضة وحيوان ونبات ومتاع وثياب ونخيل ونحو ذلك

يستمد أحكامه وتنظيامته من الفقه  إّن النظام السعودي وخالصة القول:
 اإلسالمي فيكون تعريف املال يف الفقه هو األساس يف النظام السعودي.

 

 

 

 

 

                                       
 (.9)رسالة ماجستري  ،محاية املال الضائع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي، الدورسي (1)
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 املبحث الثاني

 المــــي اإلســال فـمـال
 وفيه مطلبان:

 بيان منزلة املال وأمهيته يف اإلسالم: املطلب األول
ة يف وله تأثريه الكبري يف الدنيا ،  حياة الفرد واجلامعةللامل يف اإلسالم مكانة مهمَّ

واآلخرة. ويتَّضح ذلك باملقارنة بني تعاليم األديان السابقة وتعاليم اإلسالم. 

فاإلسالم ينظر إىل املال فيعتربه وسيلة مهمة لتحقيق مقاصد رشعية دنيوية 

، املادية إال باملال فردية واجتامعية. فال يستطيع املرء أن حيافظ عىل حياته، وأخروية

وبه يصنع سالحه الذي يدافع  ،وبه يبني مسكنه، وبه يلبس ،وبه يرشب ،فبه يأكل

يها ،به عن نفسه وحرماته ر حياته ويرقِّ ق  ،وبه يطوِّ وبه يستطيع أن يزكِّي ويتصدَّ

 خت حت جت هب مب خب ﴿ٱ :كام قال تعاىل ،ويسهم يف اخلريات ،ويعتق الرقاب
 خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت
 11:]البلد ﴾ مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

كام يقولون  -أْي أنه ، ( حلياة الناساأو )قوامً ( اِقَيامً وهلذا اعترب القرآن املال ) .[17 –

  مح جح مج حج مث هت مت خت ﴿ٱٱ:قال تعاىل، عرصنا َعَصب احلياة -يف 
  .[5]النساء:   ﴾ٱ جخ

كاألنبياء  ،كثرًيا من األنبياء بالغنى واملالوقد وصف اهلل تعاىل يف كتابه الكريم 
أ منها   مثل يوسف، الذين آتاهم اهلل امللك ن اهلل له يف أرض مرص يتبوَّ الذي مكَّ
  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱ﴿ٱ :حيث يشاء قال تعاىل
، يف عيش رغد :أي ،[56 :]يوسف ﴾ لك اك يق ىق يف نثىثيثىف

يوسف التي أصابه هبا وقدرها وهذا من رمحة اهلل ب ،وجاه عريض ،ونعمة واسعة

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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الذي آتاه امللك واحلكمة قال  ، وداود(1)وليست مقصورة عىل نعمة الدنيا ،له
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ٱ﴿ٱ :تعاىل
نَّ اهلل عىل داود بتملكه عىل بني ـفم ،[251 :]البقرة  ﴾خب حب جب هئ

، (2)ملستقيموهي النبوة املشتملة عىل الرشع العظيم والرصاط ا ،إرسائيل مع احلكمة
  جب هئ مئ ﴿ ٱ:الذي آتاه اهلل ملكا ال ينبغي ألحد من بعده، قال تعاىل وسليامن 
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب
 ،ورد عليه ملكه، فاستجاب اهلل له وغفر له ،[36-35 :]ص ﴾خص حص مس خس

 ،يبنون ما يريد ،وهو تسخري الشياطني له ،ا مل حيصل ألحد من بعدهوزاده ملكً 
ومن عصاه منهم قرنه يف  ،يستخرجون الدر واحليل، يغوصون له يف البحرو

 .(3)األصفاد وأوثقه

ا عىل اإلنسان يف ذاته بل رأينا  ،ولقد ذكر القرآن أن املال ليس نقمة وال رش 
ي املال: خرًيا  :كام يف قوله تعاىل عن اإلنسان ،يف عدد من آياته ،(4)القرآن يسمِّ

 جل  مك خكلك حك جك ﴿ٱ:قالو ،[ 8 ]العاديات: ﴾من خن حن جن﴿ٱ
 جه هن من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل
 مس حسخس مخجس﴿:وقال عزَّ وجلَّ  [ 215 :البقرة ] ﴾حي جي ٰه مه
  ﴾مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص

املال وَسَعة الرزق من  :-يف كثري من آياته  -كام اعترب القرآن  ،[180:البقرة اآلية]
 . (5)امثوبة اهلل العاجلة لعباده الصاحلني يف الدني

                                       
   (.242)تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي  (1)
  .(41) املرجع السابق (2)
   .(545) املرجع السابق (3)
  .(3/285)معاين القرآن، للفراء  (4)
دبلن  –(، بحث مقدم للدورة الثامنة عرشة للمجلس 5ص )مقاصد الرشيعة املتعلقة باملال، للقرضاوي  (5)

 .م 2008يوليو  /هـ1429مجادى الثانية/ رجب 

المبحث الثاني
المال في اإلسالم
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 املبحث الثاني

 المــــي اإلســال فـمـال
 وفيه مطلبان:

 بيان منزلة املال وأمهيته يف اإلسالم: املطلب األول
ة يف وله تأثريه الكبري يف الدنيا ،  حياة الفرد واجلامعةللامل يف اإلسالم مكانة مهمَّ

واآلخرة. ويتَّضح ذلك باملقارنة بني تعاليم األديان السابقة وتعاليم اإلسالم. 

فاإلسالم ينظر إىل املال فيعتربه وسيلة مهمة لتحقيق مقاصد رشعية دنيوية 

، املادية إال باملال فردية واجتامعية. فال يستطيع املرء أن حيافظ عىل حياته، وأخروية

وبه يصنع سالحه الذي يدافع  ،وبه يبني مسكنه، وبه يلبس ،وبه يرشب ،فبه يأكل

يها ،به عن نفسه وحرماته ر حياته ويرقِّ ق  ،وبه يطوِّ وبه يستطيع أن يزكِّي ويتصدَّ

 خت حت جت هب مب خب ﴿ٱ :كام قال تعاىل ،ويسهم يف اخلريات ،ويعتق الرقاب
 خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت
 11:]البلد ﴾ مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

كام يقولون  -أْي أنه ، ( حلياة الناساأو )قوامً ( اِقَيامً وهلذا اعترب القرآن املال ) .[17 –

  مح جح مج حج مث هت مت خت ﴿ٱٱ:قال تعاىل، عرصنا َعَصب احلياة -يف 
  .[5]النساء:   ﴾ٱ جخ

كاألنبياء  ،كثرًيا من األنبياء بالغنى واملالوقد وصف اهلل تعاىل يف كتابه الكريم 
أ منها   مثل يوسف، الذين آتاهم اهلل امللك ن اهلل له يف أرض مرص يتبوَّ الذي مكَّ
  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱ﴿ٱ :حيث يشاء قال تعاىل
، يف عيش رغد :أي ،[56 :]يوسف ﴾ لك اك يق ىق يف نثىثيثىف

يوسف التي أصابه هبا وقدرها وهذا من رمحة اهلل ب ،وجاه عريض ،ونعمة واسعة

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

18 

الذي آتاه امللك واحلكمة قال  ، وداود(1)وليست مقصورة عىل نعمة الدنيا ،له
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ٱ﴿ٱ :تعاىل
نَّ اهلل عىل داود بتملكه عىل بني ـفم ،[251 :]البقرة  ﴾خب حب جب هئ

، (2)ملستقيموهي النبوة املشتملة عىل الرشع العظيم والرصاط ا ،إرسائيل مع احلكمة
  جب هئ مئ ﴿ ٱ:الذي آتاه اهلل ملكا ال ينبغي ألحد من بعده، قال تعاىل وسليامن 
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب
 ،ورد عليه ملكه، فاستجاب اهلل له وغفر له ،[36-35 :]ص ﴾خص حص مس خس

 ،يبنون ما يريد ،وهو تسخري الشياطني له ،ا مل حيصل ألحد من بعدهوزاده ملكً 
ومن عصاه منهم قرنه يف  ،يستخرجون الدر واحليل، يغوصون له يف البحرو

 .(3)األصفاد وأوثقه

ا عىل اإلنسان يف ذاته بل رأينا  ،ولقد ذكر القرآن أن املال ليس نقمة وال رش 
ي املال: خرًيا  :كام يف قوله تعاىل عن اإلنسان ،يف عدد من آياته ،(4)القرآن يسمِّ

 جل  مك خكلك حك جك ﴿ٱ:قالو ،[ 8 ]العاديات: ﴾من خن حن جن﴿ٱ
 جه هن من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل
 مس حسخس مخجس﴿:وقال عزَّ وجلَّ  [ 215 :البقرة ] ﴾حي جي ٰه مه
  ﴾مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص

املال وَسَعة الرزق من  :-يف كثري من آياته  -كام اعترب القرآن  ،[180:البقرة اآلية]
 . (5)امثوبة اهلل العاجلة لعباده الصاحلني يف الدني

                                       
   (.242)تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي  (1)
  .(41) املرجع السابق (2)
   .(545) املرجع السابق (3)
  .(3/285)معاين القرآن، للفراء  (4)
دبلن  –(، بحث مقدم للدورة الثامنة عرشة للمجلس 5ص )مقاصد الرشيعة املتعلقة باملال، للقرضاوي  (5)

 .م 2008يوليو  /هـ1429مجادى الثانية/ رجب 
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 خل  جل مك لك خك حك جك مق﴿ وقال تعاىل عىل لسان نوح:
 ﴾ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ :وقال[ 12-10:]نوح
 جه ين ىن من﴿ٱ :وقال عن أهل الكتاب[ 96:]األعراف ﴾حن جن
 ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 مئ خئ ﴿ :فقال وامتنَّ اهلل تعاىل عىل خاتم رسله حممد  ،[66]املائدة:
 ين ىن ﴿ٱٱفقال: ،وامتنَّ عىل الصحابة بعد اهلجرة ،[8:الضحى] ﴾جب هئ
 .[26 :]األنفال ﴾ ىه مه جه

 :َفَقاَل  َبَعَث إيَِلَّ َرُسوُل اهللَِّ  :يقول   ويف حديث عمرو بن العاص
أُ « ُثَّ اْئِتِن  ،ُخْذ َعَلْيَك ثَِياَبَك َوِساَلَحكَ » َد يِفَّ النََّظَر ُثمَّ َفَصعَّ  ،َفَأَتْيُتُه َوُهَو َيتََوضَّ

َوَأزعُب  ،ِإيِنِ أُرِيُد َأْن أَبْ َعَثَك َعَلى َجْيٍش فَ ُيَسلَِِمَك اَّللَُّ َويُ ْغِنَمكَ » :َفَقاَل  ،َطْأَطَأهُ 
 ،َما َأْسَلْمُت ِمْن َأْجِل املَْالِ  ،َيا َرُسوَل اهللَِّ :َفُقْلُت  :َقاَل  .«َلَك ِمَن اْلَماِل َزْعَبةا َصاِِلَةا 

ْساَلمِ َوَلكِ   ،ََي َعْمُرو» :َفَقاَل   َوَأْن َأُكوَن َمَع َرُسوِل اهللَِّ ، نِّي َأْسَلْمُت رغَبًة يِف اإْلِ
ا ِِبْلَماِل الصَّاِلُح ِللرَُّجِل الصَّاِلحِ    .(1)«نِْعما

َفَلامَّ  ،َفَجاَءُه اْبنُُه ُعَمرُ  ،َكاَن َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص يِف إِبِِلهِ  :قال ،وعن عامر بن سعد
اِكِب  :َرآُه َسْعد  َقاَل  َأَنَزْلَت يِف إِبِِلَك  :َفنََزَل َفَقاَل َلهُ  ،َأُعوُذ بِاهللِ ِمْن رَشِّ َهَذا الرَّ

َب َسْعد  يِف َصْدِرهِ  ،َوَغنَِمَك   :َفَقاَل  ،َوَتَرْكَت النَّاَس َيَتنَاَزُعوَن املُْْلَك َبْينَُهْم؟ َفرَضَ
  .(2) «اْْلَِفيَّ  ،الَْغِنَّ ، ِإنَّ هللاَ ُيُِبُّ اْلَعْبَد التَِّقيَّ » َيُقوُل: اهللِ  َسِمْعُت َرُسوَل   ،اْسُكْت 

                                       
وعامر  (، وقال شعيب األرنؤوط وعادل مرشد17763)حديث رقم  (299 /29)رواه أمحد يف مسنده  (1)

أزعب »وقوله:  .إسناده صحيح عىل رشط مسلم :غضبان يف حتقيق مسند اإلمام أمحد وختريج أحاديثه
يل َيزعُب زعبً  ،هو الدْفع :أعطيك دفعَة من املال، والزْعب :أي «لك زعبة من املال ، ايقال: جاءنا السَّ

ِحيِح  َرَواُه َأُبو َيْعىَل بِنَْحِوِه، َ:أي: يتدافع. اهـ. قال اهليثمي ينظر:  .َوِرَجاُل َأمْحََد، َوَأيِب َيْعىَل ِرَجاُل الصَّ
 (.6242( رقم )64 /4جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،أبو احلسن نور الدين عيل ،اهليثمي

 (.2965)( رقم 2277 /4رواه مسلم يف صحيحه، من كتاب الزهد والرقائق ) (2)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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والناظر إىل النصوص القرآنية والسنة النبوية جيدها قد أوضحت معامل النظرية 
كام بينت  ،الترشيعية فيام َيص الكسب واإلنفاق لكل شؤون احلياة العامة واخلاصة

يسترشف دالالت الرسالة واحلث عىل الكسب واإلنتاج دون مقاصد الرشيعة ملن 
تردد يف جعل املال قوة يرتكز إليها املؤمن يف دار الدنيا ليحقق غايات وأهداف 

 .(1)االستخالف املطلوب من البرش املقربني هلل بالنعم والشكر عليها
 ليحقق وإنام ؛واملقصود من املال يف الرشيعة اإلسالمية ليس كنزه أو التفاخر به

 عن ابن عباس  ففي الصحيحني عن عطاء ،مصالح رشعية أخرى أعظم وأجّل 

  َسِمْعُت النَّبِيَّ  :َيُقوُل  َلْو َكاَن ًِلْبِن آَدَم َواِدََيِن ِمْن َماٍل » :َيُقوُل
َابُ  ،ًلَبْ تَ َغى اَثلِثاا ُ َعلَ  ،َوًَل ََيََْلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإًلَّ الُّتُّ  ،(2)«ى َمْن ََتبَ َويَ ُتوُب اَّللَّ

عن  اه دفاعً اف رشَّ رجى إسالمه، أو َُي عطى من يُ فيُ  ،ف عىل اإلسالموبه يؤلَّ 
قال   اثابتً  اوقد جعل اهلل هلم فيه حق   ،حاجة الفقراء واملساكني سدّ وبه تُ  ،املسلمني
  .[ 25-24 :]املعارج ﴾زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك﴿ٱ اهلل تعاىل:

عن َعْبَد اهللَِّ  ،للدين ُينفقه صاحبه يف سبيل اهلل اان خادمً فاملال ال حُيمد إالَّ إذا ك
ُ  :ًَل َحَسَد ِإًلَّ يف اثْ نَ َتْيِ » :َقاَل النَّبِيُّ  :َقاَل    ْبَن َمْسُعودٍ  رَُجٌل آََتُه اَّللَّ

ِضي ِِبَا َورَُجٌل آََتُه اَّللَُّ اِِلْكَمَة فَ ُهَو يَ قْ  ،َماًلا َفُسلَِِط َعَلى َهَلَكِتِه يف اِلَقِِ 
 .(3)«َويُ َعلُِِمَها

َقاَل:    فعْن َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  وكذلك كان حال أصحاب النبي 

نْ َيا َوَبْيَ َما ِعْنَدُه فَاْخَتاَر َما » :َفَقاَل  َخَطَب النَّبِيُّ  ا َبْيَ الدُّ ِإنَّ اَّللََّ َخريََّ َعْبدا
                                       

  (.46)القتصادي، خلدجية النرباوي موسوعة أصول الفكر السيايس واالجتامعي وا (1)
 ومسلم ،(6436) رقم( 92 /8من كتاب الرقاق، َباُب َما ُيتََّقى ِمْن فِْتنَِة املَاِل ) رواه البخاري يف صحيحه، (2)

 (.1049) قم( ر2/725يف صحيحه من كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالًثا )
 ( رقم62 /9) باب أجر من قىض باحلكمة من كتاب احليل، –واللفظ له  –رواه البخاري يف صحيحه  (3)

( 558 /1باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، ) ومسلم يف صحيحه من كتاب صالة املسافرين، (،7141)
 (.815رقم )
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 خل  جل مك لك خك حك جك مق﴿ وقال تعاىل عىل لسان نوح:
 ﴾ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ :وقال[ 12-10:]نوح
 جه ين ىن من﴿ٱ :وقال عن أهل الكتاب[ 96:]األعراف ﴾حن جن
 ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 مئ خئ ﴿ :فقال وامتنَّ اهلل تعاىل عىل خاتم رسله حممد  ،[66]املائدة:
 ين ىن ﴿ٱٱفقال: ،وامتنَّ عىل الصحابة بعد اهلجرة ،[8:الضحى] ﴾جب هئ
 .[26 :]األنفال ﴾ ىه مه جه

 :َفَقاَل  َبَعَث إيَِلَّ َرُسوُل اهللَِّ  :يقول   ويف حديث عمرو بن العاص
أُ « ُثَّ اْئِتِن  ،ُخْذ َعَلْيَك ثَِياَبَك َوِساَلَحكَ » َد يِفَّ النََّظَر ُثمَّ َفَصعَّ  ،َفَأَتْيُتُه َوُهَو َيتََوضَّ

َوَأزعُب  ،ِإيِنِ أُرِيُد َأْن أَبْ َعَثَك َعَلى َجْيٍش فَ ُيَسلَِِمَك اَّللَُّ َويُ ْغِنَمكَ » :َفَقاَل  ،َطْأَطَأهُ 
 ،َما َأْسَلْمُت ِمْن َأْجِل املَْالِ  ،َيا َرُسوَل اهللَِّ :َفُقْلُت  :َقاَل  .«َلَك ِمَن اْلَماِل َزْعَبةا َصاِِلَةا 

ْساَلمِ َوَلكِ   ،ََي َعْمُرو» :َفَقاَل   َوَأْن َأُكوَن َمَع َرُسوِل اهللَِّ ، نِّي َأْسَلْمُت رغَبًة يِف اإْلِ
ا ِِبْلَماِل الصَّاِلُح ِللرَُّجِل الصَّاِلحِ    .(1)«نِْعما

َفَلامَّ  ،َفَجاَءُه اْبنُُه ُعَمرُ  ،َكاَن َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص يِف إِبِِلهِ  :قال ،وعن عامر بن سعد
اِكِب  :َرآُه َسْعد  َقاَل  َأَنَزْلَت يِف إِبِِلَك  :َفنََزَل َفَقاَل َلهُ  ،َأُعوُذ بِاهللِ ِمْن رَشِّ َهَذا الرَّ

َب َسْعد  يِف َصْدِرهِ  ،َوَغنَِمَك   :َفَقاَل  ،َوَتَرْكَت النَّاَس َيَتنَاَزُعوَن املُْْلَك َبْينَُهْم؟ َفرَضَ
  .(2) «اْْلَِفيَّ  ،الَْغِنَّ ، ِإنَّ هللاَ ُيُِبُّ اْلَعْبَد التَِّقيَّ » َيُقوُل: اهللِ  َسِمْعُت َرُسوَل   ،اْسُكْت 

                                       
وعامر  (، وقال شعيب األرنؤوط وعادل مرشد17763)حديث رقم  (299 /29)رواه أمحد يف مسنده  (1)

أزعب »وقوله:  .إسناده صحيح عىل رشط مسلم :غضبان يف حتقيق مسند اإلمام أمحد وختريج أحاديثه
يل َيزعُب زعبً  ،هو الدْفع :أعطيك دفعَة من املال، والزْعب :أي «لك زعبة من املال ، ايقال: جاءنا السَّ

ِحيِح  َرَواُه َأُبو َيْعىَل بِنَْحِوِه، َ:أي: يتدافع. اهـ. قال اهليثمي ينظر:  .َوِرَجاُل َأمْحََد، َوَأيِب َيْعىَل ِرَجاُل الصَّ
 (.6242( رقم )64 /4جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،أبو احلسن نور الدين عيل ،اهليثمي

 (.2965)( رقم 2277 /4رواه مسلم يف صحيحه، من كتاب الزهد والرقائق ) (2)
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والناظر إىل النصوص القرآنية والسنة النبوية جيدها قد أوضحت معامل النظرية 
كام بينت  ،الترشيعية فيام َيص الكسب واإلنفاق لكل شؤون احلياة العامة واخلاصة

يسترشف دالالت الرسالة واحلث عىل الكسب واإلنتاج دون مقاصد الرشيعة ملن 
تردد يف جعل املال قوة يرتكز إليها املؤمن يف دار الدنيا ليحقق غايات وأهداف 

 .(1)االستخالف املطلوب من البرش املقربني هلل بالنعم والشكر عليها
 ليحقق وإنام ؛واملقصود من املال يف الرشيعة اإلسالمية ليس كنزه أو التفاخر به

 عن ابن عباس  ففي الصحيحني عن عطاء ،مصالح رشعية أخرى أعظم وأجّل 

  َسِمْعُت النَّبِيَّ  :َيُقوُل  َلْو َكاَن ًِلْبِن آَدَم َواِدََيِن ِمْن َماٍل » :َيُقوُل
َابُ  ،ًلَبْ تَ َغى اَثلِثاا ُ َعلَ  ،َوًَل ََيََْلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإًلَّ الُّتُّ  ،(2)«ى َمْن ََتبَ َويَ ُتوُب اَّللَّ

عن  اه دفاعً اف رشَّ رجى إسالمه، أو َُي عطى من يُ فيُ  ،ف عىل اإلسالموبه يؤلَّ 
قال   اثابتً  اوقد جعل اهلل هلم فيه حق   ،حاجة الفقراء واملساكني سدّ وبه تُ  ،املسلمني
  .[ 25-24 :]املعارج ﴾زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك﴿ٱ اهلل تعاىل:

عن َعْبَد اهللَِّ  ،للدين ُينفقه صاحبه يف سبيل اهلل اان خادمً فاملال ال حُيمد إالَّ إذا ك
ُ  :ًَل َحَسَد ِإًلَّ يف اثْ نَ َتْيِ » :َقاَل النَّبِيُّ  :َقاَل    ْبَن َمْسُعودٍ  رَُجٌل آََتُه اَّللَّ

ِضي ِِبَا َورَُجٌل آََتُه اَّللَُّ اِِلْكَمَة فَ ُهَو يَ قْ  ،َماًلا َفُسلَِِط َعَلى َهَلَكِتِه يف اِلَقِِ 
 .(3)«َويُ َعلُِِمَها

َقاَل:    فعْن َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  وكذلك كان حال أصحاب النبي 

نْ َيا َوَبْيَ َما ِعْنَدُه فَاْخَتاَر َما » :َفَقاَل  َخَطَب النَّبِيُّ  ا َبْيَ الدُّ ِإنَّ اَّللََّ َخريََّ َعْبدا
                                       

  (.46)القتصادي، خلدجية النرباوي موسوعة أصول الفكر السيايس واالجتامعي وا (1)
 ومسلم ،(6436) رقم( 92 /8من كتاب الرقاق، َباُب َما ُيتََّقى ِمْن فِْتنَِة املَاِل ) رواه البخاري يف صحيحه، (2)

 (.1049) قم( ر2/725يف صحيحه من كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالًثا )
 ( رقم62 /9) باب أجر من قىض باحلكمة من كتاب احليل، –واللفظ له  –رواه البخاري يف صحيحه  (3)

( 558 /1باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، ) ومسلم يف صحيحه من كتاب صالة املسافرين، (،7141)
 (.815رقم )
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يُق َفَبَكى َأُبو َبْكٍر الصِّ  ،«ِعْنَد اَّللَِّ  ْيَخ؟ إِْن    دِّ َفُقْلُت يِف َنْفِِس َما ُيْبِكي َهَذا الشَّ

ْنَيا َوَبنْيَ َما ِعنَْدهُ  َ َعْبًدا َبنْيَ الدُّ  َفَكاَن َرُسوُل اهللَِّ  ،َفاْخَتاَر َما ِعنَْد اهللَِّ ،َيُكِن اهللَُّ َخريَّ
ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ يف  ، َأَِب َبْكٍر ًَل تَ ْبكِ َيَ » :َقاَل  ،َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َأْعَلَمنَا ،ُهَو الَعْبدَ 

ا َخِليالا ِمْن أُمَِِّت ًَلَّتََّْذُت َأَِب َبْكٍر.. ،ُصْحَبِتِه َوَماِلِه أَبُو َبْكرٍ   .(1)«َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخذا

وأّنى له ذلك لو مل يكن  ،جهز جيش العرسة   ان بن عفان ـذلك عثمـوك

  .له مااًل 

، ليس املقام مقام األمثلة عىل ذلك من حياة الصحابة والتابعني كثرية جدً وا

إىل غري ذلك من اآليات الكريمة، واألحاديث  .ولكن عىل سبيل املثال ،حرصها

  .الدالة عىل بيان منزلة املال وأمهيته يف اإلسالم ،واآلثار املشهورة، النبوية الرشيفة

وحفظ  ،وحفظ نفوسهم، هي: حفظ دينهم ومقاصد الرشيعة من اخللق ستة أشياء

وأناطت كل واحدة منها  ،وحفظ حريتهم ،وحفظ أمواهلم ،وحفظ نسلهم ،عقوهلم

 بجملة من األحكام حتفظها من جانب الوجود كام حتفظها من جانب العدم.  
 ،من تلك األحكام التي رشعت له اوافرً  اوقد نالت األحكام املتعلقة باملال حظً 

ورس ، وحياة للبرش ،لبقاء األجسام ال هو قوام األديان واألبدان وسببً وملا كان املا
وزينة ، وأدلة لنيل األماين ،وآلة لطلب املعايل ،ووسيلة جللب مصاحلهم ،رفاهيتهم

كانت له املكانة السامية يف  ،إىل النجاة يف اآلخرة واألوىل اوطريقً  ،للحياة الدنيا
ستقراء أدلة الرشيعة املختلفة من الكتاب ويظهر هذا من ا ،االعتبار واالهتامم

نة بينت  ،ومال األمة وثروهتا خاصة ،الدالة عىل العناية بامل األفراد عامة ،والسُّ
 ،وصيغ تبادله وانتقاله ،ووسائل تداوله ورواجه ،وكيفية إنفاقه ،طرائق اكتسابه

 .وضبطت ذلك كله بجمل من األحكام املبنّي هبا احلالل من احلرام
اية الرشيعة يف ذلك كله كانت متوجهة إىل كليات املعامالت وأصول إن عن

                                       
 .(466)( رقم 100 /1) باب اخلوخة واملمر يف املسجد ،رواه البخاري يف صحيحه من كتاب الصالة (1)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

22 

لكل ناظر يف  اويبدو ذلك جلي  ، اومل يكن حظ اجلزئيات يف ذلك كبريً ، الترصفات

 . (1)مجلة النصوص الواردة يف أبواب املعامالت ويف غريها

 حتذير اإلسالم من اًلفتتان ِبملال: املطلب الثاين
 ،فقد حذر اإلسالم من االفتتان به، ومنزلة يف اإلسالم مع ما للامل من قيمة

 ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ﴿ اىل:ـعـال تـق، هـبـبـسـان بـيـغـوالط
 [7-6 ]العلق:  ﴾ هت مت حتخت جت هب مب خبٱ﴿ٱ :وقال تعاىل ،[28]األنفال:

 .عن ربه اوربام مستغنيً  ،عن غريه اعلق القرآن طغيان اإلنسان برؤيته نفسه مستغنيً 

 حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ﴿ٱٱوقال:
فاخلطر ليس يف وجود  [9]املنافقون: ﴾خب حب جب هئ  مئ خئ

 .ولكن يف إهلائها أصحاهبا عن ذكر اهلل ،واألوالد األموال

 جه هن من خن حن جن مم ﴿ٱ :وأثنى اهلل تعاىل عىل رواد املساجد فقال
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
بل  ،اسوا جتارً فهم ليسوا فارغني أو لي [37-36 :]النور ﴾خن حن جن يم

 .ولكن ال تشغلهم عن ذكر اهلل وأداء الواجبات ،هم رجال أعامل

 خئ حئ جئ﴿ٱٱ:مثل قارون ،وال غرو أن نقرأ مْحلة القرآن عىل طغاة األغنياء
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ
 ،اآليات [76 :]القصص ﴾ حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح

 ،وصاحب اجلنتني يف سورة الكهف ،ضالتي انتهت بأن اهلل خسف به وبداره األر

 جع مظ حط مض خض  حض جض مص ﴿ٱ :قال تعاىل يف عاد ،وثمود ،وعاد
 حل جل مك لك ﴿ٱ :وقال تعاىل ،[129-128 :] الشعراء ﴾جغ مع

                                       
 .(48مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، البن زغيبة )ص  (1)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
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يُق َفَبَكى َأُبو َبْكٍر الصِّ  ،«ِعْنَد اَّللَِّ  ْيَخ؟ إِْن    دِّ َفُقْلُت يِف َنْفِِس َما ُيْبِكي َهَذا الشَّ
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ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ يف  ، َأَِب َبْكٍر ًَل تَ ْبكِ َيَ » :َقاَل  ،َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َأْعَلَمنَا ،ُهَو الَعْبدَ 

ا َخِليالا ِمْن أُمَِِّت ًَلَّتََّْذُت َأَِب َبْكٍر.. ،ُصْحَبِتِه َوَماِلِه أَبُو َبْكرٍ   .(1)«َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخذا
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  .له مااًل 
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إىل غري ذلك من اآليات الكريمة، واألحاديث  .ولكن عىل سبيل املثال ،حرصها

  .الدالة عىل بيان منزلة املال وأمهيته يف اإلسالم ،واآلثار املشهورة، النبوية الرشيفة
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 .عن ربه اوربام مستغنيً  ،عن غريه اعلق القرآن طغيان اإلنسان برؤيته نفسه مستغنيً 
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 .(48مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، البن زغيبة )ص  (1)
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وقال تعاىل  ،[134-132 :]الشعراء ﴾جن مم  خم حم جم هل مل خل

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ﴿ٱٱ:يف ثمود
 .[148-146:] الشعراء ﴾نن من

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ﴿ٱ:تعاىل وقال
 يث ىث نث مث ﴿ :وقال عز من قائل سبحانه [ 3-1 :]اهلمزة ﴾ َّ ٍّ ٌّ
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 [. 5-1:] املسد  ﴾  مي زي ري ٰى ين ىن نن من

َقاَل:  وكذلك من األحاديث ما جاء من حديث َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َعْن النَّبِيِّ 
نْ َيا ُحلْ »  ،َوِإنَّ اَّللََّ ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها فَ يَ ْنُظُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ  ،َوٌة َخِضَرةٌ ِإنَّ الدُّ

نْ َيا...  .(1)احلديث «َفات َُّقوا الدُّ
، لوا َما يسركمأَْبِشُروا وأمِِ » :فقال هلم ،عىل هذه األمة من املال  خاف النبي

نْ َيا َعَلْيُكم َكَما ن تُ َوَلِكن أْخَشى أَ  ،فَواَّللَّ ما اْلفقر أْخَشى َعَلْيُكم بسط الدُّ
فتهلككم َكَما  ،فتنافسوها َكَما تنافسوها ،بسطت على من َكاَن قبلُكمْ 

 من فتنة الدنيا واملال. فخيش عليهم ، (2)«أهلكتهم
 

 
 

                                       
 . (2742)، احلديث رقم (2/1256)رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرقاق  (1)
ومسلم يف  ،(3158) ( رقم96 /4باب اجلزية واملوادعة ) ،رواه البخاري يف صحيحه من كتاب  اجلزية (2)

 .(2961) م( رق2273 /4أوائل كتاب الزهد والرقائق )

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

24 

 املبحث الثالث

 مقاصد الشريعة يف حفظ املال
 :وفيه مطالب أربعة

 قاصد الشريعة ودًللتهامفهوم م: املطلب األول
مل يوجد عند العلامء األوائل تعريف واضح أو حمدد أو دقيق ملقاصد الرشيعة، 

وببعض تعبرياهتا  وإنام وجدت كلامت ومجل هلا تعلق ببعض أنواعها وأقسامها،

فقد ذكروا الكليات املقاصدية  وبحجتها وحقيقتها. وبأمثلتها وتطبيقاهتا، ومرادفاهتا،

دين والنفس والعقل والنسل أو النسب واملال( وذكروا املصالح )حفظ ال اخلمس

الرضورية واحلاجية والتحسينية، وذكروا بعض احلكم واألرسار والعلل املتصلة 

ة املقاصد قبأحكامها وأدلتها، وذكروا أدلة من املنقول واملعقول الدالة عىل حقي

ضوابط مقررة، وحجيتها، ووجوب مراعاهتا واالعتامد عليها برشوط معينة و

وبدون اخلروج عن الرشع أو معارضة أدلته ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصوله. 

كام أهنم عربوا عن املقاصد بتعبريات كثرية دلت يف جمملها بالترصيح والتلميح 

والتنصيص واإليامء عىل التفات هؤالء األعالم إىل مراعاة املقاصد واستحضارها 

م واالجتهاد فيها والرتجيح بينها. ومن تلك يف عملية فهم النصوص واألحكا

التعبريات واالشتقاقات املصلحة واحلكمة والعلة واملنفعة واملفسدة واألغراض 

 .  (1) واألرسار واملعاين واملراد والرضر واألذى وغري ذلك والغايات واألهداف واملرامي

علامء وقد حظيت مقاصد الرشيعة يف العرص احلديث بعناية خاصة من قبل ال

والباحثني؛ وذلك ألمهيتها ودورها يف عملية االجتهاد الفقهي، ويف معاجلة قضايا 

احلياة املعارصة يف ضوء األدلة والنصوص والقواعد الرشعية، وكان من رضوب 
                                       

  (.14-1/15علم املقاصد الرشعية، للخادمي ) (1)
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  (.14-1/15علم املقاصد الرشعية، للخادمي ) (1)
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له ما لسائر  اأصولي   اوفن   ارشعي   هذا االعتناء تدوين املقاصد وتأليفها واعتبارها علاًم 

  .تعريفات ومصطلحات وتقسيامت وغري ذلكالعلوم والفنون من 
 :وقد وردت عدة تعريفات هلذا العلم منها

ها الشيخ حممد الطاهر بن عاشور بأهنا: املباين واحِلَكم امللحوظة فعرَّ  :أوًلا 
للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها؛ بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف 

هذا أوصاف الرشيعة وغاياهتا العامة  فيدخل يف، نوع خاص من أحكام الرشيعة
واملعاين التي ال َيلو الترشيع عن مالحظتها، ويدخل يف هذا معان من احلكم 

 .(1)ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها ؛ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام
بأهنا الغاية منها واألرسار التي وضعها الشارع عند  :عرفها الفايس بقوله :ااثنيا 

 .(2)ل حكم من أحكمهاك
إن مقاصد الرشيعة هي الغايات التي وضعت  :عرفها الريسوين بقوله :ااثلثا 

 .(3)الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد
عرفها الدكتور حممد بن سعد بن أمحد بن سعود اليويب: بأهنا املعاين  :ارابعا 

ا من أجل حتقيق ا وخصوًص واحلكم ونحوها التي راعاها الشارع يف الترشيع عمومً 
 .(4)مصالح العباد

عرفها د. مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم بقوله: املقاصد وهي املصالح  :اخامسا 
 .(5)التي قصدها الشارع بترشيع األحكام

واملرتتبة  ،نور الدين اخلادمي: بأهنا املعاين امللحوظة يف األحكام الرشعية :اسابعا 

                                       
  (117)مقاصد الرشيعة عند ابن عاشور، للحسني،  (1)
 (.7)مقاصد الرشيعة ومكارمها، للفايس  (2)
  (.19)نظرية املقاصد عند الشاطبي، للريسوين  (3)
  (.37)مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب  (4)
  (.34)قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية، ملخدوم  (5)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

26 

وهي  ،إمجالية تسامزئية أم مصالح كلية أم  جسواء أكانت تلك املعاين حكاًم  ،عليها
 .(1)هو تقرير عبودية اهلل ومصلحة اإلنسان يف الدارين، تتجمع ضمن هدف واحد

 وخالصة القول:
إن املقاصد الرشعية هي مجلة ما أراده الشارع احلكيم من مصالح ترتتب عىل 

هاد التي ومصلحة اجل، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى، األحكام الرشعية
ومصلحة الزواج والتي هي غض البرص  ،العدوان والذب عن األمة ءدر هي

وهي ، وهذه املصالح كثرية ومتنوعة .وحتصني الفرج وإنجاء الذرية وإعامر الكون
وإصالح املخلوقني  ،هي حتقيق عبادة اهلل :جتمع يف مصلحة كربى وغاية كلية

 . (2)وإسعاده يف الدنيا واآلخرة

 )العام واْلاص( النصوص الشرعية اآلمرة حبفظ املال على العموم: يناملطلب الثا
لكل ترشيع أهداف يرمي إىل حتقيقها سواء أكانت تلك األهداف يف حميط 

 .املحافظة عىل األنفس والعقول والنسل أم يف دائرة املحافظة عىل األموال
ولكن أربعة  .وهذه املقاصد كثرية ،والرشيعة اإلسالمية هلا مقاصد يف األموال
 ،والوضوح ،وهي مبدأ التداول ،أمور أو مقاصد أعطتها الرشيعة عناية فائقة

 واملحافظة عليها من االعتداء.  ،والعدل فيها
جيدر بنا أن نشري  -بيشء من التفصيل  - وقبل أن ندلف إىل ذكر تلك املقاصد

  .إىل األدلة التي أوجبت علينا املحافظة عىل األموال
ٱ: تعاىل يف مواطن كثرية من كتابه الكريم بحفظ األموال: فقال تعاىللقد أمر اهلل

 ،[67]الفرقان: ﴾جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿
اإلرساف ما » :ويف تفسري اإلرساف والتقتري وجهان، قال الطربي:  قال بعضهم

قالوا:  .اوسامها إرسافً  ،كان من نفقة يف معصية اهلل وإن قلت: قال: وإياها عنى اهلل
                                       

  .(1/52االجتهاد املقاصدي حجيته، ضوابطه، جماالته، للخادمي ) (1)
 .(17)للخادمي  ،علم املقاصد الرشعية (2)
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، املجاوزة يف النفقة احلدّ  :واإلقتار: املنع من حّق اهلل...وقال بعضهم: الرسف
من ، وغري ذلك مما ورد يف السياق ذات .(1)«التقصري عن الذي ال بّد منه :واإلقتار

اآليات التي أرشدنا اهلل تعاىل فيها إىل املحافظة عىل األموال، وهنانا عن اإلرساف، 
ومن يفعل ذلك فقد أمر بحرمانه يف حق  ،ا ُخلقت لهوالتضييع بوضعها يف غري م

مع األمر  ،الترصف يف ماله باحلجر عليه كام هو الشأن يف أمره باحلجر عىل السفهاء
 هت مت خت ﴿ٱٱ: حيث قال  ،باملحافظة عىل حقوقهم الواجبة فيها

 ﴾مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
ألولياء عن إيتاء السفهاء من أمواهلم أن املراد به هني ا» :قال ابن العريب  [5]النساء:

وخترج ، تنتقل من يد إىل يد ،وإضافتها إىل األولياء؛ ألن األموال مشرتكة بني اخللق
 [29]النساء:  ﴾زب رب يئٱٱ﴿ٱ وهذا كقوله تعاىل: ،عن ملك إىل ملك

وكذلك إذا  ،فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه ؛امعناه: ال يقتل بعضكم بعًض 
، والصحيح أن املراد به اجلميع .يها فأفسده رجع النقصان إىل الكلأعطي املال سف

  .(2)«وهذا عام يف كل حال [5] النساء: ﴾ جخ مح جح مج حج ﴿ :لقوله تعاىل
هذا باإلضافة إىل أمر اهلل تعاىل عباده باملحافظة عىل أمواهلم بالكتابة، واإلشهاد، 

  .والرهن، وغريها
عاىل أمر املكلفني يف مواضع من كتابه بحفظ اعلم أنه ت» :قال الرازي يف تفسريه

 جم هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك﴿ٱ :قال تعاىل ،األموال
 جه ين ىن من ﴿ :وقال تعاىل [ 27، 26]اإلرساء: ﴾جن مم خم حم
  جل مك لك ﴿ :وقال تعاىل [29 :] اإلرساء ﴾خي حي جي يه ىه مه

                                       
( وذكر القرطبي نحوه يف تفسريه ينظر: تفسري 19/299جامع البيان يف تأويل القرآن، ) الطربي، (1)

 (. 13/72)القرطبي 
 .(496 /9التفسري الكبري، الرازي ) (2)
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وقد رّغب اهلل يف  [67]الفرقان:   ﴾جن مم خم حم جم هل مل خل حل
والعقل أيضا يؤيد  ،حيث أمر بالكتابة واإلشهاد والرهن ؛نةحفظ املال يف آية املداي

ألن اإلنسان ما مل يكن فارغ البال ال يمكنه القيام بتحصيل مصالح الدنيا  ،ذلك
ألن به يتمكن من جلب املنافع  ؛وال يكون فارغ البال إال بواسطة املال ،واآلخرة

يف حقه من أعظم األسباب فمن أراد الدنيا هبذا الغرض كانت الدنيا  ،ودفع املضار
أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من  ،املعينة له عىل اكتساب سعادة اآلخرة

 .(1)«أعظم املعوقات عن كسب سعادة اآلخرة

ويف السنة املطّهرة العديد من األحاديث الرشيفة الدالة عىل رضورة املحافظة 

َقاَل:   اهلل َأنَّ َرُسوَل ، ُعَمرَ  َعِن اْبنِ  ،عىل األموال ومنع االعتداء عليها ومنها

ا َرُسوُل  ،أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ َيْشَهُدوا َأْن ًَل ِإَلَه ِإًلَّ اَّللَُّ » دا  ،هللاَوَأنَّ حُمَمَّ
ْمَواََلُْم َفِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِِ ِدَماَءُهْم َوأَ  ،َويُ ْؤُتوا الزََّكاةَ  ،َويُِقيُموا الصَّاَلةَ 

، فإذا ثبتت العصمة لألموال وجبت (2)«هللاَوِحَساُِبُْم َعَلى  ،حبَقِِ اإِلْساَلمِ  ِإًلَّ 

حرمة   وحرم االعتداء عليها إال بحق رشعي. وقد قرن ،املحافظة عليها

قال  :قال   فعن أيب هريرة  ،األموال بحرمة األنفس والدماء واألعراض

َوًَل يَِبْع  ،َوًَل َتَدابَ ُروا ،َوًَل تَ َباَغُضوا ،َوًَل تَ َناَجُشوا ،ُدواًَل حَتَاسَ : » رسول اهلل
ًَل  ،وَُكونُوا ِعَباَد هللِا ِإْخَواًنا اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ  ،بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعضٍ 

ْقَوى َهاُهَنا  ،َيْظِلُمُه َوًَل ََيُْذلُهُ  اٍت  َوُيِشريُ  -َوًَل َُيِْقُرُه الت َّ  ،-إىَِل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ
رِِ َأْن َُيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ   ،ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرامٌ   ،حبَْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ

                                       
 . (496 /9التفسري الكبري، الرازي ) (1)
 ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿رواه البخاري يف صحيحه من كتاب  باب:  (2)

باب األمر بقتال الناس حتى  ،ومسلم يف صحيحه من كتاب اإليامن ،(25) ( رقم14 /1) [5]التوبة: 
  .(36( رقم)52 /1) ،إال اهلليقولوا ال إله 
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، املجاوزة يف النفقة احلدّ  :واإلقتار: املنع من حّق اهلل...وقال بعضهم: الرسف
من ، وغري ذلك مما ورد يف السياق ذات .(1)«التقصري عن الذي ال بّد منه :واإلقتار

اآليات التي أرشدنا اهلل تعاىل فيها إىل املحافظة عىل األموال، وهنانا عن اإلرساف، 
ومن يفعل ذلك فقد أمر بحرمانه يف حق  ،ا ُخلقت لهوالتضييع بوضعها يف غري م

مع األمر  ،الترصف يف ماله باحلجر عليه كام هو الشأن يف أمره باحلجر عىل السفهاء
 هت مت خت ﴿ٱٱ: حيث قال  ،باملحافظة عىل حقوقهم الواجبة فيها

 ﴾مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
ألولياء عن إيتاء السفهاء من أمواهلم أن املراد به هني ا» :قال ابن العريب  [5]النساء:

وخترج ، تنتقل من يد إىل يد ،وإضافتها إىل األولياء؛ ألن األموال مشرتكة بني اخللق
 [29]النساء:  ﴾زب رب يئٱٱ﴿ٱ وهذا كقوله تعاىل: ،عن ملك إىل ملك

وكذلك إذا  ،فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه ؛امعناه: ال يقتل بعضكم بعًض 
، والصحيح أن املراد به اجلميع .يها فأفسده رجع النقصان إىل الكلأعطي املال سف

  .(2)«وهذا عام يف كل حال [5] النساء: ﴾ جخ مح جح مج حج ﴿ :لقوله تعاىل
هذا باإلضافة إىل أمر اهلل تعاىل عباده باملحافظة عىل أمواهلم بالكتابة، واإلشهاد، 

  .والرهن، وغريها
عاىل أمر املكلفني يف مواضع من كتابه بحفظ اعلم أنه ت» :قال الرازي يف تفسريه

 جم هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك﴿ٱ :قال تعاىل ،األموال
 جه ين ىن من ﴿ :وقال تعاىل [ 27، 26]اإلرساء: ﴾جن مم خم حم
  جل مك لك ﴿ :وقال تعاىل [29 :] اإلرساء ﴾خي حي جي يه ىه مه

                                       
( وذكر القرطبي نحوه يف تفسريه ينظر: تفسري 19/299جامع البيان يف تأويل القرآن، ) الطربي، (1)

 (. 13/72)القرطبي 
 .(496 /9التفسري الكبري، الرازي ) (2)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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وقد رّغب اهلل يف  [67]الفرقان:   ﴾جن مم خم حم جم هل مل خل حل
والعقل أيضا يؤيد  ،حيث أمر بالكتابة واإلشهاد والرهن ؛نةحفظ املال يف آية املداي

ألن اإلنسان ما مل يكن فارغ البال ال يمكنه القيام بتحصيل مصالح الدنيا  ،ذلك
ألن به يتمكن من جلب املنافع  ؛وال يكون فارغ البال إال بواسطة املال ،واآلخرة

يف حقه من أعظم األسباب فمن أراد الدنيا هبذا الغرض كانت الدنيا  ،ودفع املضار
أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من  ،املعينة له عىل اكتساب سعادة اآلخرة

 .(1)«أعظم املعوقات عن كسب سعادة اآلخرة

ويف السنة املطّهرة العديد من األحاديث الرشيفة الدالة عىل رضورة املحافظة 

َقاَل:   اهلل َأنَّ َرُسوَل ، ُعَمرَ  َعِن اْبنِ  ،عىل األموال ومنع االعتداء عليها ومنها

ا َرُسوُل  ،أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ َيْشَهُدوا َأْن ًَل ِإَلَه ِإًلَّ اَّللَُّ » دا  ،هللاَوَأنَّ حُمَمَّ
ْمَواََلُْم َفِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِِ ِدَماَءُهْم َوأَ  ،َويُ ْؤُتوا الزََّكاةَ  ،َويُِقيُموا الصَّاَلةَ 

، فإذا ثبتت العصمة لألموال وجبت (2)«هللاَوِحَساُِبُْم َعَلى  ،حبَقِِ اإِلْساَلمِ  ِإًلَّ 

حرمة   وحرم االعتداء عليها إال بحق رشعي. وقد قرن ،املحافظة عليها

قال  :قال   فعن أيب هريرة  ،األموال بحرمة األنفس والدماء واألعراض

َوًَل يَِبْع  ،َوًَل َتَدابَ ُروا ،َوًَل تَ َباَغُضوا ،َوًَل تَ َناَجُشوا ،ُدواًَل حَتَاسَ : » رسول اهلل
ًَل  ،وَُكونُوا ِعَباَد هللِا ِإْخَواًنا اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ  ،بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعضٍ 

ْقَوى َهاُهَنا  ،َيْظِلُمُه َوًَل ََيُْذلُهُ  اٍت  َوُيِشريُ  -َوًَل َُيِْقُرُه الت َّ  ،-إىَِل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ
رِِ َأْن َُيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ   ،ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرامٌ   ،حبَْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ

                                       
 . (496 /9التفسري الكبري، الرازي ) (1)
 ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿رواه البخاري يف صحيحه من كتاب  باب:  (2)

باب األمر بقتال الناس حتى  ،ومسلم يف صحيحه من كتاب اإليامن ،(25) ( رقم14 /1) [5]التوبة: 
  .(36( رقم)52 /1) ،إال اهلليقولوا ال إله 
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َوًَل  ،َوًَل يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعضٍ » :وقوله ، (1) «َوِعْرُضهُ  ،َوَمالُهُ  ،َدُمهُ 
 .(2)«َوًَل يَِبْع َحاِضٌر لَِبادٍ  ،َوًَل تَ َناَجُشوا ،َسْوِم َأِخيهِ َيُسْم َعَلى 

والنجش هو: أن يزيد يف ثمن السلعة ال لرغبة فيها بل ليخدع غريه ويغريه 

والبيع صحيح واإلثم خمتص بالناجش إن مل  ،ليزيد ويشرتهيا، وهذا حرام باإلمجاع

وال خيار للمشرتي إن مل يكن من ، اام مجيعً فإن واطأه عىل ذلك أثِ  ،يعلم به البائع

، . وقال احلنفية: ال يكره النجش إال إذا زاد املبيع عن قيمته احلقيقية(3)البائع مواطأة

وال بأس به؛ ألنه عون عىل ، فإن مل يكن بلغ القيمة فزاد ال يريد الرشاء فجائز

أي عند اجلمهور مع احلرمة من غري خيار يف ر االعدالة. ويقع البيع صحيحً 

وقال  ،كتغري املبيع وتعيبه، وللمشرتي عند غريهم رده إذا مل يوجد مانع، الشافعية

 .(4)احلنابلة بفساده 

وبيع احلارض للباد هو: أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم احلاجة 

 .(5)ألبيعه عىل التدريج بأعىل، إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي

وقد أجاز املالكية  ،وإال فال رضر، وكراهة هذه البيوع إذا كانت ترض بأهل البلد

 ..(7) وهو حرام عند الشافعية ،(6)فسخ هذا البيع كالنجش

                                       
( 1986 /4واه مسلم  يف صحيحه من كتاب الرب والصلة، باب حتريم ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه )ر (1)

 (. 2564رقم )
( 1986 /4رواه مسلم  يف صحيحه من كتاب الرب والصلة، باب حتريم ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه ) (2)

 (. 2564رقم )
  .(159 /10نهاج يف رشح صحيح مسلم، للنووي )امل (3)
، واملهذب، للشريازي (263ص)( القوانني الفقهية، البن جزي 4/67ينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي )( 4)

 .(4/212(، واملغني، البن قدامة )1/291)
   .(164 /10املنهاج يف رشح صحيح مسلم، للنووي ) (5)
 (. 3/67ملقنع، البن قدامة )الرشح الكبري عىل متن ا :ينظر (6)
  .(1/291) املهذب، للشريازي :ينظر (7)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

30 

أو  ،وسبب النهي عنه: اإلرضار بأهل السوق لبيع السلعة بأكثر من ثمن املثل
 ،أو ترصف يبيعبتغري أو تت ويفسخ عند املالكية إن مل يفُ  ،من طريق السمرسة

وهو الرفق بأهل  ،ألن النهي ألمر خارج عن البيع ؛وهو صحيح عند األئمة الثالثة
 ..(1)احلرض

فحرمة أكل أموال الناس بالباطل متفق عليها عند مجيع املسلمني وتواردت 
 اآليات الكريمة، واألحاديث النبوية عىل حتريم ذلك. 

 يكن مطمئن البال ال يمكنه القيام ألن اإلنسان ما مل ،والعقل البرشي يؤيد ذلك
بتحصيل مصالح الدنيا واآلخرة، وال يكون مطمئن البال إال باحلصول عىل القدر 
الذي يعينه عىل ذلك من املال، ألن املال من أسباب جلب املنافع ودفع املضار 

 مج حج ٱ﴿ :ولذلك قال الفخر الرازي يف تفسريه لقوله تعاىل ،الدنيوية واألخروية
فلام كان  ،إنه ال حيصل قيامكم وال معاشكم إال هبذا املال» :[5]النساء:  ﴾ جخ  مح جح

السم املسبب عىل السبب عىل  اللقيام واالستقالل سامه القيام إطالقً  ااملال سببً 
 .(2)«يعني كأن هذا املال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم ،سبيل املبالغة

ألنه من رضورات احلياة التي  ؛هوخالصة القول أن هذا املال جتب املحافظة علي
ولذلك اهتم الرشع اإلسالمي بوضع  .ال بد منها لتحصيل مصالح الدنيا واآلخرة

، سيأيت (3) اوهنيً  اأو أمرً  ،القواعد والضوابط حلفظه بوسائل إجيابية وأخرى سلبية
 .ذكرها بإذن اهلل

 املقاصد الشرعية يف األمر حبفظ املال: املطلب الثالث
من خالل ما ذكرناه يف املطلب األول من هذا املبحث من أدلة أمر تبني لنا 

اإلسالم باحلفاظ عىل املال، وقد أوردنا عىل ذلك أدلة من الكتاب والسنة 

                                       
 (. 3091 /4الفقه اإلسالمي وأدلته، للزحييل ) (1)
 .(496 /9التفسري الكبري، للرازي ) (2)
  (.وما بعدها 495ص )املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل ( 3)
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َوًَل  ،َوًَل يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعضٍ » :وقوله ، (1) «َوِعْرُضهُ  ،َوَمالُهُ  ،َدُمهُ 
 .(2)«َوًَل يَِبْع َحاِضٌر لَِبادٍ  ،َوًَل تَ َناَجُشوا ،َسْوِم َأِخيهِ َيُسْم َعَلى 

والنجش هو: أن يزيد يف ثمن السلعة ال لرغبة فيها بل ليخدع غريه ويغريه 

والبيع صحيح واإلثم خمتص بالناجش إن مل  ،ليزيد ويشرتهيا، وهذا حرام باإلمجاع

وال خيار للمشرتي إن مل يكن من ، اام مجيعً فإن واطأه عىل ذلك أثِ  ،يعلم به البائع

، . وقال احلنفية: ال يكره النجش إال إذا زاد املبيع عن قيمته احلقيقية(3)البائع مواطأة

وال بأس به؛ ألنه عون عىل ، فإن مل يكن بلغ القيمة فزاد ال يريد الرشاء فجائز

أي عند اجلمهور مع احلرمة من غري خيار يف ر االعدالة. ويقع البيع صحيحً 

وقال  ،كتغري املبيع وتعيبه، وللمشرتي عند غريهم رده إذا مل يوجد مانع، الشافعية

 .(4)احلنابلة بفساده 

وبيع احلارض للباد هو: أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم احلاجة 

 .(5)ألبيعه عىل التدريج بأعىل، إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي

وقد أجاز املالكية  ،وإال فال رضر، وكراهة هذه البيوع إذا كانت ترض بأهل البلد

 ..(7) وهو حرام عند الشافعية ،(6)فسخ هذا البيع كالنجش

                                       
( 1986 /4واه مسلم  يف صحيحه من كتاب الرب والصلة، باب حتريم ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه )ر (1)

 (. 2564رقم )
( 1986 /4رواه مسلم  يف صحيحه من كتاب الرب والصلة، باب حتريم ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه ) (2)

 (. 2564رقم )
  .(159 /10نهاج يف رشح صحيح مسلم، للنووي )امل (3)
، واملهذب، للشريازي (263ص)( القوانني الفقهية، البن جزي 4/67ينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي )( 4)

 .(4/212(، واملغني، البن قدامة )1/291)
   .(164 /10املنهاج يف رشح صحيح مسلم، للنووي ) (5)
 (. 3/67ملقنع، البن قدامة )الرشح الكبري عىل متن ا :ينظر (6)
  .(1/291) املهذب، للشريازي :ينظر (7)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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أو  ،وسبب النهي عنه: اإلرضار بأهل السوق لبيع السلعة بأكثر من ثمن املثل
 ،أو ترصف يبيعبتغري أو تت ويفسخ عند املالكية إن مل يفُ  ،من طريق السمرسة

وهو الرفق بأهل  ،ألن النهي ألمر خارج عن البيع ؛وهو صحيح عند األئمة الثالثة
 ..(1)احلرض

فحرمة أكل أموال الناس بالباطل متفق عليها عند مجيع املسلمني وتواردت 
 اآليات الكريمة، واألحاديث النبوية عىل حتريم ذلك. 

 يكن مطمئن البال ال يمكنه القيام ألن اإلنسان ما مل ،والعقل البرشي يؤيد ذلك
بتحصيل مصالح الدنيا واآلخرة، وال يكون مطمئن البال إال باحلصول عىل القدر 
الذي يعينه عىل ذلك من املال، ألن املال من أسباب جلب املنافع ودفع املضار 

 مج حج ٱ﴿ :ولذلك قال الفخر الرازي يف تفسريه لقوله تعاىل ،الدنيوية واألخروية
فلام كان  ،إنه ال حيصل قيامكم وال معاشكم إال هبذا املال» :[5]النساء:  ﴾ جخ  مح جح

السم املسبب عىل السبب عىل  اللقيام واالستقالل سامه القيام إطالقً  ااملال سببً 
 .(2)«يعني كأن هذا املال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم ،سبيل املبالغة

ألنه من رضورات احلياة التي  ؛هوخالصة القول أن هذا املال جتب املحافظة علي
ولذلك اهتم الرشع اإلسالمي بوضع  .ال بد منها لتحصيل مصالح الدنيا واآلخرة

، سيأيت (3) اوهنيً  اأو أمرً  ،القواعد والضوابط حلفظه بوسائل إجيابية وأخرى سلبية
 .ذكرها بإذن اهلل

 املقاصد الشرعية يف األمر حبفظ املال: املطلب الثالث
من خالل ما ذكرناه يف املطلب األول من هذا املبحث من أدلة أمر تبني لنا 

اإلسالم باحلفاظ عىل املال، وقد أوردنا عىل ذلك أدلة من الكتاب والسنة 

                                       
 (. 3091 /4الفقه اإلسالمي وأدلته، للزحييل ) (1)
 .(496 /9التفسري الكبري، للرازي ) (2)
  (.وما بعدها 495ص )املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل ( 3)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

246

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

31 

واملعقول، عىل سبيل املثال ال احلرص، وال شك أن تلك األوامر بحفظ املال والنهي 
  :عن العبث به وإضاعته هلا مقاصد رشعية نورد منها ما ييل

 :(1)التداول ورواج املال :املقصد األول
: هو التناقل، وتداولوا اليشء بينهم أي تناقلوه وقّلبوه بني أيدهيم التداول
أي  ،حتولوا من مكان إىل آخر، وتداولته األيدي: تعاقبته :واندال القوم .وتناوبوه

 :وقيل ،تطلق عىل املال والغلبة ،ما يتداول :والدولة ،أخذته هذه مرة وهذه مرة
اسم اليشء الذي  :بالضم ،وهي املصدر ،الظفر يف احلرب وغريها :الدولة بالفتح

  .(2)يتداول من األموال
  :[ 7 :] احلرش  ﴾ٱينىن نن من زن  رن مم ام ﴿ٱ:ومن ذلك قوله تعاىل

وَلةُ »  مث ﴿ :وقال الطربي يف تفسري جممل اآلية ،(3)«اْسم  ملَِا ُيَتَداَوُل ِمَن املَْالِ  :َفالدُّ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
أي وجعلنا ما أفاء عىل » :قال [7]احلرش: ﴾ ينىن نن من زن  رن مم ام

كيال يكون ذلك الفيء ُدولة يتداوله األغنياء  ،رسوله من أهل القرى هلذه األصناف
وهذا مّرة يف أبواب الرّب وُسبُل  ،يرصفه هذا مّرة يف حاجات نفسه ،منكم بينهم

 ..(4)«ولكننا سننا فيه سنة ال ُتغري وال ُتبّدل ،شاءوا فيجعلون ذلك حيث ،اخلري
 أن يكون املال متداواًل  :وال َيتلف املعنى الرشعي عن اللغوي فاملقصود منه

عىل وجه  -ا يف شكل استهالك أو استثامر. واملال ومتحركً  ابني أيدي الناس مجيعً 

                                       
تفعيل املقاصد الرشعية يف املالية  :، وانظر كذلك(497-521) املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل( 1)

، وكذلك نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن (49)اإلسالمية التأصيل والتطبيق، للفوزان 
 .  (174)عاشور، للحسني 

  .(11/252)لسان العرب، البن منظور  (2)
 (.507 /29التفسري الكبري، للرازي ) (3)
 .(279 /23) بيان، للطربيجامع ال (4)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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كانت هذه مهمة املال  وملا ،عليها بالغنى عن الغري احق عام لألمة عائدً  -العموم 
وصفته يف حق األمة كان من شأن الشارع تنظيمه وترتيبه وإدارته بأسلوب يتحقق فيه 

عىل -كام أن هذا املال ُيعترب  .سواء يف حق الفرد أم اجلامعة ،التوزيع والعدل والنامء
 من أفراد أو طوائف أو مجاعات معينة ،ملكتسبه ومعاجِله اراجعً  احق   -وجه التفصيل
ُيعنى  ،ومال خاص ،مال عام -هبذا  -وهو  ،ملن ينتقل إليه اأو حق   ،وغري معينة

 .برعاية كثري من املصالح التي ال يستوي حال الفرد واملجتمع، ويستقر إال هبا
يف الترشيع  ،وتتضح أمهية هذا املقصد يف احلياة االقتصادية لألفراد واألمة

عَ  ،اإلسالمي فبعد الوقوف عليها نستطيع  ،ت لتحقيقهمن خالل الوسائل التي رُشِ
القول بأن هذه الوسائل تفوق مجيع ما أتت به النظم واملذاهب االقتصادية لتحقيق 

من منع  :وأهم هذه الوسائل عىل سبيل اإلمجال ما جاء به اإلسالم .هذا املقصد
ريم ومنع امليرس وحت ،واحتكار السلع الرضورية واملعاملة بالربا ،اكتناز األموال

هنى الرشع عن أن  ،هلذا املقصد بالصورة املطلوبة اوحتقيقً  ،الغش يف املعامالت
كام يرجع حفظ املال هنا إىل مراعاة  ،(1)تكون األموال دولة بني فئة قليلة من الناس

  ..(2)دخوله يف األمالك
أن ـيف ش  ك بوضوح يف شأن مسلك الفاروق عمرـىل ذلـجـتـوي 

 .(3) األرايض املفتوحة
والذي نود التأكيد عليه هو أن ترشيع اخلراج قد ظهر بالصورة التي عرفها الفقه 

وفتح سواد  ،عندما كثرت الفتوحات اإلسالمية اإلسالمي يف عهد عمر 

                                       
  (.497-521)املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل  (1)
  (.348 /4)املوافقات، للشاطبي ( 2)
(، 185)أحكام هذه املسألة مبسوطة يف كتب الفقه اإلسالمي، انظر النتف يف الفتاوى، للسغدي  )3(

، و البيان والتحصيل، البن رشد (1/514)، واملدونة، لإلمام مالك (10/82)واملبسوط، للرسخِس 
 /3(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، لليمني )8/298) (، واألم، للشافعي17/513) القرطبي
 .(2/32(، و اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، للحجاوي )3/22(، واملغني، البن قدامة )263
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واملعقول، عىل سبيل املثال ال احلرص، وال شك أن تلك األوامر بحفظ املال والنهي 
  :عن العبث به وإضاعته هلا مقاصد رشعية نورد منها ما ييل

 :(1)التداول ورواج املال :املقصد األول
: هو التناقل، وتداولوا اليشء بينهم أي تناقلوه وقّلبوه بني أيدهيم التداول
أي  ،حتولوا من مكان إىل آخر، وتداولته األيدي: تعاقبته :واندال القوم .وتناوبوه

 :وقيل ،تطلق عىل املال والغلبة ،ما يتداول :والدولة ،أخذته هذه مرة وهذه مرة
اسم اليشء الذي  :بالضم ،وهي املصدر ،الظفر يف احلرب وغريها :الدولة بالفتح

  .(2)يتداول من األموال
  :[ 7 :] احلرش  ﴾ٱينىن نن من زن  رن مم ام ﴿ٱ:ومن ذلك قوله تعاىل

وَلةُ »  مث ﴿ :وقال الطربي يف تفسري جممل اآلية ،(3)«اْسم  ملَِا ُيَتَداَوُل ِمَن املَْالِ  :َفالدُّ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
أي وجعلنا ما أفاء عىل » :قال [7]احلرش: ﴾ ينىن نن من زن  رن مم ام

كيال يكون ذلك الفيء ُدولة يتداوله األغنياء  ،رسوله من أهل القرى هلذه األصناف
وهذا مّرة يف أبواب الرّب وُسبُل  ،يرصفه هذا مّرة يف حاجات نفسه ،منكم بينهم

 ..(4)«ولكننا سننا فيه سنة ال ُتغري وال ُتبّدل ،شاءوا فيجعلون ذلك حيث ،اخلري
 أن يكون املال متداواًل  :وال َيتلف املعنى الرشعي عن اللغوي فاملقصود منه

عىل وجه  -ا يف شكل استهالك أو استثامر. واملال ومتحركً  ابني أيدي الناس مجيعً 

                                       
تفعيل املقاصد الرشعية يف املالية  :، وانظر كذلك(497-521) املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل( 1)

، وكذلك نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن (49)اإلسالمية التأصيل والتطبيق، للفوزان 
 .  (174)عاشور، للحسني 

  .(11/252)لسان العرب، البن منظور  (2)
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كانت هذه مهمة املال  وملا ،عليها بالغنى عن الغري احق عام لألمة عائدً  -العموم 
وصفته يف حق األمة كان من شأن الشارع تنظيمه وترتيبه وإدارته بأسلوب يتحقق فيه 

عىل -كام أن هذا املال ُيعترب  .سواء يف حق الفرد أم اجلامعة ،التوزيع والعدل والنامء
 من أفراد أو طوائف أو مجاعات معينة ،ملكتسبه ومعاجِله اراجعً  احق   -وجه التفصيل
ُيعنى  ،ومال خاص ،مال عام -هبذا  -وهو  ،ملن ينتقل إليه اأو حق   ،وغري معينة

 .برعاية كثري من املصالح التي ال يستوي حال الفرد واملجتمع، ويستقر إال هبا
يف الترشيع  ،وتتضح أمهية هذا املقصد يف احلياة االقتصادية لألفراد واألمة

عَ  ،اإلسالمي فبعد الوقوف عليها نستطيع  ،ت لتحقيقهمن خالل الوسائل التي رُشِ
القول بأن هذه الوسائل تفوق مجيع ما أتت به النظم واملذاهب االقتصادية لتحقيق 

من منع  :وأهم هذه الوسائل عىل سبيل اإلمجال ما جاء به اإلسالم .هذا املقصد
ريم ومنع امليرس وحت ،واحتكار السلع الرضورية واملعاملة بالربا ،اكتناز األموال

هنى الرشع عن أن  ،هلذا املقصد بالصورة املطلوبة اوحتقيقً  ،الغش يف املعامالت
كام يرجع حفظ املال هنا إىل مراعاة  ،(1)تكون األموال دولة بني فئة قليلة من الناس

  ..(2)دخوله يف األمالك
أن ـيف ش  ك بوضوح يف شأن مسلك الفاروق عمرـىل ذلـجـتـوي 

 .(3) األرايض املفتوحة
والذي نود التأكيد عليه هو أن ترشيع اخلراج قد ظهر بالصورة التي عرفها الفقه 

وفتح سواد  ،عندما كثرت الفتوحات اإلسالمية اإلسالمي يف عهد عمر 

                                       
  (.497-521)املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل  (1)
  (.348 /4)املوافقات، للشاطبي ( 2)
(، 185)أحكام هذه املسألة مبسوطة يف كتب الفقه اإلسالمي، انظر النتف يف الفتاوى، للسغدي  )3(

، و البيان والتحصيل، البن رشد (1/514)، واملدونة، لإلمام مالك (10/82)واملبسوط، للرسخِس 
 /3(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، لليمني )8/298) (، واألم، للشافعي17/513) القرطبي
 .(2/32(، و اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، للحجاوي )3/22(، واملغني، البن قدامة )263
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عندما سأله بعض الصحابة كالزبري  ،وغريه من األقاليم كمرص والشام (1)العراق
 مل ﴿ٱ  :بقوله تعاىل عماًل  ،وبالل وغريمها قسمة هذه األرايض قسمة الغنيمة

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
  ..[ 41:] األنفالٱ﴾ٱ ين

وعثامن وعيل ومعاذ  ،بينام البعض اآلخر من الصحابة ومنهم عمر بن اخلطاب
، مل يقتنع بوجهة النظر القائمة عىل هذا التقسيم  بن جبل وطلحة وغريهم

ة عىل الغانمني أمر غري ممكن ملا يرتتب عليه من أن تقسيم هذه األرايض الواسع
فيرتتب عىل ذلك جدب األرض ، بالزراعة العدم خربهتم مجيعً  انظرً  ،اتطبيقه عملي  

هذا ، وذلك ليس يف مصلحة املسلمني، فتصبح األرض قاحلة جرداء ال خري فيها
ومن جهة أخرى فإن املدن واألقاليم العظيمة التي فتحها املسلمون  .من جهة

وما اشتملت عليه هذه املدن  ،جلزيرة والكوفة والبرصة وغريهاكالشام ومرص وا
فالدولة يف حاجة إىل  ،واألقاليم من ثغور ومرافق عامة يف حاجة إىل حتصني وعامرة

ولو قسمت هذه األرض قسمة  ،كثري من األموال لتحصني هذه الثغور واملرافق
 .الدولة اإلسالمية؟الغنيمة فمن أين تغطية هذه األموال الكثرية التي حتتاجها 

عىل أن قسمة األرض عىل الغانمني الذين حرضوا الواقعة فقط يرتتب عليه أن 
بخالف ترشيع اخلراج ففيه النظرة الصائبة  ،ال يكون ملن بعدهم فيه كبري نيل

 وعدم اشتغال اجلند إالَّ باجلهاد يف سبيل اهلل. ،للمستقبل
ن استشار كبار الصحابة  ترك األرض ألهلها بعد أ هلذا كله رأى عمر 

  وبعد جدل ومناقشة استقر الرأي لدى مجيع الصحابة من املهاجرين
واألنصار عىل أن تبقى األرض يف يد أهلها عىل أن تفرض عليهم رضيبة سنوية عىل 

                                       
وسواد العراق قراها ومزارعها سميت  ا،إىل حلوان عرًض ، ومن القادسية ما بني عبادان إىل املوصل طواًل  (1)

النظم املستعذب رشح غريب املهذب، البن  .والعرب تقول لكل أخرض أسود ،لكثرة خرضهتا اسوادً 
 (.2/265بطال )

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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   وقد قال معاذ بن جبل .هذه األرض يؤدهيا أصحاهبا للخليفة كل عام
نك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم يف أيدي إ ،تكره ليكونن ما اواهلل إذً »لعمر: 

ويأيت قوم يسّدون من  ،فيصري إىل الرجل الواحد أو املرأة الواحدة، القوم يبيدون
. فاقتىض رأي (1)«يسع أوهلم وآخرهم افانظر أمرً  ،اوال جيدون شيئً  ،ااإلسالم مسد  

يء ـجـن يـمـلن وـميـانـها للغـراج عليـرب اخلـوض، م األرضـر قسـر تأخيـعم
 .(2)بعدهم

واملنافع بمعاوضة  ،للمداولة رشعت العقود والترصفات لنقل األعيان اوتيسريً 
 . (3)أو حتسينية ،أو حاجية ،وهي إما أن تكون رضورية ،أو تربع

 :املقصد الثاين: الوضوح
  .(4)وذلك بإبعادها عن الرضر والتعرض للخصومات قدر اإلمكان

أن تكون بعيدة عن مواطن املنازعات واخلصومات، واملراد بوضوح األموال: 
ران، ـكـود، والنـحـرض للجـعـن التـا مـظهـرر، ويف هذا تسهيل حلفـوق الضـحـول
  .م الضياعـث

ولتحقيق هذا املقصد رشع اإلسالم التوثيق يف العقود واملعامالت املالية 
 .(5)كالكتابة واإلشهاد والرهن ونحو ذلك

وكتابًة أصلها من الَكتِْب  ،اوكِتابً  اتب اليشَء يكتُبُه َكتْبً مصدر من ك :والكتابة
 :والُكْتَبُة بالضم ،هو ضم أديم إىل أديم باخلياطة -وإسكان التاء بفتح الكاف-

                                       
 .(103)السعدي، سياسة املال يف االسالم يف عهد عمر بن اخلطاب ومقارنتها باألنظمة احلديثة  (1)
(، وكذلك السياسة الرشعية يف الشئون الدستورية 55كام اخلراج، البن رجب )االستخراج ألح (2)

  .(125واخلارجية واملالية، خلالف )
(، وكذلك تفعيل املقاصد الرشعية يف 174نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور، للحسني ) (3)

 .(49املالية اإلسالمية التأصيل والتطبيق، للفوزان )
 (. 49يل املقاصد الرشعية يف املالية اإلسالمية التأصيل والتطبيق، للفوزان )تفع( 4)
 .(521املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل ) (5)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

249

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

33 
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ُخِزَم حياؤها بحلقة  :وكتَب عليها ،اوكتب الدابة يكتُبها ويكتِبها كتبً ، السري َيرز به
 يها.ومُجَِع شفراها لئال ُينْزى عل ،حديد

 وأكتبُت القربة إذا شددهتا بالوكاء. ،هيَّأه اوكّتَب اليشء تكتيبً 

ويتحصل فيها  ،ولذا سميت اخليل كتيبة ،مأخوذة من الضم واجلمع افالكتابة إذً 

 . (1)مجع احلروف بعضها إىل بعض ولذا سميت كتابة

وما  ،اخلط الذي يعتمد عليه يف توثيق احلقوق :وُيقصد بالكتابة يف هذا املقام

 .(2)للرجوع إليه عند اإلثبات ،يتعلق هبا

 يل ىل مل خل ﴿ٱ:والكتابة مرشوعة بنص القرآن الكريم قال تعاىل
  مه جه ينىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه
 :قال القرطبي يف تفسري قوله تعاىل ،[282 :]البقرة ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ولكن املراد الكتابة أمر بالكتابة  :ويقال .يعني الدين واألجل ﴾يم﴿

أمرنا بالكتابة لكيال  :ويقال .ألن الكتابة بغري شهود ال تكون حجة، واإلشهاد

فرض هبذه  ،وذهب بعض الناس إىل أن كتب الديون واجب عىل أرباهبا .ننسى

 .(3) وهو اختيار الطربي ،لئال يقع فيه نسيان أو جحود ،اكان أو قرًض  ابيعً  ،اآلية

اُء  :َقاَل  ،املطهرة يف حديث َعْبُد املَِْجيِد ْبُن َوْهٍب وثابتة كذلك بالسنة  َقاَل يِل اْلَعدَّ

 ،َبىَل  :ُقْلُت  :؟ َقاَل  َأاَل ُنْقِرُئَك ِكَتاًبا َكَتَبُه يِل َرُسوُل اهللَِّ  ،ْبُن َخالِِد ْبِن َهْوَذةَ 

اءُ » :َفإَِذا فِيهِ  ،َفَأْخَرَج يِل ِكَتاًبا ٍد َرُسوِل  َهَذا َما اْشرَتَى اْلَعدَّ ْبُن َخالِِد ْبِن َهْوَذَة ِمْن حُمَمَّ

                                       
(، والقاموس املحيط، للفريوز 1/698)ولسان العرب، البن منظور  (266)خمتار الصحاح، للرازي  (1)

   .(128آبادي )
  (.417)ة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية، للزحييل وسائل االثبات يف الرشيع (2)
 (. 47 /6) (، وجامع البيان، للطربي383 /3) اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي (3)
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َبْيَع املُْْسِلِم  ،َواَل ِخْبَثةَ  ،َواَل َغاِئَلةَ  ،اَل َداءَ  ،اْشرَتَى ِمنُْه َعْبًدا َأْو َأَمةً  ،اهللَِّ 

 . (1)«لِْلُمْسِلمِ 
وبالغائلة ما فيه اغتيال  ،املراد بالداء العيب املوجب للخيار» :قال الطيبي

وباخلبثة أن يكون خبيث األصل ال  ،اا أو آبقً ل املشرتي مثل أن يكون العبد سارقً ما
فعرب عن  ،من أوالد املعاهدين ممن ال جيوز سبيهم يكاملسبا يطيب للمالك أو حمرمً 

 .(2) «ا كام عرب عن احلل بالطيباحلرمة باخلبثة أن يكون خبيثً 
وسائل حتقيق مقصد  ومن .(3)كام ثبتت الكتابة باإلمجاع وكثري من اآلثار

 ،فلقد رشع اهلل اإلشهاد يف احلقوق املالية واملدنية واحلدود :اإلشهاد، الوضوح
عىل تفصيل يف ذلك بني ما  ،(4)وجعل يف كل ذلك نصاب الشهادة شاهدين عدلني

 وقد رشع اهلل -ليس املقام مقام بسط ذلك-جتوز فيه شهادة املرأة وماال جتوز فيه  
 لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث﴿ٱبقوله تعاىل: تعاىل اإلشهاد
 ﴾نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

    .[ 282 :]البقرة ﴾مظحط مض خض ﴿ٱٱ :تعاىلوقال [ 282]البقرة:
ة واإلشهاد وندهبا يف الديون ـابـوب الكتـي وجـاء فـلف العلمـتـد اخـوق

  :والبيوع عىل قولني

                                       
حديث  :وقال ،(1216( حديث رقم )2/511)رواه الرتمذي يف سننه، باب ما جاء يف كتابة الرشوط  (1)

 (2/756من كتاب البيوع ) يف سننه هحديث عباد بن ليث، رواه ابن ماجحسن غريب ال نعرفه إال من 
 :( والغائلة251 /5) هينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماج ( وحسنه األلباين.2251حديث رقم )

أراد باخلبثة احلرام.  :اإلباق والرسقة والزنا. واخلبثة هي البغي عىل أهل عهد املسلمني.  وقال يف النهاية
كان يف اخللق. والغائلة سكوت البائع عام  ما :كان يف اجلسد واخللقة. واخلبثة الداء ما :عريبوقال ابن ال

 (.5 /2ابن األثري: النهاية يف غريب احلديث واألثر ) .يعلم يف املبيع من مكروه
  .(1939 /5مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للمال عيل القاري ) (2)
  .(148)رشيعة اإلسالمية، حلسني وسائل حفظ املال يف ال (3)
  .(523)املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل  (4)
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 . (1)ة والشافعية واحلنابلةاألول: الندب وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكي
 .(3)وهو اختيار اإلمام الطربي ،(2)وإليه ذهب ابن حزم ،الوجوب :الثاين

  .األموال توثيقها بالتوثيق العيني أو الرهنومن وسائل حتقيق مقصد الوضوح يف 
  .(4) ويقصد به ما يزداد به الدين وكادة ،اإلحكام :والتوثيق يف اللغة

أو من ثمن  ،ني وثيقًة باحلق ليستوىف احلق من ثمنهاهو احتباس الع :والرهن
 مل ﴿ :وجاءت مرشوعيته يف قوله تعاىل ،(5) منافعها عند تعذر أخذه من الغريم

  .[ 283 :] البقرة ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل
من ثمن  ،وعقد الرهن املقصود بترشيعه أن يستوثق الدائن من استيفاء دينه

عىل سائر  اوأن يكون مقدمً  ،وفاء املدين له به العني املرهونة بعد بيعها عند تعذر
    .(6)ومطالبتهم بديوهنم التي ال يكفي يف سدادها ما يملكه املدين ،الغرماء عند تزامحهم

 :املقصد الثالث: العدل يف األموال
  .وال بني رشيف وغريه ،املساواة بني الناس ال فرق بني قريب وغريه :ومعناه

وهي يف  ،وال تستعمل إالَّ باعتبار اإلضافة ،املساواةالعدل لفظة تقتيض معنى 
فإذا اعتربت  ،فهيئة يف اإلنسان يطلب هبا املساواة ،التعارف إذا اعتربت بالقوة

تعاىل بالعدل فليس يراد  وإذا وصف اهلل ،بالفعل فهو التقسيط القائم عىل االستواء
فاإلنسان يف حتري فعل  ،نتظاموإنام يراد به أن أفعاله واقعة عىل هناية اال ،به اهليئة

فقد يقع فعل  ،العدالة يكون تام الفضيلة إذا حصل مع فعله هيئة مميزة لتعاطيه

                                       
  .(4/207)، املغني، البن قدامة (3/88، األم، للشافعي )(1/583)أحكام القرآن، للجصاص  (1)
  .(6/351)املحىل، البن حزم ( 2)
 (.82 /6جامع البيان ) ،الطربي (3)
 (.927) ريوز آباديالقاموس املحيط، للف (4)
( الرشح الصغري، للدردير 21/63املبسوط، للرسخِس ) :( وينظر4/326املغني، البن قدامه ) (5)

 .(2/121) مغني املحتاج، للرشبيني ،(3/303)
  .(524املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل ) (6)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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اإلنسان موصوًفا بالعدل وال يكون ممدوًحا به نحو أن يقسط مراءاة أو توصاًل إىل 
 نفع دنيوي أو خوف عقوبة السلطان.

 َيرج يشء من الفضائل هو الفضائل كلها من حيث إنه ال :والعدل تارة يقال
هو أكمل الفضائل من حيث إن صاحبه يقدر أن يستعمله يف  :وتارة يقال ،عنه

ولذلك قال  ،تب أمر العاملـاملربأ من الظلم وبه يست وهو ميزان اهلل ،نفسه ويف غريه
 ىث ﴿ :وقال ،[17 :الشورى]َّىي مي خي حي جي يهٱُّٱ:تعاىل
رب عن العدل وع ،[ 8 – 7:] الرمحن  ﴾ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

ٱ .(1)بامليزان إذا كان من أثره ومن أظهر أفعاله احلسية
والسمعة والرغبة  هي التي تكون مربأة عن الرياء، :(2)والعدالة املحمودة

بل ال بد من أن تكون ناشئة عن حترٍّ للحق عن سجية، والذي جيب عىل  ،والرهبة
 اإلنسان أن يستعمل معه العدالة مخسة:

  .واالنقياد له ،بني اهلل تعاىل بمعرفة أحكامهبينه و  :األول 
  .وأعدل الناس من أنصف عقله من هواه ،من قوى نفسه :والثاين

  .والدعاء هلم ،بينه وبني أسالفه املاضني يف إنفاذ وصاياهم :والثالث
  .وغريها ،من أداء احلقوق ،بينه وبني معامليه :الرابع

 .حلكم وذلك إىل الوالة وأعواهنمالنصيحة بني الناس عىل سبيل ا :اخلامس
وذلك بوضعها  ،هو مقصد العدل يف األموال ،والذي هُيدف إليه من العدل هنا
فالعدل يشمل حتري  ،وأمر به الشارع احلكيم ،يف موضعها الذي خلقت من أجله

واتباع   ،أو طارئة ،وتأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة ،احلق يف كسبها
  .وتنميتها ،نفاقهاأرشد السبل يف إ

                                       
  (.249) الذريعة إىل مكارم الرشيعة، لألصفهاين (1)
  (.248 – 241) السابق املرجع (2)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

253

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

37 

 . (1)ة والشافعية واحلنابلةاألول: الندب وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكي
 .(3)وهو اختيار اإلمام الطربي ،(2)وإليه ذهب ابن حزم ،الوجوب :الثاين

  .األموال توثيقها بالتوثيق العيني أو الرهنومن وسائل حتقيق مقصد الوضوح يف 
  .(4) ويقصد به ما يزداد به الدين وكادة ،اإلحكام :والتوثيق يف اللغة

أو من ثمن  ،ني وثيقًة باحلق ليستوىف احلق من ثمنهاهو احتباس الع :والرهن
 مل ﴿ :وجاءت مرشوعيته يف قوله تعاىل ،(5) منافعها عند تعذر أخذه من الغريم

  .[ 283 :] البقرة ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل
من ثمن  ،وعقد الرهن املقصود بترشيعه أن يستوثق الدائن من استيفاء دينه

عىل سائر  اوأن يكون مقدمً  ،وفاء املدين له به العني املرهونة بعد بيعها عند تعذر
    .(6)ومطالبتهم بديوهنم التي ال يكفي يف سدادها ما يملكه املدين ،الغرماء عند تزامحهم

 :املقصد الثالث: العدل يف األموال
  .وال بني رشيف وغريه ،املساواة بني الناس ال فرق بني قريب وغريه :ومعناه

وهي يف  ،وال تستعمل إالَّ باعتبار اإلضافة ،املساواةالعدل لفظة تقتيض معنى 
فإذا اعتربت  ،فهيئة يف اإلنسان يطلب هبا املساواة ،التعارف إذا اعتربت بالقوة

تعاىل بالعدل فليس يراد  وإذا وصف اهلل ،بالفعل فهو التقسيط القائم عىل االستواء
فاإلنسان يف حتري فعل  ،نتظاموإنام يراد به أن أفعاله واقعة عىل هناية اال ،به اهليئة

فقد يقع فعل  ،العدالة يكون تام الفضيلة إذا حصل مع فعله هيئة مميزة لتعاطيه

                                       
  .(4/207)، املغني، البن قدامة (3/88، األم، للشافعي )(1/583)أحكام القرآن، للجصاص  (1)
  .(6/351)املحىل، البن حزم ( 2)
 (.82 /6جامع البيان ) ،الطربي (3)
 (.927) ريوز آباديالقاموس املحيط، للف (4)
( الرشح الصغري، للدردير 21/63املبسوط، للرسخِس ) :( وينظر4/326املغني، البن قدامه ) (5)

 .(2/121) مغني املحتاج، للرشبيني ،(3/303)
  .(524املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل ) (6)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

38 

اإلنسان موصوًفا بالعدل وال يكون ممدوًحا به نحو أن يقسط مراءاة أو توصاًل إىل 
 نفع دنيوي أو خوف عقوبة السلطان.

 َيرج يشء من الفضائل هو الفضائل كلها من حيث إنه ال :والعدل تارة يقال
هو أكمل الفضائل من حيث إن صاحبه يقدر أن يستعمله يف  :وتارة يقال ،عنه

ولذلك قال  ،تب أمر العاملـاملربأ من الظلم وبه يست وهو ميزان اهلل ،نفسه ويف غريه
 ىث ﴿ :وقال ،[17 :الشورى]َّىي مي خي حي جي يهٱُّٱ:تعاىل
رب عن العدل وع ،[ 8 – 7:] الرمحن  ﴾ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

ٱ .(1)بامليزان إذا كان من أثره ومن أظهر أفعاله احلسية
والسمعة والرغبة  هي التي تكون مربأة عن الرياء، :(2)والعدالة املحمودة

بل ال بد من أن تكون ناشئة عن حترٍّ للحق عن سجية، والذي جيب عىل  ،والرهبة
 اإلنسان أن يستعمل معه العدالة مخسة:

  .واالنقياد له ،بني اهلل تعاىل بمعرفة أحكامهبينه و  :األول 
  .وأعدل الناس من أنصف عقله من هواه ،من قوى نفسه :والثاين

  .والدعاء هلم ،بينه وبني أسالفه املاضني يف إنفاذ وصاياهم :والثالث
  .وغريها ،من أداء احلقوق ،بينه وبني معامليه :الرابع

 .حلكم وذلك إىل الوالة وأعواهنمالنصيحة بني الناس عىل سبيل ا :اخلامس
وذلك بوضعها  ،هو مقصد العدل يف األموال ،والذي هُيدف إليه من العدل هنا
فالعدل يشمل حتري  ،وأمر به الشارع احلكيم ،يف موضعها الذي خلقت من أجله

واتباع   ،أو طارئة ،وتأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة ،احلق يف كسبها
  .وتنميتها ،نفاقهاأرشد السبل يف إ

                                       
  (.249) الذريعة إىل مكارم الرشيعة، لألصفهاين (1)
  (.248 – 241) السابق املرجع (2)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

254

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

39 

 :وقد توصل الشارع إىل حتقيق هذا املقصد يف األموال بمسلكني
  .طلب اإلنفاق املحمود :األول
  .(1)والنهي عن اإلرساف والتبذيرموم، طلب الكف عن اإلمساك املذ :والثاين

 حفظ حق الدولة يف متويل األزمات من امللكية اْلاصة: املطلب الرابع
فيام يسمى بالتوظيف هو: أخذ جزء غري حمدد بنسبة من ويتجىل ذلك بوضوح 

إذا عجزت موارد ، أموال األغنياء لصالح اخلزانة العامة عند الطوارئ الدامهة
 .(2)روذلك بمعرفة ويل األم ،اخلزانة العامة عن مواجهتها

 مم خم حم جم يل ىل مل ﴿ٱويستند التوظيف إىل قوله تعاىل:
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه
  .[ 177 :] البقرة ﴾رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 :وهو قوله تعاىل ،واآلية الكريمة دالة عىل أن هناك تكليًفا مالي ا فوق الزكاة
  نئ مئ زئ ٱ﴿ٱ :وبينته آية أخرى يف قوله تعاىل ﴾خي حي جي يه﴿
والعفو هو الفضل الزائد عن  ،[ 199 :]األعراف ﴾زب رب يئ ىئ

هلذا األمر فإنه إذا اقتىض سبيل املصلحة  اوإنفاذً  .(3)حاجته وحاجة من يعول
وفرغ قلب صاحب املال من اخلري يف  ،املزيد من املال فوق الزكاة املفروضة ،العامة

ر أن ــويل األمـإن لـف، ةـامـة العـلحـمصـل الـيـي سبـال فـمـن الـاق مـفـأن اإلنـش
 يأخذ من املال العفو.

طعام  ي إذا أرملوا يف الغزو أو قلَّ إن األشعري» : ومن السنة النبوية قوله
                                       

  (.وما بعدها 525)املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، للعامل  (1)
 .(183ص )حممد نور  ،النواحي النظرية والتطبيقية يف املالية العامة )2(
  (.530 /3)تفسري القرآن العظيم، البن كثري  (3)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

40 

 ُث اقتسموه بينهم يف إًنء ،لوا ما كان عندهم يف ثوب واحدعياَلم يف املدينة حََ 

  .(1)« وأًن منهمم منِِ فهُ  ،واحد

وأنه ، فدّل احلديث عىل أن اقتسام أعباء الغزو واملجاعة من أساسيات الدين

 اجب أو وجوبه عىل الواحد.فرض عىل ويل أمر املسلمني القيام هبذا الو

فتحقيًقا للمصلحة املرسلة جيوز لإلمام توظيف أموال القادرين بالقدر املناسب 

وكذلك قاعدة سد الذرائع؛ ذلك ألن الدولة ، دون إرهاق الرعية أو التضييق عليها

اإلسالمية إذا مل جتد املال الكايف لسد نفقاهتا والتخلص من ضعفها االقتصادي 

ويشيع فيها القلق  ،ب عىل ذلك أن يكون األمن فيها مضطرًبايرتت ،وغريه

فإذا اجتهت  ،ويرسي فيها الضعف وجيعلها هينة سهلة االستيالء عليها ،والفوىض

ا صحيًحا ورأت أن يف هذا املسلك أسلوبً  ،الدولة إىل توظيف أموال القادرين

فإهنا ال  ،جتهادوذلك بمشاورة أهل الرأي واال ،وعالًجا ناجًحا لدرء هذه املفاسد

ويف هذا  ،«سد الذرائع»وهو  ،بناًء  عىل األصل املشهود له ،تكون خمالفة للرشع

، فإن الذريعة هي الوسيلة ،والذريعة كام جيب سدها جيب فتحها» :يقول القرايف

 ..(2)«فوسيلة الواجب واجبة  ،فكام أن  وسيلة املحرم حمرمة

هذا أن اإلمام العادل لو مل يفعل  ووجه املصلحة يف»ل اإلمام الشاطبى: يقو

 .(3) «وصارت ديارنا عرضة الستيالء الكفار ،ذلك النظام لبطلت شوكته

لو مل يتدارك . .»: -بذلك الدولة رئيس قيام معلاًل  –ويقول اإلمام اجلويني 

وخليفت ، اإلمام ما اسرتم من سور املاملك ألشقى اخلالئق عىل ورطات املهالك

وقد ، ولكان أهون فائت فيها أموال األغنياء، وال أملت خصلة لو متت ألكلت

                                       
 . (2486( حديث رقم )3/153) لطعامباب الرشكة يف ا ،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشكة  (1)
 (.2/33)الفروق، للقرايف   (2)
 (.2/121) للشاطبي ،االعتصام (3)
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 ..(1) «وهتك املستور وعظائم األمور، يتعداها إىل إراقة الدماء
 
 
 
 
 

 

                                       
  .(199)غياث األمم يف التياث الظلم، للجويني  (1)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

42 

 املبحث الرابع
 وسائل حفظ املال يف الشريعة اإلسالمية، والنظام السعودي

ُه ، به واإلكثار منهوفطرهم عىل ح، لقد يرسَّ اهلل للخلق أسباب مجع املال وعدَّ
والرب ، واخلري والرش، فهو الوسيلة لإلصالح والوسيلة لإلفساد ،افتنة واختبارً 

ومما يساعد عىل ، ورش من وجه، املال خري  من وجه» والفجور. قال الغزايل:
حتى ال يعطيه من مهته ، ومل ُخِلق، وتوقي سمه أن يعرف املقصود منه، اجتناب رشه
، وكبقية املقاصد يتم (1)«وأن يراعى جهة دخله فيجتنب احلرام، قأكثر مما يستح

 وبيان ذلك يف مطلبني:، (2)وجانب العدم ،جانب الوجود :حفظ املال من جانبني

 حفظ املال من جانب الوجود، وجلب املصلحة: املطلب األول
 الطريق األول: حفظ املال من جانب اِلصول عليه:

 ..والصدقة، واهلدية، واإلرث، منها: التكسب للحصول عىل املال أساليب شتى
بالعمل وحثت  القد أولت الرشيعة اهتاممً  :: التكسب، ووجوب العملأوًلا 
وبّينت أن االكتساب للصدقة أرشف من الصدقة باملال العتيد الذي مل يتعب ، عليه

ابه عىل اكتس اوإذا نوى باكتسابه أن يتصدق به كان مثابً  .ألن حتصيله أشق، يف كسبه
 وتصدقه؛ ألن اكتسابه وسيلة إىل التصدق به. 

وحذرت ، ةـرمـمحتـة الـفـريـن الشــمهـار الـيـتـى اخـة علـعـريـت الشـا حثـكم
 من املهن اخلسيسة.

عىل الذين يرتكون العمل واالكتساب املال  ولقد مىض إنكار ابن تيمية 
وما ال تتم مصلحة دينهم حتى تركوا الطعام والرشاب واللباس وما حيتاجون إليه، 

                                       
 .(263 /3إحياء علوم الدين، للغزايل ) (1)
 (.498 – 497)مقاصد الرشيعة عند اإلمام العز بن عبدالسالم، لعمر  (2)
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  .(1)ثم يسترشف إىل أموال الناس ويسأهلم ،إال به، وعىل الذي يتصدق بامله كله
فقد حث اإلمام عىل االجتار بامل الصبي بقدر ما ، ومن وسائل التكسب التجارة

وجييز املضاربة عليها من الثقة املأمون العارف ، وَيلف ما يؤخذ من زكاته، ينميه
الرشع لو مل يرشع البيع لفاتت مصالح اخللق  إنّ »ويقول: ، التجارةبأحسن أبواب 

وسرت ، ومغارسهم، ومزارعهم، ومساكنهم، ولباسهم، فيام يرجع إىل أقواهتم
لو مل جيزها الرشع لفاتت مصاحلها من االنتفاع ، عوراهتم. وكذلك اإلجارات

لو ، وكذلك اجلعالةواحلصاد. ، والسقي، واحلراثة، واملزارعة، واملراكب، باملساكن
، مل جتز لفات عىل املالك )ما حيصل( هلم من رد املفقود من )أمواهلم( كالعبد اآلبق

ومن . «بالفاقد والواجد افرشعت اجلعالة رفقً ، واجلمل الشارد، والفرس العائر
لذلك  مستداًل ، متمامت اإلحسان يف البيوع حتدث اإلمام عن املساحمة يف األعواض

ا ِإَذا َِبعَ : »اهلل ول ـث رسـديـبح َوِإَذا ، َوِإَذا اْشَُّتَى، رَِحَم اَّللَُّ رَُجالا ََسْحا
َتَضى واجتناب الشبهات ، . وحتدث كذلك عن الصدق يف وصف األعواض(2)«اق ْ

  .(3)إىل غري ذلك ،ووضع اجلوائح، والزيادة يف املكيل، يف مجيع املعاوضات
فإن اهلل عز وجل قد رشع هلم من  فإذا علم ما للامل من أمهية يف حياة الناس،

وخمتلف الصنائع  ،والزراعة ،والتجارة ،الوسائل ما يكفل وجوده، من عمل اليد
 .(4)التي هبا حيصل التملك املرشوع

بنيَّ اإلمام العز بن عبد السالم أنَّ االقتصاد يف الوصية إحسان إىل  :: اإلرثااثنيا 
للتملك إال  اوإن كان اإلرث أسلوبً  الورثة بإغنائهم ودفع تعرضهم لسؤال الناس.

                                       
  .(210و 12 /4ى الكربى، البن تيمية )الفتاو (1)
 ( حديث57 /3باب السهولة والسامحة يف الرشاء والبيع ) ،رواه البخاري يف صحيحه من كتاب البيوع (2)

 .(2076رقم )
  (.وما بعدها 500)لعمر  ،مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم (3)
  (.وما بعدها 287)ية، لليويب مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشع (4)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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ودَعا إىل جتنب كل إرث فيه ، ر من اإلرث املختلف فيه بني العلامءأن اإلمام حذَّ 
ُه إىل مستحقه م ردَّ أو عىل احلاكم ، أو عىل وكيله، شبهة، وإن كان يف الرتكة مال حمرَّ
ُه إىل بيت املال رَصفُه  اسلطان جائرً فإن كان ال، فإن مل يعرفه: فإن يئس من معرفته ردَّ

 .(1)يف املصالح العامة

بنيَّ اإلمام العز بن عبدالسالم أن دفع األموال يرتدد بني أن  :(2): اَلديةااثلثا  

، والصدقات، وبنيَّ أن يفعل قربة إىل اهلل كالزكاة، أو وديعة، أو هدية، يفعل هبة

ما ُيفعل هلل عام ُيفعل فلام تردَّد بني هذه األغراض وجب أن متيز بالنية ، والكفارات

أن ، واهلدايا، والصدقات، وينصح اإلمام يف حديثه عن اإلحسان باهلبات، لغري اهلل

رة بـر مكـارب، غيـن األقـاء مـفـاء واإلعـلحـيوليها األبرار الص ة وال ـنَّة وال أذيـمـدَّ

  .(3)وال طلب مكافأة، ارـهـإظ

والصدقة كلها ، متلُّك املال الصدقة أسلوب من أساليب :(4)الصدقة :ارابعا 

د برشف املبذول ، فال فرق بني املنافع واألعيان، وإرفاق، معونة وفضائلها تتعدَّ

فإطعام املضطر أفضل من إطعام ، وترشف بسدَّ اخلَلَّة التي ُتسد هبا، واملبذول له

 املحتاج؛ ألنَّ فيه حفظ الروح. وتلحق بالصدقة كل أنواع املواساة، كمواساة األهل

ة والرخاء ، وكتسوية الصاحب بالنفس فإهنا من أفضل املروءات، والرعيَّة يف الشدَّ

وتكون مواساة الرعيَّة بإشباعهم مما يشبع منه  ،ومجيل الصحبة، وكُحسن العرشة

 مواساًة يف مال اهلل الذي ال َيتصُّ به األمري دون املأمور.، أمريهم
                                       

 ة عند العز بن عبد السالم،ـعـد الرشيــاصـقـر: مــوينظ (،163الم )ــد السـز بن عبـالع ،ارفـمعـرة الـشج (1)
  .(500) رـعم

 .(256)التعريفات، للجرجاين  .اهلدية: ما يؤخذ بال رشط اإلعادة (2)
ة عند العز بن عبد السالم، ـعـد الرشيــاصـقـر: مــوينظ ،(1/176) السالم العز بن عبد، قواعد األحكام (3)

  .(500) رـعم
 (.132) الصدقة: هي العطية تبتغي هبا املثوبة من اهلل تعاىل. التعريفات، للجرجاين (4)
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، كه ملا يف البذل من سدَّ اخلالتبذل الفضل خري  من إمسا»قال اإلمام العز: 
 .(1)«باملال ليتفَرغ لعبادة ذي اجلاللوفراغ قلب الباذل من التعلق 

حلفظ املال    من األساليب التي ذكرها ابن تيمية :: أساليب أخرىاخامسا 
من جانب الوجود، اإلبقاء عىل أموال الناس يف أيدهيم، واحلث عىل الصدقة 

 .(2)وإباحة البيع والدين
 الطريق الثاين: حفظ املال من جانب اإلنفاق:

د جهة مصارفه.  واإلنفاق املحمود  د اهلل جهة احلصول عىل املال فإنه حدَّ كام حدَّ
م أهل ، فيبذل يف أهمَّ املصالح فأمهها عىل الرتتيب، هو ما يريض اهلل  وليقدِّ

، لعلامءالرضورة ومسيس احلاجة عىل غريهم. فإن جهل ذلك فليسأل عنُه أورع ا
د هذا سلطان العلامء العز بن عبد السالم ، وأعرفهم باملصالح الواجبة التقديم وأكَّ

ويف بيان آخر ملصارف املال قال: . «فيلزم أن يرصفه يف أهم املصالح فأمهها»فقال: 
ويدفع ، يف األموال عىل خلقه ليعود هبا عىل املحتاجني اوأوجب اهلل لنفسه حقوقً »

وندب إىل ، وذلك يف الزكاة والكفارات واملنذورات، ينهبا رضورة املضطرِّ 
 .(3)«والضيافات، واألوقاف، والوصايا، واهلدايا، والضحايا، الصدقات

 الطريق الثالث: حفظ املال من جانب إدارته:
فإنَّ الرشيعة مل تسند إدارته إال ملن ، بام أن للامل مكانته العالية يف حياة الناس

أن  ،كام ذكر اإلمام العز بن عبد السالم ،تيانه السفهاءفمنعت من إ، صلح ورشد
 مض خض حض جض ﴿ٱٱ:بقوله تعاىل اختبار العقول مطلوب قبل تسليم املال عماًل 

                                       
وما  500)(، مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر 197)شجرة املعارف، للعز بن عبد السالم  (1)

 (.بعدها
  (.وما بعدها 482)مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية، للبدوي  (2)
مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر  ،(1201)عد األحكام، للعز بن عبد السالم قوا (3)

(502 .) 
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 مكلك خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ مظجعمع حط
 جه هن من خن حنجن مم خم حم جم هلمل خل حل جل
 ،(1)أي اختربوا عقوهلم وصالحهم [6]النساء: ﴾ هي مي خي حي جيٰه مه
وقال يف موضع آخر:  ،أمواهلميف  اوإصالًح  ،وهلميف عق اأي صالًح  :والرشد

 .(2)«الرشد صالح األمر»

هو مقام اخلازن  –باعتبارها نائبة أو ممثلة للجامعة  –ومقام الدولة يف هذا املال 

أي أن  ،الذى يوجه ما حتت يده إىل ما للجامعة من حاجات ومصالح روحية ومادية

وهو ما عرب عنه  ،اإلنفاق :واألخرى ،نةاخلزا :إحدامها :عملها ينحرص يف وظيفتني

من أراد أن يسأل عن املال فليأتني فإن اهلل تبارك » :بقوله   عمر بن اخلطاب

 ،، أي يقسمه عىل مصارفه يف مصالح املسلمني(3)«وقاساًم  اوتعاىل جعلني خازنً 

سمة فالواجب أن يبدأ يف الق :وأما املصارف» :يقول ابن تيمية ،فيبدأ باألهم فاملهم

كعطاء من حيصل للمسلمني به منفعة  :باألهم فاألهم من مصالح املسلمني العامة

، وهم أحق الناس بالفيء، عامة. فمنهم املقاتلة: الذين هم أهل النرصة واجلهاد

 . (4) «فإنه ال حيصل إال هبم

فإن بقي لدى الدولة يشء بعد كفاية هذه املصالح وزع عىل أفراد الشعب؛ ألنه 

فإن عشت إن شاء اهلل ليأتني كل » : هذا يقول عمر بن اخلطاب حقهم. ويف

 .(5) « مل يعرق فيه جبينه...رَي مِحْ  الراعي برسوِ  يأيتمسلم حقه حتى 
                                       

  .(2/214)تفسري القرآن العظيم، البن كثري  (1)
  (.504 – 503)مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر  (2)
 (.87)سرية عمر بن اخلطاب، البن اجلوزي  (3)
  (.42)السياسة الرشعية، البن تيمية  (4)
 ،ياقوت احلموي .منازل محري بأرض اليم :الرسو :قال يف معجم البلدان (.214)األموال، أليب عبيد  (5)

 .باب السني والراء (205 -204 /3)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

261

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

45 

، كه ملا يف البذل من سدَّ اخلالتبذل الفضل خري  من إمسا»قال اإلمام العز: 
 .(1)«باملال ليتفَرغ لعبادة ذي اجلاللوفراغ قلب الباذل من التعلق 

حلفظ املال    من األساليب التي ذكرها ابن تيمية :: أساليب أخرىاخامسا 
من جانب الوجود، اإلبقاء عىل أموال الناس يف أيدهيم، واحلث عىل الصدقة 

 .(2)وإباحة البيع والدين
 الطريق الثاين: حفظ املال من جانب اإلنفاق:

د جهة مصارفه.  واإلنفاق املحمود  د اهلل جهة احلصول عىل املال فإنه حدَّ كام حدَّ
م أهل ، فيبذل يف أهمَّ املصالح فأمهها عىل الرتتيب، هو ما يريض اهلل  وليقدِّ

، لعلامءالرضورة ومسيس احلاجة عىل غريهم. فإن جهل ذلك فليسأل عنُه أورع ا
د هذا سلطان العلامء العز بن عبد السالم ، وأعرفهم باملصالح الواجبة التقديم وأكَّ

ويف بيان آخر ملصارف املال قال: . «فيلزم أن يرصفه يف أهم املصالح فأمهها»فقال: 
ويدفع ، يف األموال عىل خلقه ليعود هبا عىل املحتاجني اوأوجب اهلل لنفسه حقوقً »

وندب إىل ، وذلك يف الزكاة والكفارات واملنذورات، ينهبا رضورة املضطرِّ 
 .(3)«والضيافات، واألوقاف، والوصايا، واهلدايا، والضحايا، الصدقات

 الطريق الثالث: حفظ املال من جانب إدارته:
فإنَّ الرشيعة مل تسند إدارته إال ملن ، بام أن للامل مكانته العالية يف حياة الناس

أن  ،كام ذكر اإلمام العز بن عبد السالم ،تيانه السفهاءفمنعت من إ، صلح ورشد
 مض خض حض جض ﴿ٱٱ:بقوله تعاىل اختبار العقول مطلوب قبل تسليم املال عماًل 

                                       
وما  500)(، مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر 197)شجرة املعارف، للعز بن عبد السالم  (1)

 (.بعدها
  (.وما بعدها 482)مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية، للبدوي  (2)
مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر  ،(1201)عد األحكام، للعز بن عبد السالم قوا (3)

(502 .) 
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 مكلك خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ مظجعمع حط
 جه هن من خن حنجن مم خم حم جم هلمل خل حل جل
 ،(1)أي اختربوا عقوهلم وصالحهم [6]النساء: ﴾ هي مي خي حي جيٰه مه
وقال يف موضع آخر:  ،أمواهلميف  اوإصالًح  ،وهلميف عق اأي صالًح  :والرشد

 .(2)«الرشد صالح األمر»

هو مقام اخلازن  –باعتبارها نائبة أو ممثلة للجامعة  –ومقام الدولة يف هذا املال 

أي أن  ،الذى يوجه ما حتت يده إىل ما للجامعة من حاجات ومصالح روحية ومادية

وهو ما عرب عنه  ،اإلنفاق :واألخرى ،نةاخلزا :إحدامها :عملها ينحرص يف وظيفتني

من أراد أن يسأل عن املال فليأتني فإن اهلل تبارك » :بقوله   عمر بن اخلطاب

 ،، أي يقسمه عىل مصارفه يف مصالح املسلمني(3)«وقاساًم  اوتعاىل جعلني خازنً 

سمة فالواجب أن يبدأ يف الق :وأما املصارف» :يقول ابن تيمية ،فيبدأ باألهم فاملهم

كعطاء من حيصل للمسلمني به منفعة  :باألهم فاألهم من مصالح املسلمني العامة

، وهم أحق الناس بالفيء، عامة. فمنهم املقاتلة: الذين هم أهل النرصة واجلهاد

 . (4) «فإنه ال حيصل إال هبم

فإن بقي لدى الدولة يشء بعد كفاية هذه املصالح وزع عىل أفراد الشعب؛ ألنه 

فإن عشت إن شاء اهلل ليأتني كل » : هذا يقول عمر بن اخلطاب حقهم. ويف

 .(5) « مل يعرق فيه جبينه...رَي مِحْ  الراعي برسوِ  يأيتمسلم حقه حتى 
                                       

  .(2/214)تفسري القرآن العظيم، البن كثري  (1)
  (.504 – 503)مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر  (2)
 (.87)سرية عمر بن اخلطاب، البن اجلوزي  (3)
  (.42)السياسة الرشعية، البن تيمية  (4)
 ،ياقوت احلموي .منازل محري بأرض اليم :الرسو :قال يف معجم البلدان (.214)األموال، أليب عبيد  (5)

 .باب السني والراء (205 -204 /3)
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إن هذا التكييف الرشعي لوضع الدولة يف هذا املال ليقطع السبيل عىل احلكام 
حد أن حياسبهم فليس أل« مال اهلل»هلي فإهنم إن ترصفوا باسم احلق اإل، الطامعني

فيام حيتجزون منه ألنفسهم وأقارهبم وامللحقني هبم من األنصار، وهو مما يعم به 
يويص رجاله من موظفي الدولة أن   لذا كان عمر بن اخلطاب  .الفساد

يالحظوا يف تلك األموال أهنا أموال املسلمني ال مال اهلل؛ ألن مالحظة حق الفرد 
فال يرتخص أحدكم يف » :عدم الرتخيص فيها فيقولحتملهم عىل حسن رعايتها و

فإن ذلك للمسلمني ليس أحد منهم إال وله فيه  ،أو القنب ،أو احلبل ،الربذعة
وإن كان جلامعة املسلمني ارختـص فيه  ،فإن كان إلنسان واحد رآه عظياًم  ،نصيب

عامل يويص أعوانه بعدم اإلرساف يف است  فأمري املؤمنني ،(1)«وقـال مال اهلل
 .ألن نفعه لعموم األمة ؛املال العام

 حفظ املال من جانب العدم، ودفع املفسدة: املطلب الثاين
 :ومنها ،حلفظ املال من جانب العدم عدة طرائق، وأساليب

 :وأكل مال الغري، ووجوب ضماهنا ،حترمي اًلعتداء على األموال :أوًلا 
به إلقامة احلد بال عدوان فأما إذا طلبهم السلطان أو نوا»يقول ابن تيمية: 

فامتنعوا عليه فإنه جيب عىل املسلمني قتاهلم باتفاق العلامء حتى يقدر عليهم كلهم. 
ومتى مل ينقادوا إال بقتال يفيض إىل قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفىض إىل ذلك؛ سواء 

 وقتال هؤالء أوكد من قتل الطوائف املمتنعة عن ...كانوا قد قتلوا أو مل يقتلوا. 
فإن هؤالء قد حتزبوا لفساد النفوس واألموال وهالك احلرث  رشائع اإلسالم.

 .(2)«؛ ليس مقصودهم إقامة دين وال ملكوالنسل

                                       
 ،الرسن :واحلبل هو ،احللس الذي يلقى حتت الرجل :والربذعة هي .(268أليب عبيد ) ،انظر: األموال (1)

 .قضيب الدابة :ويراد به الرحل الصغري عىل قدر سنام البعري، واجلراب ،أعظم رشاع السفينة :والقنب
  (.3746، 754، 76)بن منظور ال ،لسان العرب

 (. 317-318 /28جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (2) 
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ة أدلَّة عىل حتريم أكل مال الغري بالباطل  وساق اإلمام العز بن عبدالسالم عدَّ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱ ﴿ٱ منها قوله تعاىل:
 رت يب ىب نب زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
ال » :قال رسول اهلل  :قال  وعن أيب هريرة ،[29]النساء: ﴾زت

ا، وال يبع بعضكم على بيع حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابرو 
. قال اإلمام العز (1) «كل املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه  ،بعض

م اهلل أخذ األموال إال بأسباب نصبها، وال جيوز أخذ يشء » :بن عبدالسالم وقد حرَّ
 .(2) «وال رصفة إال ملستحقه ،منها إال بحقها

الربا، والقامر، والنجش، » مام:ومن أنواع أكل مال الغري بالباطل ذكر اإل
يزيد يف األثامن، وأن  اوالظلم، والعقود الفاسدة، وتلقي الركبان، وال حيتكر احتكار  

 .(3) «ال ينجش وال يبخس، وال ينقص
ملا ومما يلحق بأكل مال الغري بالباطل: الرسقة، والغصب، وقطع الطريق، 

  .يرتتب عليها من إرضار، سواء  عىل نطاق األفراد أم عىل نطاق املجتمعات
السالم بني أكل املال الكثري واملال احلقري، يف قوله:  ويسوي اإلمام العز بن عبد

أكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع يف مال خطري فهذا ظاهر، وإن وقع يف ماٍل »
عن هذه  ايجوز أن جيعل من الكبائر فطام  حقري كزبيبة وثمرة، فهذا مشكل، ف

املفاسد كام جعل قطرة من اخلمر من مجلة الكبائر، وإن مل تتحقق املفسدة فيه، وجيوز 
 .(4) «أن يضبط ذلك املال بنصاب الرسقة

                                  
  .(244)ص سبق خترجيه ( 1)
  .(1/121) قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم (2)
وما  504)مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر (، و1/318)عبد السالم تفسري العز بن  ((3

 .(بعدها
مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر و ،(1/19) المــد الســن عبـز بـام، للعـكـد األحـواعـق (4(

 .(وما بعدها 504)



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

264

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

49 

بحفظها ورعايتها حتريم  فمن براهني اهتامم الرشيعة باألموال، وعظيم عنايتها

وبذلك جاءت  ،االعتداء عليها، إذ ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه

  .(1)نصوص الكتاب والسنة 

  :.(2)والنهي عن تبذيره ،حفظ املال ِبلنهي عن إضاعته :ااثنيا 

إذا كان املال بتلك املثابة، من األمهية، واحلاجة إليه، فيجب أن يرصف فيام حيقق 

صلحة املتوخاة منه، وقد حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل ذلك، وحذرت من امل

تبذيره وتبديده ورشعت من الوسائل ما يكفل حفظه من هذه احليثية، ومن ذلك، 

عن سؤال  ما ورد من نصوص رصحية حترم اإلرساف والتبذير، وإخبار النبي 

 عن معاذ بن جبل ف ،اإلنسان عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه

َلْن تَ ُزوَل َقَدَما َعْبٍد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحَّتَّ ُيْسَأَل َعْن َأرَْبِع » :قال  أن رسول اهلل
َناهُ  :ِخَصالٍ  َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن  ،َوَعْن َشَباِبِه ِفيَما أَْباَلهُ  ،َعْن ُعْمرِِه ِفيَما َأف ْ
 .(3)«َعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيهِ وَ  ،َوِفيَما َأنْ َفَقهُ  ،اْكَتَسَبهُ 

فعن أيب  ،أنه ليس لإلنسان من ماله إال ما أنفقه يف طريق مرشوع  وإخباره  

َا َلُه من َماله  ،يَ ُقول الَعْبد َماِل َماِل » : َقاَل َرُسول :قال  هريرة  َوِإَّنَّ
سوى َذِلك فَ ُهَو  َما ،َأو أْعطى فاقتىن ،َأو لبس فأبلى ،َما أكل فأفىن :َثاَلث

 .(4)«َذاِهب وَتركه للنَّاس
واحلث عىل إنفاق املال يف الصدقة ونحوها وما يرتتب عىل ذلك من األجر 

                                       
  (.301، 293) مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب (1)
 ، وكذلك مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها(507)مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر  (2)

 .(295) باألدلة الرشعية، لليويب
، ورجال الطرباين رجال الصحيح غري صامت بن معاذ، قال اهليثمي: رواه الطرباين، والبزار بنحوه (3)

 .(346 /10جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) اهليثمي، وعدي بن عدي الكندي، ومها ثقتان.
 .(2959( رقم )2273 /4) ،رواه مسلم يف صحيحه من كتاب الزهد والرقائق (4)
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العظيم والثواب اجلزيل، واملنع من متكني السفيه من ماله وكذلك الصغري حتى 
 ر ذلك من الوسائل املرشوعة حلفظ املال منـد، إىل غيــه الرشـس منـؤنـلغ ويـيب

 . (1)الضياع والتبذير

وحيارب اإلمام العز بن عبدالسالم مظاهر اإلرساف كلها حتى ولو كانت يف 

ملا  اال جيوز إيقاد املصابيح هنارً » :افيقول عن إيقاد األنوار يف املسجد هنارً ، بيوت اهلل

. وكذلك ال يرسف (2)«عن التشبه بالنصارى وإضاعة املال فضاًل ، فيه من الرسف

بحيث ، بمثله االئقً  اوسطً  اإال ما يكون مقتصدً ، وحرصه وزينته، املسجديف عامرة 

وقد هُنينا عن إضاعة املال  .وال يرسف يف نقصه يشء ،اوال تقصريً  اال ُيعد إرسافً 

وقد ، وليرصف ما يفضل عن االقتصاد عىل الفقراء واملساكني؛ ألنه بِر وإحسان

 .(3)والعدوان ُأِمْرنا بالرِب واإلحسان وهُنينا عن الرسف

  :: مشروعية الدفاع عن املال والقتال من أجله، ودفع الصائل عليهااثلثا 
 ومما يدل عىل عناية اإلسالم بحفظ األموال ومحايتها أن من اعتدى عليها ظلاًم 

رُشعت مقاتلته من صاحب املال، فإن مات صاحب املال يف تلك املقاومة  اوعدوانً 
َمْن »َيُقوُل:  َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ    ْبِن َعْمٍروَعْن َعْبِد اهللَِّ ،(4)فهو شهيد

  .(5) «قُِتَل ُدوَن َماِلِه فَ ُهَو َشِهيدٌ 
دفع الصائل عىل املال أنه حفظ له، ففي سؤال له عن ويرى ابن تيمية 

                                       
  (.وما بعدها 295) مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب (1)
السالم،  ، ومقاصد الرشيعة عن العز بن عبد(146)للعز بن عبد السالم  ،فتاوى العز بن عبد السالم (2)

 .(507)لعمر 
 (.وما بعدها 507)السالم، لعمر، مرجع السابق  مقاصد الرشيعة عن العز بن عبد (3)
  (.303)يويب مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لل (4)
حديث رقم  (.136 /3)رواه البخاري يف صحيحه من كتاب املظامل والغصب باب من قاتل دون ماله  (5)

 .(141رقم )( 124 /1ن من قصد أخذ مال غريه )باب الدليل عىل أ ( ومسلم يف اإليامن،2480)
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بحفظها ورعايتها حتريم  فمن براهني اهتامم الرشيعة باألموال، وعظيم عنايتها

وبذلك جاءت  ،االعتداء عليها، إذ ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه

  .(1)نصوص الكتاب والسنة 

  :.(2)والنهي عن تبذيره ،حفظ املال ِبلنهي عن إضاعته :ااثنيا 

إذا كان املال بتلك املثابة، من األمهية، واحلاجة إليه، فيجب أن يرصف فيام حيقق 

صلحة املتوخاة منه، وقد حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل ذلك، وحذرت من امل

تبذيره وتبديده ورشعت من الوسائل ما يكفل حفظه من هذه احليثية، ومن ذلك، 

عن سؤال  ما ورد من نصوص رصحية حترم اإلرساف والتبذير، وإخبار النبي 

 عن معاذ بن جبل ف ،اإلنسان عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه

َلْن تَ ُزوَل َقَدَما َعْبٍد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحَّتَّ ُيْسَأَل َعْن َأرَْبِع » :قال  أن رسول اهلل
َناهُ  :ِخَصالٍ  َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن  ،َوَعْن َشَباِبِه ِفيَما أَْباَلهُ  ،َعْن ُعْمرِِه ِفيَما َأف ْ
 .(3)«َعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيهِ وَ  ،َوِفيَما َأنْ َفَقهُ  ،اْكَتَسَبهُ 

فعن أيب  ،أنه ليس لإلنسان من ماله إال ما أنفقه يف طريق مرشوع  وإخباره  

َا َلُه من َماله  ،يَ ُقول الَعْبد َماِل َماِل » : َقاَل َرُسول :قال  هريرة  َوِإَّنَّ
سوى َذِلك فَ ُهَو  َما ،َأو أْعطى فاقتىن ،َأو لبس فأبلى ،َما أكل فأفىن :َثاَلث

 .(4)«َذاِهب وَتركه للنَّاس
واحلث عىل إنفاق املال يف الصدقة ونحوها وما يرتتب عىل ذلك من األجر 

                                       
  (.301، 293) مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب (1)
 ، وكذلك مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها(507)مقاصد الرشيعة عند العز بن عبد السالم، لعمر  (2)

 .(295) باألدلة الرشعية، لليويب
، ورجال الطرباين رجال الصحيح غري صامت بن معاذ، قال اهليثمي: رواه الطرباين، والبزار بنحوه (3)

 .(346 /10جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) اهليثمي، وعدي بن عدي الكندي، ومها ثقتان.
 .(2959( رقم )2273 /4) ،رواه مسلم يف صحيحه من كتاب الزهد والرقائق (4)
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العظيم والثواب اجلزيل، واملنع من متكني السفيه من ماله وكذلك الصغري حتى 
 ر ذلك من الوسائل املرشوعة حلفظ املال منـد، إىل غيــه الرشـس منـؤنـلغ ويـيب

 . (1)الضياع والتبذير

وحيارب اإلمام العز بن عبدالسالم مظاهر اإلرساف كلها حتى ولو كانت يف 

ملا  اال جيوز إيقاد املصابيح هنارً » :افيقول عن إيقاد األنوار يف املسجد هنارً ، بيوت اهلل

. وكذلك ال يرسف (2)«عن التشبه بالنصارى وإضاعة املال فضاًل ، فيه من الرسف
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وقد هُنينا عن إضاعة املال  .وال يرسف يف نقصه يشء ،اوال تقصريً  اال ُيعد إرسافً 

وقد ، وليرصف ما يفضل عن االقتصاد عىل الفقراء واملساكني؛ ألنه بِر وإحسان

 .(3)والعدوان ُأِمْرنا بالرِب واإلحسان وهُنينا عن الرسف

  :: مشروعية الدفاع عن املال والقتال من أجله، ودفع الصائل عليهااثلثا 
 ومما يدل عىل عناية اإلسالم بحفظ األموال ومحايتها أن من اعتدى عليها ظلاًم 

رُشعت مقاتلته من صاحب املال، فإن مات صاحب املال يف تلك املقاومة  اوعدوانً 
َمْن »َيُقوُل:  َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ    ْبِن َعْمٍروَعْن َعْبِد اهللَِّ ،(4)فهو شهيد

  .(5) «قُِتَل ُدوَن َماِلِه فَ ُهَو َشِهيدٌ 
دفع الصائل عىل املال أنه حفظ له، ففي سؤال له عن ويرى ابن تيمية 

                                       
  (.وما بعدها 295) مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب (1)
السالم،  ، ومقاصد الرشيعة عن العز بن عبد(146)للعز بن عبد السالم  ،فتاوى العز بن عبد السالم (2)

 .(507)لعمر 
 (.وما بعدها 507)السالم، لعمر، مرجع السابق  مقاصد الرشيعة عن العز بن عبد (3)
  (.303)يويب مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لل (4)
حديث رقم  (.136 /3)رواه البخاري يف صحيحه من كتاب املظامل والغصب باب من قاتل دون ماله  (5)

 .(141رقم )( 124 /1ن من قصد أخذ مال غريه )باب الدليل عىل أ ( ومسلم يف اإليامن،2480)
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 يأكل الفراريج، والنمل الذي يدب يف الطعام، جييب ابن تيمية  القط الذي

وله أن يرميه  ،فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ،لذي صال عىل مالهالقط ا» :قائاًل 
يدفع رضره فإن مل يمكن دفع رضره إال بالقتل قتل. وأما النمل ف ،يف مكان بعيد
 .(1)«بغري التحريق

 :النهي عن حبس املال وكنزهِ  :ارابعا 
 مم ام ٱ﴿ :سبق أن ذكرت أن من مقاصد املال رواجه وتداولُه كام قال اهلل تعاىل

وحبس املال وكنزه وإن كان يف ظاهره  .[ 7]احلرش: ﴾ىن نن من زن  رن
للامل إال أنه مناقض لقصد الشارع من األموال؛ فمن هنا جاء التهديد  احفظً 

 يت ىت نت مت ﴿ٱوالوعيد لُكل من يكنز املال، قال تعاىل: 
 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث
 ىن نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك
، وجاء النهي عن الُشح والبخل، [ 35-34]التوبة: ﴾ مي زي  ري ٰى ين

حَّ »فقال:  قال: َخَطَب رسوُل اهلل   عن عبِد اهلل بن عمرو كم والشُّ  ،إَيَّ
: أمرهم ِبلُبخِل فَبِخُلوا فإَّن حِِ وأمَرهم ِبلَقطيعِة ، ا َهَلَك َمن كان قَبَلكم ِبلشُّ

آثار الُشح من اإلمساك واملراد النهي عن  ،(2)«وأمَرهم ِبلُفُجور فَفَجُروا ،فَقَطُعوا
والُشح والُبخل وسيلتان إىل منع احلقوق وسفك الدماء ، عن بذل ما جيب بذله

وقطع األرحام، الشح أبلغ يف املنع من البخل وإنام الشح بمنزلة اجلنس والبخل 
، وأكثر ما يقال البخل إنام هو يف إفراد األمور وخواص األشياء، بمنزلة النوع

 .(3)صف الالزم لإلنسان من قبل الطبع واجلبلةوالشح عام وهو كالو

                                       
  .(273 /32جمموع الفتاوى، البن تيمية ) (1)
( وصححه 1698( حديث رقم )3/123باب يف الشح، ) ،كتاب الزكاةرواه أبو داود يف سننه من  (2)

  .[1698] ظر: صحيح وضعيف سنن أيب داود رقمين .األلباين
 .(2/83)معامل السنن رشح سنن أيب داود، للخطايب  (3)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

52 

وما قد حتتاجه األمة يف اجلانب ، وقد يُعم هذا البخل ما قد حيتاجه األفراد
   .(1)االقتصادي أو االجتامعي أو العلمي

 : حفظ املال بشرع العقوِبت:اخامسا 
ما  أحاط اإلسالم ملكية الفرد بسياج قوي من احلامية، وفرض من العقوبات

 ،وقرر عقوبة املحاربني ،فقرر عقوبة قطع يد السارق ،ر املعتدي وحيفظ املاليزج
 .(2)إىل غري ذلك من العقوبات املقررة
  :وعقوبة التعدي عىل املال نوعان

   :عقوبة حمددة من الشارع :أوًلا 
 ىه مه جه ين ىن ٱ﴿ٱ :، يقول اهلل تعاىلحد السرقة -1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه
، قال العز بني [ 39- 38 :] املائدة ﴾ نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ

وأما حد الرسقة فزاجر عن مفسدة تفويت األموال التي يتوسل هبا » :عبد السالم
ويتقرب هبا إىل رب العاملني. ومل يفوض الرشع استيفاءه ، إىل مصالح الدنيا والدين

فوض إليهم ملا  فلو، إىل املرسوق منه لغلبة الرقة يف معظم الناس عىل السارقني
وشفقة عىل السارقني. فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها مخسون  ااستوفوه رقة وحنو  

 من اإلبل أو مخسامئة دينار بربع دينار أو بعرشة دراهم كام قال أبو حنيفة
قلنا: ليس الزجر عام أخذ وإنام الزجر عن تكرير ما ال يتناهى من الرسقة املفوتة 

 اولو رشط الرشع يف نصاب الرسقة ماال خطريً ، ال ضابط هلا لألموال الكثرية التي
ويف ذلك مفسدة عامة ، لضاعت أموال الفقراء الناقصة عن نصاب اخلطري

                                       
ومقاصد  (،3/121) للشاطبي(، واملوافقات، 1/209قواطع األدلة يف األصول، أليب املظفر السمعاين ) (1)

  (.508)يعة عند العز بن عبد السالم، لعمر، مرجع سابق الرش
(، والبحر املحيط يف أصول الفقه، 3/119بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، أليب الثناء األصفهاين ) (2)

  (.301 – 297(، ومقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب )7/266للزركيش )



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

267

 ه1438مجادى اآلخرة    (3العدد )     جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

51 

 يأكل الفراريج، والنمل الذي يدب يف الطعام، جييب ابن تيمية  القط الذي

وله أن يرميه  ،فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ،لذي صال عىل مالهالقط ا» :قائاًل 
يدفع رضره فإن مل يمكن دفع رضره إال بالقتل قتل. وأما النمل ف ،يف مكان بعيد
 .(1)«بغري التحريق

 :النهي عن حبس املال وكنزهِ  :ارابعا 
 مم ام ٱ﴿ :سبق أن ذكرت أن من مقاصد املال رواجه وتداولُه كام قال اهلل تعاىل

وحبس املال وكنزه وإن كان يف ظاهره  .[ 7]احلرش: ﴾ىن نن من زن  رن
للامل إال أنه مناقض لقصد الشارع من األموال؛ فمن هنا جاء التهديد  احفظً 
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وقطع األرحام، الشح أبلغ يف املنع من البخل وإنام الشح بمنزلة اجلنس والبخل 
، وأكثر ما يقال البخل إنام هو يف إفراد األمور وخواص األشياء، بمنزلة النوع

 .(3)صف الالزم لإلنسان من قبل الطبع واجلبلةوالشح عام وهو كالو
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 ىه مه جه ين ىن ٱ﴿ٱ :، يقول اهلل تعاىلحد السرقة -1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه
، قال العز بني [ 39- 38 :] املائدة ﴾ نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ

وأما حد الرسقة فزاجر عن مفسدة تفويت األموال التي يتوسل هبا » :عبد السالم
ويتقرب هبا إىل رب العاملني. ومل يفوض الرشع استيفاءه ، إىل مصالح الدنيا والدين

فوض إليهم ملا  فلو، إىل املرسوق منه لغلبة الرقة يف معظم الناس عىل السارقني
وشفقة عىل السارقني. فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها مخسون  ااستوفوه رقة وحنو  

 من اإلبل أو مخسامئة دينار بربع دينار أو بعرشة دراهم كام قال أبو حنيفة
قلنا: ليس الزجر عام أخذ وإنام الزجر عن تكرير ما ال يتناهى من الرسقة املفوتة 

 اولو رشط الرشع يف نصاب الرسقة ماال خطريً ، ال ضابط هلا لألموال الكثرية التي
ويف ذلك مفسدة عامة ، لضاعت أموال الفقراء الناقصة عن نصاب اخلطري

                                       
ومقاصد  (،3/121) للشاطبي(، واملوافقات، 1/209قواطع األدلة يف األصول، أليب املظفر السمعاين ) (1)

  (.508)يعة عند العز بن عبد السالم، لعمر، مرجع سابق الرش
(، والبحر املحيط يف أصول الفقه، 3/119بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، أليب الثناء األصفهاين ) (2)

  (.301 – 297(، ومقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، لليويب )7/266للزركيش )
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 .(1)«للفقراء

 يب ىب نب مب زبٱ﴿ٱ، يقول اهلل تعاىل: حد قطع الطريق -2
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف
وأما حد قطع » :قال العز بن عبد السالم [ 23:] املائدة ﴾ ين  ىن نن من

الطريق فزاجر عن أخذ األموال بالقطع وعن اجلناية عىل النفوس واألعضاء 
وإنام حتتم كام حتتم حد الزنا من جهة أهنم ضموا إىل جناياهتم إخافة  ،بالقصاص

  .(2) «ا أو رسق ماله يف خفيةبخالف من قتل إنسانً  ،السبيل يف حق كل جمتاز هبا

فمن باب وسائل حفظ املال لزوم الضامن عىل من أتلف  ضمان املتلفات: -3
والغرض من ، مال غريه بغري حق. وجيري الضامن يف العمد واخلطأ ألنه من اجلوابر

وال يشرتط يف ذلك أن ، وحقوق عباده، اجلوابر جرب ما فات من مصالح حقوق اهلل
ع اخلطأ والعمد واجلهل والذكر وكذلك اجلرب م .يكون من وجب عليه اجلرب آثاًم 

 .(3)وعىل املجانني والصبيان، والنسيان

واألصل يف اجلوابر املتعلقة باألموال ردَّ ، واألموال التي ال جترب إال بجابر مايل

ها كاملة األوصاف برَئ من ُعهدهتا، احلقوق املتعلقة بأعياهنا عند اإلمكان ، فإذا ردَّ

ها ناقصة األوصاف جرب أ ألن األوصاف ليست من ذوات ، وصافها بالقيمةوإن ردَّ

ها ناقصة القيمة موفرة األوصاف مل يضمن ما نقص من قيمتها ، األمثال وإن ردَّ

 من أجزائها وال من أوصافها. ومثل لذلك ءألنَّه مل يُفت يش، بانخفاض األسواق

ها وهي تساوي عرشة النحطاط األسعار ، بام إذا غصب حنطة تساوي مائة، فردَّ

مة يف الرشعأل والصفات واملنافع ال يمكن ، ن الغاية رغبات الناس وهي غري متقوِّ
                                       

  .(193 /1ام يف مصالح األنام، للعز بن عبد السالم )قواعد األحك (1)
  .(194 /1املرجع السابق ) (2)
  .(1/190رجع السابق )امل (3)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

54 

وتضمن املنافع  ،فتضمن الصفات عند الفوات بام نقص من قيم األعيان ،ردَّ أعياهنا

ر ردَّ األعيان  .(1)بأجور األمثال إذا تعذَّ

دة: ااثنيا   :العقوِبت غري احملدَّ
 :يةوالعقوبات املال، وتتمثل يف احلبس

 :ومن أسباب ذلك، وحمله: إذا ترجحت مصلحته عىل مفسدته :اِلبس -أ
ه إجلاًء إليِه ومحاًل  -1  عليه. حبس املمتنِع من دفع احلق إىل مستحقِّ
 .ملفسدة املطل باحلق اوامتنع عن تعيينها دفعً ، حبس املِقر بأحد عينني -2
عي اإلعسار باحلق إذا عرفنا أنَّ لُه مااًل  -3  .(2)و أكثربمقدار احلق أ حبس مدَّ

للامل من العقوبات ما حيقق مقصد  ارشع اإلسالم حفظً  :العقوبة املالية -ب

ويكون بفرض غرامة مالية تؤخذ  :باملال(3)ومن ذلك التعزير، الشارع من حفظها

  .(4)ومتلك جلهة أخرى كنوع من أنواع التعزير ،من مرتكب الذنب
تساوي ثمن ما رسق ومن ذلك: أهنا تعاقب عىل رسقة الثمر املعلق بغرامة 

 مرتني فوق العقوبة التي تالئم الرسقة، ومن ذلك ما رواه عبد اهلل عمرو بن العاص 

  أن رسول اهلل :  َمْن َأَصاَب ِبِفيِه ِمْن » :ُسِئَل َعِن الثََّمِر املَُْعلَِّق ؟ َفَقاَل
َنةا َفاَل َشْيَء َعَلْيهِ  َرَج ِبَشْيٍء ِمْنُه فَ َعَلْيِه َغَراَمُة َوَمْن خَ  ،ِذي َحاَجٍة َغرْيَ ُمتَِّخٍذ ُخب ْ

                                       
ة عند (، مقاصد الرشيع1/191مرجع السابق ) ،قواعد األحكام يف مصالح األنام، للعز بن عبد السالم (1)

  (.510) العز بن عبد السالم ،لعمر
 مقاصد الرشيعة عند ،(1/100مرجع السابق ) ،صالح األنام، للعز بن عبد السالمقواعد األحكام يف م (2)

  (.512)العز بن عبد السالم، لعمر 
 /1النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب، البن بطال ) .اإلهانة والتأديب :التعزير يف اللغة هو (3)

اين ـرجـجـات، للـفـريـعـوهو املنع. الت وأصله من العزر، ،هو تأديب  دون احلد ا:( واصطالًح 151
(62.)  

  (.113-28/118)جمموع الفتاوى، البن تيمية   (4)
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 .(1)«للفقراء

 يب ىب نب مب زبٱ﴿ٱ، يقول اهلل تعاىل: حد قطع الطريق -2
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف
وأما حد قطع » :قال العز بن عبد السالم [ 23:] املائدة ﴾ ين  ىن نن من

الطريق فزاجر عن أخذ األموال بالقطع وعن اجلناية عىل النفوس واألعضاء 
وإنام حتتم كام حتتم حد الزنا من جهة أهنم ضموا إىل جناياهتم إخافة  ،بالقصاص

  .(2) «ا أو رسق ماله يف خفيةبخالف من قتل إنسانً  ،السبيل يف حق كل جمتاز هبا

فمن باب وسائل حفظ املال لزوم الضامن عىل من أتلف  ضمان املتلفات: -3
والغرض من ، مال غريه بغري حق. وجيري الضامن يف العمد واخلطأ ألنه من اجلوابر

وال يشرتط يف ذلك أن ، وحقوق عباده، اجلوابر جرب ما فات من مصالح حقوق اهلل
ع اخلطأ والعمد واجلهل والذكر وكذلك اجلرب م .يكون من وجب عليه اجلرب آثاًم 

 .(3)وعىل املجانني والصبيان، والنسيان

واألصل يف اجلوابر املتعلقة باألموال ردَّ ، واألموال التي ال جترب إال بجابر مايل

ها كاملة األوصاف برَئ من ُعهدهتا، احلقوق املتعلقة بأعياهنا عند اإلمكان ، فإذا ردَّ

ها ناقصة األوصاف جرب أ ألن األوصاف ليست من ذوات ، وصافها بالقيمةوإن ردَّ

ها ناقصة القيمة موفرة األوصاف مل يضمن ما نقص من قيمتها ، األمثال وإن ردَّ

 من أجزائها وال من أوصافها. ومثل لذلك ءألنَّه مل يُفت يش، بانخفاض األسواق

ها وهي تساوي عرشة النحطاط األسعار ، بام إذا غصب حنطة تساوي مائة، فردَّ

مة يف الرشعأل والصفات واملنافع ال يمكن ، ن الغاية رغبات الناس وهي غري متقوِّ
                                       

  .(193 /1ام يف مصالح األنام، للعز بن عبد السالم )قواعد األحك (1)
  .(194 /1املرجع السابق ) (2)
  .(1/190رجع السابق )امل (3)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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وتضمن املنافع  ،فتضمن الصفات عند الفوات بام نقص من قيم األعيان ،ردَّ أعياهنا

ر ردَّ األعيان  .(1)بأجور األمثال إذا تعذَّ

دة: ااثنيا   :العقوِبت غري احملدَّ
 :يةوالعقوبات املال، وتتمثل يف احلبس

 :ومن أسباب ذلك، وحمله: إذا ترجحت مصلحته عىل مفسدته :اِلبس -أ
ه إجلاًء إليِه ومحاًل  -1  عليه. حبس املمتنِع من دفع احلق إىل مستحقِّ
 .ملفسدة املطل باحلق اوامتنع عن تعيينها دفعً ، حبس املِقر بأحد عينني -2
عي اإلعسار باحلق إذا عرفنا أنَّ لُه مااًل  -3  .(2)و أكثربمقدار احلق أ حبس مدَّ

للامل من العقوبات ما حيقق مقصد  ارشع اإلسالم حفظً  :العقوبة املالية -ب

ويكون بفرض غرامة مالية تؤخذ  :باملال(3)ومن ذلك التعزير، الشارع من حفظها

  .(4)ومتلك جلهة أخرى كنوع من أنواع التعزير ،من مرتكب الذنب
تساوي ثمن ما رسق ومن ذلك: أهنا تعاقب عىل رسقة الثمر املعلق بغرامة 

 مرتني فوق العقوبة التي تالئم الرسقة، ومن ذلك ما رواه عبد اهلل عمرو بن العاص 

  أن رسول اهلل :  َمْن َأَصاَب ِبِفيِه ِمْن » :ُسِئَل َعِن الثََّمِر املَُْعلَِّق ؟ َفَقاَل
َنةا َفاَل َشْيَء َعَلْيهِ  َرَج ِبَشْيٍء ِمْنُه فَ َعَلْيِه َغَراَمُة َوَمْن خَ  ،ِذي َحاَجٍة َغرْيَ ُمتَِّخٍذ ُخب ْ

                                       
ة عند (، مقاصد الرشيع1/191مرجع السابق ) ،قواعد األحكام يف مصالح األنام، للعز بن عبد السالم (1)

  (.510) العز بن عبد السالم ،لعمر
 مقاصد الرشيعة عند ،(1/100مرجع السابق ) ،صالح األنام، للعز بن عبد السالمقواعد األحكام يف م (2)

  (.512)العز بن عبد السالم، لعمر 
 /1النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب، البن بطال ) .اإلهانة والتأديب :التعزير يف اللغة هو (3)

اين ـرجـجـات، للـفـريـعـوهو املنع. الت وأصله من العزر، ،هو تأديب  دون احلد ا:( واصطالًح 151
(62.)  

  (.113-28/118)جمموع الفتاوى، البن تيمية   (4)
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 ودليله قوله  ،ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ،(1)«ِمثْ َلْيِه َواْلُعُقوبَةُ 

: « َوَمْن َمنَ َعَها ، فَ َلُه َأْجُرَها -َقاَل اْبُن اْلَعاَلِء ُمْؤجَتًِرا هِبَا-َمْن َأْعطَاَها ُمْؤَتَِراا
َها ، َعْزَمةا ِمْن َعَزَماِت رَبَِِنا َعزَّ َوَجلَّ ، َوَشْطَر َماِلهِ َفِإًنَّ آِخُذوَها  ٍد ِمن ْ لَْيَس آِلِل حُمَمَّ

واختلف الفقهاء يف معاقبة املذنب أو املخالف بأخذ جزء من ماله  .(2)«َشْيءٌ 

وفرض الغرامة عليه. فالذي عليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية 

قال  .(3)أي ال يعاقب املذنب بأخذ املال، م جواز التعزير بأخذ املالواحلنابلة عد

رة ـوالرشع مل يرشع املصادرة يف األموال عقوبة عىل جناية مع كث» الغزايل:

وليست املصلحة فيه ، ذا إبداع أمر غريب ال عهد بهـوه، اتـوبـايات والعقـنـاجل

 .(4) «متعينة...

الرشيعة اإلسالمية واملعلوم من الدين واحتج املانعون باألصل العام يف 

وأن الذنب ال ، بالرضورة وهو حرمة أموال املسلم وعدم جواز أخذها بغري حق

 يربر أخذ املال.

والعقوبة ، وقالوا: إن من رشوط العقوبة أن تكون عامة ال يتاميز فيها الناس

نفر من الناس فتكون زاجرة يف حق ، بأخذ املال عقوبة يتاميز فيها الغني عن الفقري

  .هذا من ناحية ،دون سواه

                                       
( وحسنه األلباين، 1710( رقم )137 /2باب التعريف باللقطة ) ،رواه أبو داود يف سننه من كتاب اللقطة (1)

أي ال يأخذ منه  ،رف الثوبوهو معطف اإلزار وط :-بضم اخلاء املعجمة وسكون املوحدة فنون- واخلبنة
   (.5/91) أخبن الرجل إذا خبأ شيئا يف خبنة ثوبه أو رساويله. عون املعبود، للصديقي :يقال ،يف ثوبه

وحسنه األلباين،  ،(1575( رقم )101 /2رواه أبو داود يف سننه من كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة ) (2)
يل عىل أن ذلك واجب مفروض من األحكام والعزائم الفرائض وفيه دل ،والعزمة: يف اللغة اجلد يف األمر

    (.4/318) كذا يف النيل. عون املعبود، للصديقي ،كام يف كتب اللغة
(، والرشح الصغري، للدردير 8/22(، وهناية املحتاج، للرميل )4/61حاشية ابن عابدين، البن عابدين ) (3)

(4/505.) 
  (.1/243شفاء الغليل، للغزايل ) (4)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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ومن ناحية أخرى فإن اجلناية التي تستلزم دفع الغرامة تصبح ذات أثرين 
وثانيهام املصلحة بالنسبة ، أحدمها املفسدة بالنسبة للمقرتف ،خمتلفني بوقت واحد

وهذه النتيجة املزدوجة تعترب من أخطر مظاهر التناقض واالضطراب ، للمكتسب
 .(1)دد املجتمعالتي هت

إال أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اجلوزية ومتأخري احلنابلة قد ذهبوا إىل جواز 
ا ابن فرحون من وذهب إىل هذا أيًض ، التعزير بأخذ املال واملذنب يعاقب بأخذ املال

 .(3). ونقل عن أيب يوسف هذا القول(2)املالكية

 حفظ املال يف النظام السعودي: املطلب الثالث
عىل الفقه  اكليً  اتعتمد اعتامدً  امن املقرر وكام سبق أن األنظمة السعودية عمومً 

اإلسالمي، وقواعد الرشيعة العامة، وأصوهلا الكلية، ومن ذلك ما ورد يف األنظمة 
  .املالية السعودية

إىل حفظ املال من وجهني: املال  -كغريه من األنظمة  -وينظر النظام السعودي 
 ل العام. اخلاص، واملا

واألشخاص االعتباريني،  ،ويقصد باملال اخلاص: أموال األشخاص الطبيعيني
اخلاصة، بمعنى تلك األموال التي تعود إىل ملكية األشخاص، وال تدخل يف ملكية 
الدولة، وقد عمل النظام السعودي عىل حفظ هذا النوع من األموال، وذلك 

 للمفاسد. اودرءً  ،مصالحلل اجلبً  ،بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية
ففي جلب املصالح، وحفظ األموال من باب الوجود، أباح النظام السعودي، 

ونظم لذلك  ،األحكام الرشيعة، التملك والتكسب من األوجه املقررة رشعً  اتطبيقً 

                                       
  (.299-301وماجد ) ،رخية أليب ،بحوث يف الفقه املقارن (1)
  (.220-2/221(، وتبرصة احلكام، البن فرحون )2/117أعالم املوقعني، البن القيم ) (2)
 .(5/345فتح القدير، البن اهلامم ) (3)
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 ودليله قوله  ،ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ،(1)«ِمثْ َلْيِه َواْلُعُقوبَةُ 

: « َوَمْن َمنَ َعَها ، فَ َلُه َأْجُرَها -َقاَل اْبُن اْلَعاَلِء ُمْؤجَتًِرا هِبَا-َمْن َأْعطَاَها ُمْؤَتَِراا
َها ، َعْزَمةا ِمْن َعَزَماِت رَبَِِنا َعزَّ َوَجلَّ ، َوَشْطَر َماِلهِ َفِإًنَّ آِخُذوَها  ٍد ِمن ْ لَْيَس آِلِل حُمَمَّ

واختلف الفقهاء يف معاقبة املذنب أو املخالف بأخذ جزء من ماله  .(2)«َشْيءٌ 

وفرض الغرامة عليه. فالذي عليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية 

قال  .(3)أي ال يعاقب املذنب بأخذ املال، م جواز التعزير بأخذ املالواحلنابلة عد

رة ـوالرشع مل يرشع املصادرة يف األموال عقوبة عىل جناية مع كث» الغزايل:

وليست املصلحة فيه ، ذا إبداع أمر غريب ال عهد بهـوه، اتـوبـايات والعقـنـاجل

 .(4) «متعينة...

الرشيعة اإلسالمية واملعلوم من الدين واحتج املانعون باألصل العام يف 

وأن الذنب ال ، بالرضورة وهو حرمة أموال املسلم وعدم جواز أخذها بغري حق

 يربر أخذ املال.

والعقوبة ، وقالوا: إن من رشوط العقوبة أن تكون عامة ال يتاميز فيها الناس

نفر من الناس فتكون زاجرة يف حق ، بأخذ املال عقوبة يتاميز فيها الغني عن الفقري

  .هذا من ناحية ،دون سواه

                                       
( وحسنه األلباين، 1710( رقم )137 /2باب التعريف باللقطة ) ،رواه أبو داود يف سننه من كتاب اللقطة (1)

أي ال يأخذ منه  ،رف الثوبوهو معطف اإلزار وط :-بضم اخلاء املعجمة وسكون املوحدة فنون- واخلبنة
   (.5/91) أخبن الرجل إذا خبأ شيئا يف خبنة ثوبه أو رساويله. عون املعبود، للصديقي :يقال ،يف ثوبه

وحسنه األلباين،  ،(1575( رقم )101 /2رواه أبو داود يف سننه من كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة ) (2)
يل عىل أن ذلك واجب مفروض من األحكام والعزائم الفرائض وفيه دل ،والعزمة: يف اللغة اجلد يف األمر

    (.4/318) كذا يف النيل. عون املعبود، للصديقي ،كام يف كتب اللغة
(، والرشح الصغري، للدردير 8/22(، وهناية املحتاج، للرميل )4/61حاشية ابن عابدين، البن عابدين ) (3)

(4/505.) 
  (.1/243شفاء الغليل، للغزايل ) (4)
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ومن ناحية أخرى فإن اجلناية التي تستلزم دفع الغرامة تصبح ذات أثرين 
وثانيهام املصلحة بالنسبة ، أحدمها املفسدة بالنسبة للمقرتف ،خمتلفني بوقت واحد

وهذه النتيجة املزدوجة تعترب من أخطر مظاهر التناقض واالضطراب ، للمكتسب
 .(1)دد املجتمعالتي هت

إال أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اجلوزية ومتأخري احلنابلة قد ذهبوا إىل جواز 
ا ابن فرحون من وذهب إىل هذا أيًض ، التعزير بأخذ املال واملذنب يعاقب بأخذ املال

 .(3). ونقل عن أيب يوسف هذا القول(2)املالكية

 حفظ املال يف النظام السعودي: املطلب الثالث
عىل الفقه  اكليً  اتعتمد اعتامدً  امن املقرر وكام سبق أن األنظمة السعودية عمومً 

اإلسالمي، وقواعد الرشيعة العامة، وأصوهلا الكلية، ومن ذلك ما ورد يف األنظمة 
  .املالية السعودية

إىل حفظ املال من وجهني: املال  -كغريه من األنظمة  -وينظر النظام السعودي 
 ل العام. اخلاص، واملا

واألشخاص االعتباريني،  ،ويقصد باملال اخلاص: أموال األشخاص الطبيعيني
اخلاصة، بمعنى تلك األموال التي تعود إىل ملكية األشخاص، وال تدخل يف ملكية 
الدولة، وقد عمل النظام السعودي عىل حفظ هذا النوع من األموال، وذلك 

 للمفاسد. اودرءً  ،مصالحلل اجلبً  ،بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية
ففي جلب املصالح، وحفظ األموال من باب الوجود، أباح النظام السعودي، 

ونظم لذلك  ،األحكام الرشيعة، التملك والتكسب من األوجه املقررة رشعً  اتطبيقً 

                                       
  (.299-301وماجد ) ،رخية أليب ،بحوث يف الفقه املقارن (1)
  (.220-2/221(، وتبرصة احلكام، البن فرحون )2/117أعالم املوقعني، البن القيم ) (2)
 .(5/345فتح القدير، البن اهلامم ) (3)
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الذي يتوافق يف ضوابطه مع ضوابط ، (1)النظام التجاري )نظام املحكمة التجارية(
يتم التعامل مع اإلرث كذلك بالوجه الرشعي، ونّظم  الفقه اإلسالمي، كام

، وأنشأ اجلمعيات اخلريية، (2)الصدقات الواجبة واملستحبة، فأقر نظام  جباية الزكاة
التي ترشف عىل األعامل واملشاريع اخلريية املتنوعة وهذا بال شك يتوافق مع حفظ 

  .الرشيعة للامل من باب الوجود
ة، يف جمال حفظ األموال اخلاصة عىل تطبيق القضاء كام تعمل األنظمة السعودي

الرشعي من خالل عرض اخلالفات املالية اخلاصة عىل قضاة املحاكم العامة، 
للفصل فيها بالوجه الرشعي الذي يضمن حفظ  اكل فيام َيصه نوعً  ،واإلدارية
 احلقوق. 

ام ومن جانب العدم، أو درء املفاسد، يف حفظ األموال اخلاصة، تطبق أحك
  .الرشيعة اإلسالمية، عىل جرائم الرسقة واإلتالف، والتعدي عىل األموال

وما ذكرته يف جمال حرص النظام السعودي عىل حفظ األموال اخلاص عىل 
 سبيل املثال ال احلرص.

أما النوع الثاين من أنواع األموال، التي نحن بصددها يف النظام السعودي فهي 
 أو امللك العام، واملصالح العامة. ما يتعلق بملكية الدولة، األموال العامة، ويقصد هبا: 

وقد وضع املنظم السعودي حلفظ هذا النوع من األموال جمموعة من األنظمة 
والتي تتوافق يف جمملها مع قواعد الرشيعة اإلسالمية، ومنها عىل سبيل املثال، نظام 

وتنظيم الرشكات  ،ق، وغريه من أنظمة مكافحة اإلغرا(3)مكافحة الغش التجاري
التجارية، واالستثامر  املحيل واألجنبي، وما إىل ذلك من األنظمة التي من شأهنا 

                                       
  .هـ 1350 /1 /15يف  32 /م  :الصادر باملرسوم امللكي رقم (1)
  .هـ29/6/1370، يف 17/2/28/8634 :لكي رقمالصادر باملرسوم امل (2(
  .هـ29/5/1404، يف  11 /م  :الصادر باملرسوم امللكي رقم (3)

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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  .اوعدمً  اضبط التعامالت املالية وجودً 
أضف إىل ذلك، ما تقوم به الدولة من نفقات عامة، تسهم يف خدمة الصالح 

  العام، يف شتى اجلوانب، التعليمية، الصحية، الدعوية، وغريها.
ولعل ما ذكره الدكتور: عيل إسامعيل فايد النهاري، يف رسالة الدكتوراه التي 

ومن « السياسة املالية عند إمام احلرمني اجلويني مقارنة بالنظام السعودي»أعدها يف 
 ضمن ما ذكر يف ملخص لرسالته: 

، قال: ويف النظام السعودي التزمت الدولة بعدد من الواجبات الدينية والدنيوية
 يتضح منها أسباب حاجتها للامل منها:

، وذلك بتمسكها بالعقيدة الدعوة ونرش الدين شعائر بإقامة الدولة قيام -
السلفية الصحيحة، ومحايتها وتطبيق الرشيعة، والعناية بكل ما فيه رفعة اإلسالم 

 وتقوية جانبه.
ته هلا، بكفالة حق املواطن بتقديم الرعاية االجتامعية لـه عند حاج قيامها -

 وتوفري الفرص الوظيفية املختلفة.
، واالهتامم بالبحث املكتبات بإنشاء والثقافة واآلداب للعلوم رعايتها -

، العلمي، وطباعة الكتب، وتوفري التعلم ببناء آالف املدارس واملنشآت التعليمية
 والعديد من اجلامعات.

اكز الصحية املجهزة واملر، بإنشاء املئات من املستشفيات، بالصحة عنايتها -
 واملحافظة عىل البيئة. اوبرشيً  اماديً 

وجتهيزها بام حتتاجه من ، فروعها بمختلف املسلحة القوات بإنشاء قيامها -
وبث مراكزها يف ، وتوفري األمن بتكوين قوات األمن الداخيل، معدات وأسلحة

 أنحاء البالد.
 ترب من وسائل احلفظ املعتربة.ثم قال، يف جانب آخر، عن املوارد املالية والتي تع
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الذي يتوافق يف ضوابطه مع ضوابط ، (1)النظام التجاري )نظام املحكمة التجارية(
يتم التعامل مع اإلرث كذلك بالوجه الرشعي، ونّظم  الفقه اإلسالمي، كام

، وأنشأ اجلمعيات اخلريية، (2)الصدقات الواجبة واملستحبة، فأقر نظام  جباية الزكاة
التي ترشف عىل األعامل واملشاريع اخلريية املتنوعة وهذا بال شك يتوافق مع حفظ 

  .الرشيعة للامل من باب الوجود
ة، يف جمال حفظ األموال اخلاصة عىل تطبيق القضاء كام تعمل األنظمة السعودي

الرشعي من خالل عرض اخلالفات املالية اخلاصة عىل قضاة املحاكم العامة، 
للفصل فيها بالوجه الرشعي الذي يضمن حفظ  اكل فيام َيصه نوعً  ،واإلدارية
 احلقوق. 

ام ومن جانب العدم، أو درء املفاسد، يف حفظ األموال اخلاصة، تطبق أحك
  .الرشيعة اإلسالمية، عىل جرائم الرسقة واإلتالف، والتعدي عىل األموال

وما ذكرته يف جمال حرص النظام السعودي عىل حفظ األموال اخلاص عىل 
 سبيل املثال ال احلرص.

أما النوع الثاين من أنواع األموال، التي نحن بصددها يف النظام السعودي فهي 
 أو امللك العام، واملصالح العامة. ما يتعلق بملكية الدولة، األموال العامة، ويقصد هبا: 

وقد وضع املنظم السعودي حلفظ هذا النوع من األموال جمموعة من األنظمة 
والتي تتوافق يف جمملها مع قواعد الرشيعة اإلسالمية، ومنها عىل سبيل املثال، نظام 

وتنظيم الرشكات  ،ق، وغريه من أنظمة مكافحة اإلغرا(3)مكافحة الغش التجاري
التجارية، واالستثامر  املحيل واألجنبي، وما إىل ذلك من األنظمة التي من شأهنا 

                                       
  .هـ 1350 /1 /15يف  32 /م  :الصادر باملرسوم امللكي رقم (1)
  .هـ29/6/1370، يف 17/2/28/8634 :لكي رقمالصادر باملرسوم امل (2(
  .هـ29/5/1404، يف  11 /م  :الصادر باملرسوم امللكي رقم (3)
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  .اوعدمً  اضبط التعامالت املالية وجودً 
أضف إىل ذلك، ما تقوم به الدولة من نفقات عامة، تسهم يف خدمة الصالح 

  العام، يف شتى اجلوانب، التعليمية، الصحية، الدعوية، وغريها.
ولعل ما ذكره الدكتور: عيل إسامعيل فايد النهاري، يف رسالة الدكتوراه التي 

ومن « السياسة املالية عند إمام احلرمني اجلويني مقارنة بالنظام السعودي»أعدها يف 
 ضمن ما ذكر يف ملخص لرسالته: 

، قال: ويف النظام السعودي التزمت الدولة بعدد من الواجبات الدينية والدنيوية
 يتضح منها أسباب حاجتها للامل منها:

، وذلك بتمسكها بالعقيدة الدعوة ونرش الدين شعائر بإقامة الدولة قيام -
السلفية الصحيحة، ومحايتها وتطبيق الرشيعة، والعناية بكل ما فيه رفعة اإلسالم 

 وتقوية جانبه.
ته هلا، بكفالة حق املواطن بتقديم الرعاية االجتامعية لـه عند حاج قيامها -

 وتوفري الفرص الوظيفية املختلفة.
، واالهتامم بالبحث املكتبات بإنشاء والثقافة واآلداب للعلوم رعايتها -

، العلمي، وطباعة الكتب، وتوفري التعلم ببناء آالف املدارس واملنشآت التعليمية
 والعديد من اجلامعات.

اكز الصحية املجهزة واملر، بإنشاء املئات من املستشفيات، بالصحة عنايتها -
 واملحافظة عىل البيئة. اوبرشيً  اماديً 

وجتهيزها بام حتتاجه من ، فروعها بمختلف املسلحة القوات بإنشاء قيامها -
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 ما ييل:  –يقصد املوارد  -قال: ويف النظام السعودي تشمل 
وختتص مصلحة الزكاة ، : وجتبى من السعوديني ومن يف حكمهمالزكاة  -

وسائر أموال الزكاة األخرى عن ، والدخل بجباية زكاة التجارة والصناعة فقط
 .طريق بعض فروع وزارة املالية

: ومن أمهها إيرادات النفط ومشتقاته، ومبيعات ممتلكات التجارية املوارد  -
 احلكومة األخرى.

 .والغرامات، والرخص ،من الرسوموتشمل إيرادات الدولة  :اإلدارية املوارد  -
، الرضيبية: وتشمل إيرادات الدولة من رضيبة الدخل وهي أمهها املوارد  -

  .ورضيبة الواردات )الرسوم اجلمركية(
 .والغرامة املصادرة عقوبة يف ذلك ويتمثل، باملال التعزير السعودي النظام جييز  -
وملكيتها للمعادن ،  النظام السعودي عىل جباية الدولة للزكاةنصَّ   -

وعىل أساس ، وفرضها للرسوم والرضائب عند احلاجة، والثروات عىل أراضيها
 ع أحكام الفقه اإلسالمي.كل ذلك يتفق م، من العدل وأخذها بالعقوبة التعزيرية

 معينة أحوال يف إال فرضها جيوز ال للدولة االستثنائية املوارد من الرضيبة  -
 .خاصة وبرشوط

هو أول من أطلق لفظ التوظيف أو الوظائف  -كام يبدو  - احلرمني إمام  -
املالية عىل ما يفرضه احلاكم عىل املورسين لسد حاجة عامة وبرشوط معينة، ومل 

وربام استعملوه ، ل هو أو غريه من الفقهاء لفظ الرضيبة للداللة عىل ذلكيستعم
 يف الداللة عىل اجلزية أو اخلراج. قلياًل 
يها إمام احلرمني االستدالل أو االستصالح هي يسم كام أو املرسلة واملصلحة 

واألئمة األربعة متفقون عىل األخذ هبا ، األساس يف القول بجواز فرض الرضيبة
انت حقيقية، وعامة، ومالئمة لترصفات الشارع، وقد استدل هبا إمام متى ك

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

60 

ي ـف، ةـاديـهـتـام االجـن األحكـرها مـة وغيـريبـرض الضـواز فـن عىل جـرميـحـال
 .(1)كتابه الغياثي

وهي ، وقاعدة سد الذرائع متفق عىل األخذ هبا يف املذاهب األربعة يف اجلملة
 .(2)بجواز فرض الرضائب عندما تدعو إليها احلاجةمن األدلة املعتربة يف القول 

 
 
 
 
 

 
 

                                       
  (.172)للجويني  ،غياث األمم يف التياث الظلم( 1)
  .(12)السياسة املالية عند إمام احلرمني اجلويني مقارنة بالنظام السعودي، للنهاري، رسالة دكتوراه  (2)
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 اخلـامتة
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده  وبعد:

مقاصد الرشيعة يف »فهذا هو بحثي  املتواضع الذي عرجت فيه عىل جانٍب من 
فذكرت فيه مفهوم املال يف  ،«حفظ املال مقارنة بام عليه العمل يف النظام السعودي

اللغة، والفقه، والنظام السعودي، ثم أتبعت ذلك بحديٍث عن املال يف اإلسالم 
ببيان منزلته، وأمهيته، والتحذير من االفتتان به، وبعد ذلك ذكرت املقاصد الرشعية 
يف األمر بحفظ املال، فذكرت منها، التدوال والرواج، والوضوح، والعدل، ثم 

، مع بيان موجز اوعدمً  اك بتوضيح للوسائل الرشعية حلفظ املال ووجودً أعقبت ذل
  .ملا عليه العمل يف النظام السعودي، يف حفظ املال اخلاص والعام والعناية به

إىل نتائج  -من خالل هذا البحث املتواضع املخترص  -وقد توصلت  النتائج:
  :من أمهها

، كام أن املال ايف الفقه اإلسالمي كثريً أن املال ال َيتلف يف معناه اللغوي عنه  -
 يف النظام السعودي يأخذ بمعناه يف الفقه اإلسالمي. 

أن اإلسالم دين كامل صالح لكل زمان ومكان، ومن ذلك أنه راعى الغريزة  -
للفوز إذا  ااإلنسانية يف حب املال فنظمه وأكد عىل أمهيته وبني منزلته وجعله سببً 

 ُأحسن استغالله. 
نبيلة، تتوافق مع حاجات  ايعة اإلسالمية مقاصد سامية، وأهدافً أن للرش -

الناس، ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، ويتضح ذلك من املقاصد الرشعية التي 
 ذكرهتا يف األمر بحفظ املال. 

أن هناك وسائل متعددة حلفظ املال من جانب الوجود وجلب املصالح، ومن  -
 جانب العدم ودرء املفاسد. 

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي

62 

النظام السعودي يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، والفقه اإلسالمي، يف  أن -
تقرير املقاصد من حفظ املال ورعايته، كام أنه يراعي تطبيق الفقه اإلسالمي يف 
رعاية الوسائل التي حيفظ هبا املال اخلاص والعام، ويقيض يف املنازعات املالية بام 

 طهرة الرشيفة. نصت عليه أدلة الكتاب الكريم، والسنة امل
يويص البحث بتفعيل منهج املقاصد الرشعية يف خمتلف جوانب  :التوصيات

احلياة االقتصادية واالجتامعية؛ ملا له من أثر بالغ يف محاية املال، وإبراز دوره يف 
سات الرشعية اراء املكتبة الفقهية بمزيد من الدومن شأن ذلك إثر، التنمية الشاملة

 ية الذي تعبدنا اهلل تعاىل به. يف إطار منهج الوسط
ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا وأن يزيدنا 

صاحلني، وأن جيعل أعاملنا خالصًة لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن  وعماًل  علاًم 
 احلمد هلل رب العاملني.
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 قائمة املصادر واملراجع
  .لقرآن الكرميا .1
 :املحقق ،هـ(581 -هـ 510) ،أبو حممد عبد احلق ،األشبييل ،األحكام الشرعية الكربى .2

 -هـ 1422مكتبة الرشد،  :النارش ،الرياض ،1ط  ،أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة
 م2001

 (،هـ543 :القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر املالكي )املتوىف ،ابن العريب ،أحكام القرآن .3
 م.2003 -هـ  1424 ،النارش: دار الكتب العلمية ،بريوت ،3ط 

عبد السالم حممد عيل  :حتقيق ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي ،، اجلصاصأحكام القرآن .4

  .هـ1415 ،دار الكتب العليمة ،بريوت ،1شاهني، ط
 ،بريوت (،د.ط) (،هـ505 :أبو حامد حممد بن حممد )املتوىف ،الغزايل ،إحياء علوم الدين .5

  (.د.ت) ،النارش: دار املعرفة
دار  ،بريوت ،1ط ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ،ابن رجب، اًلستخراج ألحكام اْلراج .6

   .هـ1405 ،الكتب العلمية
 ،هـ(911 :املتوىف)السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  ،األشباه والنظائر .7

  .م1990 -هـ 1411 ،النارش: دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط
، موسى بن أمحد بن موسى بن ساملحلجاوي، ا ،اإلقناع يف فقه اإلمام أحد بن حنبل  .8

 حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، )د. ط(، بريوت، دار املعرفة، )د. ت(. 

دار  ،بريوت (،ط .د) ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن ،للشافعي األم،  .9

  .هـ0141 ،املعرفة
 :)املتوىف ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .10

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي  :ويف آخره (،هـ970
 ،القاهرة ،2ط ،منحة اخلالق البن عابدين :وباحلاشية ،هـ( 1138بعد  :القادري )ت

 (.ت .د) ،الميالنارش: دار الكتاب اإلس
أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن  ،لزركيشا البحر احمليط يف أصول الفقه،  .11

  .هـ1414 ،دار الكتبي (،ن .د) ،1ط ،هبادر

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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حممود بن عبد الرمحن  ،أبو الثناء األصفهاين ،بيان املختصر شرح خمتصر ابن اِلاجب  .12
  .هـ1406 ،دار املدين ،لسعوديةا ،1ط ،حتقيق حممد مظهر بقا ،بن أمحد بن حممد

حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني  العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  .13

  .هـ1421 ،دار املنهاج ،جدة ،1ط ،قاسم حممد النوري :حتقيق ،الشافعي

د أبو الولي ،ابن رشد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة .14

دار  ،بريوت ،2ط ،د.حممد حجي وآخرون :حتقيق ،حممد بن أمحد بن رشد القرطبي

  .هـ1408 ،الغرب اإلسالمي
د.  :حتقيق ،حممود بن أمحد بن حممود بن بختيار ،لزنجاينا ،َّتريج الفروع على األصول  .15

   .هـ1398 ،دار الرسالة ،بريوت ،2ط ،حممد أديب صالح
أيمن  :املحقق ،أبو القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل ،األصبهاين الُّتغيب والُّتهيب. .16

  .م 1993 -هـ 1414 ،دار احلديث :النارش ،القاهرة ،1ط  ،بن صالح بن شعبان
صالح حممد  ،الفوزان ،تفعيل املقاصد الشرعية يف املالية اإلسالمية     التأصيل والتطبيق .17

ه اإلسالمي يف القرن احلادي بحث مقدم يف الندوة العاملية اخلامسة عن الفق ،الفوزان
 .م2014والعرشين 

 ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل ،لسعديا ،تيسري الكرمي الرحن يف تفسري كالم املنان .18
 هـ 1420 ،دار الرسالة ،السعودية ،1عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط :حتقيق

 ،كثري بن غالب اآلميلحممد بن جرير بن يزيد بن  ،لطربيا ،جامع البيان يف أتويل القرآن .19
  .هـ1420 ،مؤسسة الرسالة ،السعودية ،1ط ،أمحد حممد شاكر :حتقيق

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  ،لرتمذيا ،سنن الُّتمذي -اجلامع الكبري  .20

  .م1998 ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت (،د. ط) ،بشار عواد :حتقيق ،الضحاك
حممد أمني بن عمر  ،ابن عابدين ،شرح تنوير األبصار حاشية رد احملتار على الدر املختار .21

 .م2000 -هـ 1421 ،دار الفكر :النارش ،بريوت ،ط(.د) ،بن عبد العزيز
 ،مسفر حممد فواز ،الدورسي ،حاية املال الضائع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي .22

 ،علوم األمنيةجامعة نايف العربية لل ،الرياض ،رسالة ماجستري يف العدالة اجلنائية
  .هـ1430/1431

المصادر والمراجع
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 قائمة املصادر واملراجع
  .لقرآن الكرميا .1
 :املحقق ،هـ(581 -هـ 510) ،أبو حممد عبد احلق ،األشبييل ،األحكام الشرعية الكربى .2

 -هـ 1422مكتبة الرشد،  :النارش ،الرياض ،1ط  ،أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة
 م2001

 (،هـ543 :القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر املالكي )املتوىف ،ابن العريب ،أحكام القرآن .3
 م.2003 -هـ  1424 ،النارش: دار الكتب العلمية ،بريوت ،3ط 

عبد السالم حممد عيل  :حتقيق ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي ،، اجلصاصأحكام القرآن .4

  .هـ1415 ،دار الكتب العليمة ،بريوت ،1شاهني، ط
 ،بريوت (،د.ط) (،هـ505 :أبو حامد حممد بن حممد )املتوىف ،الغزايل ،إحياء علوم الدين .5

  (.د.ت) ،النارش: دار املعرفة
دار  ،بريوت ،1ط ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ،ابن رجب، اًلستخراج ألحكام اْلراج .6

   .هـ1405 ،الكتب العلمية
 ،هـ(911 :املتوىف)السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  ،األشباه والنظائر .7

  .م1990 -هـ 1411 ،النارش: دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط
، موسى بن أمحد بن موسى بن ساملحلجاوي، ا ،اإلقناع يف فقه اإلمام أحد بن حنبل  .8

 حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، )د. ط(، بريوت، دار املعرفة، )د. ت(. 

دار  ،بريوت (،ط .د) ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن ،للشافعي األم،  .9

  .هـ0141 ،املعرفة
 :)املتوىف ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .10

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي  :ويف آخره (،هـ970
 ،القاهرة ،2ط ،منحة اخلالق البن عابدين :وباحلاشية ،هـ( 1138بعد  :القادري )ت

 (.ت .د) ،الميالنارش: دار الكتاب اإلس
أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن  ،لزركيشا البحر احمليط يف أصول الفقه،  .11

  .هـ1414 ،دار الكتبي (،ن .د) ،1ط ،هبادر
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حممود بن عبد الرمحن  ،أبو الثناء األصفهاين ،بيان املختصر شرح خمتصر ابن اِلاجب  .12
  .هـ1406 ،دار املدين ،لسعوديةا ،1ط ،حتقيق حممد مظهر بقا ،بن أمحد بن حممد

حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني  العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  .13

  .هـ1421 ،دار املنهاج ،جدة ،1ط ،قاسم حممد النوري :حتقيق ،الشافعي

د أبو الولي ،ابن رشد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة .14

دار  ،بريوت ،2ط ،د.حممد حجي وآخرون :حتقيق ،حممد بن أمحد بن رشد القرطبي

  .هـ1408 ،الغرب اإلسالمي
د.  :حتقيق ،حممود بن أمحد بن حممود بن بختيار ،لزنجاينا ،َّتريج الفروع على األصول  .15

   .هـ1398 ،دار الرسالة ،بريوت ،2ط ،حممد أديب صالح
أيمن  :املحقق ،أبو القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل ،األصبهاين الُّتغيب والُّتهيب. .16

  .م 1993 -هـ 1414 ،دار احلديث :النارش ،القاهرة ،1ط  ،بن صالح بن شعبان
صالح حممد  ،الفوزان ،تفعيل املقاصد الشرعية يف املالية اإلسالمية     التأصيل والتطبيق .17

ه اإلسالمي يف القرن احلادي بحث مقدم يف الندوة العاملية اخلامسة عن الفق ،الفوزان
 .م2014والعرشين 

 ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل ،لسعديا ،تيسري الكرمي الرحن يف تفسري كالم املنان .18
 هـ 1420 ،دار الرسالة ،السعودية ،1عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط :حتقيق

 ،كثري بن غالب اآلميلحممد بن جرير بن يزيد بن  ،لطربيا ،جامع البيان يف أتويل القرآن .19
  .هـ1420 ،مؤسسة الرسالة ،السعودية ،1ط ،أمحد حممد شاكر :حتقيق

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  ،لرتمذيا ،سنن الُّتمذي -اجلامع الكبري  .20

  .م1998 ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت (،د. ط) ،بشار عواد :حتقيق ،الضحاك
حممد أمني بن عمر  ،ابن عابدين ،شرح تنوير األبصار حاشية رد احملتار على الدر املختار .21

 .م2000 -هـ 1421 ،دار الفكر :النارش ،بريوت ،ط(.د) ،بن عبد العزيز
 ،مسفر حممد فواز ،الدورسي ،حاية املال الضائع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي .22

 ،علوم األمنيةجامعة نايف العربية لل ،الرياض ،رسالة ماجستري يف العدالة اجلنائية
  .هـ1430/1431
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 (،هـ502 :املتوىف)أبو القاسم احلسني بن حممد  ،األصفهاين ،الذريعة إىل مكارم الشريعة .23
 1428 ،دار السالم :دار النرش ،القاهرة (،ط .د) ،حتقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي

  .م 2007 -هـ 
حتقيق: زهري  ،بن رشفأبو زكريا حميي الدين حييى  ،لنوويا ،روضة الطالبي  .24

  .هـ1412 ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،3ط ،الشاويش
 ،هـ(273)املتوىف:  ،ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه .25

 .د) ،دار إحياء الكتب العربية :النارش ،القاهرة (،د.ط) ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي
  (.ت

ليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو س ،أبو داود ،سنن أيب داود .26
ِجْستاين )املتوىف:  د كاِمل قره بليل :املحقق ،هـ(275األزدي السِّ  ،شَعيب األرنؤوط  حمَمَّ

 .م 2009 -هـ  1430 ،النارش: دار الرسالة العاملية ،بريوت ،1ط
 ،1ط ،الوهاب خالفعبد  ،السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية واْلارجية واملالية  .27

  .هـ1350 ،املطبعة السلفية ،القاهرة
النهاري، د. عيل  ،السياسة املالية عند إمام اِلرمي اجلوين مقارنة ِبلنظام السعودي .28

  .م2006 ،إسامعيل فايد، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود
 ،1ط ،بن حممد أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ،ابن اجلوزي ،سرية عمر بن اْلطاب .29

 م.1973املطبعة التجارية الكربى،  :النارش ،القاهرة
أبو حممد عز  ،العز بن عبد السالم ،شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال .30

 ،دار الطباع للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،1ط ،خالد إياد الطباع :، حتقيق،الدين
  .هـ1410

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد  ،ابن قدامه املقديس ،الشرح الكبري على منت املقنع .31
  .هـ1419 ،النارش: دار عامل الكتب ،الرياض (،ط .د) (،هـ682 :املتوىف)

 :املتوىف)أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي  ،النووي ،شرح صحيح مسلم .32
 هـ.1392 ،النارش: دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،2ط ،هـ(676

بن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صالح الدين  ،لبهويتا ،ى اإلراداتشرح منته .33
  .هـ1414 ،عامل الكتب ،بريوت ،1ط ،البهوتى

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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الدكتور محد  :حتقيق ،هـ(505 :املتوىف)أبو حامد حممد بن حممد  ،الغزايل ،شفاء الغليل .34
 .م1971هـ/1390 ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،1ط ،الكبيِس

 :املحقق ،اهلل البخاري اجلعفي حممد بن إسامعيل أبو عبد ،يالبخار ،صحيح البخاري .35
  .هـ1422 ،النارش: دار طوق النجاة ،جدة ،1حممد زهري بن نارص النارص، ط

املحقق: حممد فؤاد  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم .36
  (.د.ت) ،النارش: دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (،د.ط) ،عبد الباقي

ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح  ،عون املعبود شرح سنن أيب داود  .37
دار  ،بريوت ،2ط ،حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر ،الصديقي ومشكالته، علله

 .هـ1415 ،الكتب العلمية
مية احلراين تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تي ،ابن تيمية ،الفتاوى الكربى .38

 م. 1987 -هـ 1408 ،النارش: دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،هـ(728)املتوىف: 
 .م1998 ،دار الفكر ،، دمشق4الزحييل، وهبة بن مصطفى، ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته .39
 ،1ط ،محدي عبد املجيد السلفي :املحقق ،متام بن حممد الرازي ،بو القاسمأ ،الفوائد .40

  .هـ1412 ،تبة الرشدالنارش: مك ،الرياض
منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  ،أبو املظفر السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول .41

  .هـ1418 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،املروزى
حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين )املتوىف:  ،ابن منظور ،لسان العرب .42

  .هـ 1414 ،صادر دار :النارش ،بريوت ،3ط ،هـ(711
دار اإلسالم  (،د.م) ،1ط ،صالح ،الصاوي ،عبداهلل ،املصلحما ًل يسع التاجر جهله  .43

 هـ.1429 للنرش والتوزيع
دار  ،بريوت (،ط .د) ،حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة ،لرسخِسا، املبسوط .44

 .هـ1414 ،املعرفة
سعيد بن حزم األندلِس القرطبي أبو حممد عيل بن أمحد بن  ،ابن حزم ،احمللى ِبآلاثر  .45

  (.ت .د) ،دار الفكر ،بريوت (،ط .د) ،الظاهري
 :حتقيق ،زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،لرازيا ،خمتار الصحاح .46

 .هـ1420 ،املكتبة العرصية ،بريوت ،5ط ،يوسف الشيخ حممد
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  .م 2007 -هـ 
حتقيق: زهري  ،بن رشفأبو زكريا حميي الدين حييى  ،لنوويا ،روضة الطالبي  .24

  .هـ1412 ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،3ط ،الشاويش
 ،هـ(273)املتوىف:  ،ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه .25

 .د) ،دار إحياء الكتب العربية :النارش ،القاهرة (،د.ط) ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي
  (.ت

ليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو س ،أبو داود ،سنن أيب داود .26
ِجْستاين )املتوىف:  د كاِمل قره بليل :املحقق ،هـ(275األزدي السِّ  ،شَعيب األرنؤوط  حمَمَّ

 .م 2009 -هـ  1430 ،النارش: دار الرسالة العاملية ،بريوت ،1ط
 ،1ط ،الوهاب خالفعبد  ،السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية واْلارجية واملالية  .27

  .هـ1350 ،املطبعة السلفية ،القاهرة
النهاري، د. عيل  ،السياسة املالية عند إمام اِلرمي اجلوين مقارنة ِبلنظام السعودي .28

  .م2006 ،إسامعيل فايد، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود
 ،1ط ،بن حممد أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ،ابن اجلوزي ،سرية عمر بن اْلطاب .29

 م.1973املطبعة التجارية الكربى،  :النارش ،القاهرة
أبو حممد عز  ،العز بن عبد السالم ،شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال .30

 ،دار الطباع للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،1ط ،خالد إياد الطباع :، حتقيق،الدين
  .هـ1410

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد  ،ابن قدامه املقديس ،الشرح الكبري على منت املقنع .31
  .هـ1419 ،النارش: دار عامل الكتب ،الرياض (،ط .د) (،هـ682 :املتوىف)

 :املتوىف)أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي  ،النووي ،شرح صحيح مسلم .32
 هـ.1392 ،النارش: دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،2ط ،هـ(676

بن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صالح الدين  ،لبهويتا ،ى اإلراداتشرح منته .33
  .هـ1414 ،عامل الكتب ،بريوت ،1ط ،البهوتى

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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الدكتور محد  :حتقيق ،هـ(505 :املتوىف)أبو حامد حممد بن حممد  ،الغزايل ،شفاء الغليل .34
 .م1971هـ/1390 ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،1ط ،الكبيِس

 :املحقق ،اهلل البخاري اجلعفي حممد بن إسامعيل أبو عبد ،يالبخار ،صحيح البخاري .35
  .هـ1422 ،النارش: دار طوق النجاة ،جدة ،1حممد زهري بن نارص النارص، ط

املحقق: حممد فؤاد  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم .36
  (.د.ت) ،النارش: دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (،د.ط) ،عبد الباقي

ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح  ،عون املعبود شرح سنن أيب داود  .37
دار  ،بريوت ،2ط ،حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر ،الصديقي ومشكالته، علله

 .هـ1415 ،الكتب العلمية
مية احلراين تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تي ،ابن تيمية ،الفتاوى الكربى .38

 م. 1987 -هـ 1408 ،النارش: دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،هـ(728)املتوىف: 
 .م1998 ،دار الفكر ،، دمشق4الزحييل، وهبة بن مصطفى، ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته .39
 ،1ط ،محدي عبد املجيد السلفي :املحقق ،متام بن حممد الرازي ،بو القاسمأ ،الفوائد .40

  .هـ1412 ،تبة الرشدالنارش: مك ،الرياض
منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  ،أبو املظفر السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول .41

  .هـ1418 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،املروزى
حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين )املتوىف:  ،ابن منظور ،لسان العرب .42

  .هـ 1414 ،صادر دار :النارش ،بريوت ،3ط ،هـ(711
دار اإلسالم  (،د.م) ،1ط ،صالح ،الصاوي ،عبداهلل ،املصلحما ًل يسع التاجر جهله  .43

 هـ.1429 للنرش والتوزيع
دار  ،بريوت (،ط .د) ،حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة ،لرسخِسا، املبسوط .44

 .هـ1414 ،املعرفة
سعيد بن حزم األندلِس القرطبي أبو حممد عيل بن أمحد بن  ،ابن حزم ،احمللى ِبآلاثر  .45

  (.ت .د) ،دار الفكر ،بريوت (،ط .د) ،الظاهري
 :حتقيق ،زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،لرازيا ،خمتار الصحاح .46

 .هـ1420 ،املكتبة العرصية ،بريوت ،5ط ،يوسف الشيخ حممد
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دار الكتب  ،بريوت ،1ط ،دينمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي امل .املدونة .47
  .هـ1415العلمية ،

 ،1ط ،عيل بن )سلطان( حممد ،مال عيل القاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .48
  .هـ1422 ،دار الفكر ،بريوت

ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  مسند اإلمام أحد بن حنبل، .49
 ،وعادل مرشد، وآخرون ،شعيب األرنؤوط :املحقق ،ـ(ه241أسد الشيباين )املتوىف: 

 ،النارش: مؤسسة الرسالة ،الرياض ،1ط ،إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي
  .م 2001 -هـ  1421

أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم  ،اخلطايب ،معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود  .50
  .هـ1351 ،لعلميةاملطبعة ا ،حلب ،1ط ،بن اخلطاب البستي

 :حتقيق ،أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي ،الفراء ،معاين القرآن .51
دار  ،مرص ،1ط ،عبد الفتاح إسامعيل الشلبي ،حممد عيل النجار ،أمحد يوسف النجايت

  (.د. ت) ،املرصية للتأليف والرتمجة
شمس الدين، حممد بن أمحد  ،لرشبينيا ،مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  .52

  .هـ1415 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،اخلطيب
 ،القاهرة (،ط .د) ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة ،املغن  .53

  .هـ1388 ،دار القاهرة
حممد  ،ناملقر ،دراسة فقهية موازنة ،مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ املال وتنميته .54

   .هـ1420 ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،رسالة دكتوراه ،سعد
اليويب، حممد سعد بن أمحد بن  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ِبألدلة الشرعية .55

  .هـ1418 ،دار اهلجرة للنرش والتوزيع (،د.ن) ،1ط ،مسعود
مركز  ،ديب (،د. ط) ،ينعز الد ،ابن زغيبة ،مقاصد الشريعة اْلاصة ِبلتصرفات املالية .56

 م.2001 ،مجعة املاجد للثقافة والرتاث
للدورة الثامنة عرشة  بحث مقدم ،يوسف ،القرضاوي ،مقاصد الشريعة املتعلقة ِبملال .57

 .م 2008يوليو  /هـ 1429مجادى الثانية/ رجب  ،دبلن –للمجلس 

 القحطاين حممد آل عمران علي     مقاصد الشريعة يف حفظ املال مقارنة مبا عليه العمل يف النظام السعودي
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للنرش دار النفائس  ،يوسف أمحد حممد ،البدوي ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية .58
  .م1999 ،اجلامعة األردنية ،كلية الرشيعة ،األردن ،رسالة دكتوراه ،والتوزيع

دار  ،األردن ،1ط ،، عمر بن صالحالسالم مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد .59
  .هـ1423 ،النفائس للنرش والتوزيع

الدار  :النارش ،الرياض ،2ط ،يوسف حامد ،العامل ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية .60
   .هـ1415 ،العاملية للكتاب اإلسالمي

 ،النارش: دار القلم ،دمشق ،1ط ،د. حممد الزحييل :حتقيق ،الشريازي ،املهذب .61
  .هـ1412

 (،هـ790:املتوىف)إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي  ،الشاطبي ،املوافقات .62
 ،دار ابن عفان :النارش ،القاهرة ،1ط  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن :املحقق
   .م1997هـ/ 1417

 ،1ط ،خدجية ،النرباوي ،موسوعة أصول الفكر السياسي واًلجتماعي واًلقتصادي .63

 م. 2004دار السالم  ،القاهرة
املحامي  :حتقيق ،أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد ،لُسغديا النتف يف الفتاوى، .64

  .هـ1404 ،لفرقاندار ا ،بريوت ،2ط ،الدكتور صالح الدين الناهي
عضو حمكمة استئناف  ،أمحد عيل جرادات ،القايض النظام اًلقتصادي يف اإلسالم، .65

  .هـ1436 ،دار الثقافة للنرش والتوزيع :النارش ،عاّمن ،1ط ،عاّمن الرشعية
 ،هريندن ،1ط ،إسامعيل ،احلسني ،نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور .66

  .هـ 1416 ،اإلسالمي املعهد العاملي للفكر
حتقيق:  ،جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري ،ابن األثري ،النهاية يف غريب اِلديث واألثر .67

 ،املكتبة العلمية ،بريوت (،ط .د) ،حممود حممد الطناحي -يمحد الزاوطاهر أ
 .هـ1399

دار  ،رةالقاه (،د.ط) ،حممد نور ،نور ،النواحي النظرية والتطبيقية يف املالية العامة .68
  .م1989وهدان للطباعة والنرش، 

 ،وسائل اًلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية .69
  .هـ1402 ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،1ط ،حممد مصطفى ،لزحييلا
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دار الكتب  ،بريوت ،1ط ،دينمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي امل .املدونة .47
  .هـ1415العلمية ،

 ،1ط ،عيل بن )سلطان( حممد ،مال عيل القاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .48
  .هـ1422 ،دار الفكر ،بريوت

ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  مسند اإلمام أحد بن حنبل، .49
 ،وعادل مرشد، وآخرون ،شعيب األرنؤوط :املحقق ،ـ(ه241أسد الشيباين )املتوىف: 

 ،النارش: مؤسسة الرسالة ،الرياض ،1ط ،إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي
  .م 2001 -هـ  1421

أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم  ،اخلطايب ،معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود  .50
  .هـ1351 ،لعلميةاملطبعة ا ،حلب ،1ط ،بن اخلطاب البستي

 :حتقيق ،أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي ،الفراء ،معاين القرآن .51
دار  ،مرص ،1ط ،عبد الفتاح إسامعيل الشلبي ،حممد عيل النجار ،أمحد يوسف النجايت

  (.د. ت) ،املرصية للتأليف والرتمجة
شمس الدين، حممد بن أمحد  ،لرشبينيا ،مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  .52

  .هـ1415 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،اخلطيب
 ،القاهرة (،ط .د) ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة ،املغن  .53

  .هـ1388 ،دار القاهرة
حممد  ،ناملقر ،دراسة فقهية موازنة ،مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ املال وتنميته .54

   .هـ1420 ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،رسالة دكتوراه ،سعد
اليويب، حممد سعد بن أمحد بن  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ِبألدلة الشرعية .55

  .هـ1418 ،دار اهلجرة للنرش والتوزيع (،د.ن) ،1ط ،مسعود
مركز  ،ديب (،د. ط) ،ينعز الد ،ابن زغيبة ،مقاصد الشريعة اْلاصة ِبلتصرفات املالية .56

 م.2001 ،مجعة املاجد للثقافة والرتاث
للدورة الثامنة عرشة  بحث مقدم ،يوسف ،القرضاوي ،مقاصد الشريعة املتعلقة ِبملال .57

 .م 2008يوليو  /هـ 1429مجادى الثانية/ رجب  ،دبلن –للمجلس 
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للنرش دار النفائس  ،يوسف أمحد حممد ،البدوي ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية .58
  .م1999 ،اجلامعة األردنية ،كلية الرشيعة ،األردن ،رسالة دكتوراه ،والتوزيع

دار  ،األردن ،1ط ،، عمر بن صالحالسالم مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد .59
  .هـ1423 ،النفائس للنرش والتوزيع

الدار  :النارش ،الرياض ،2ط ،يوسف حامد ،العامل ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية .60
   .هـ1415 ،العاملية للكتاب اإلسالمي

 ،النارش: دار القلم ،دمشق ،1ط ،د. حممد الزحييل :حتقيق ،الشريازي ،املهذب .61
  .هـ1412

 (،هـ790:املتوىف)إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي  ،الشاطبي ،املوافقات .62
 ،دار ابن عفان :النارش ،القاهرة ،1ط  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن :املحقق
   .م1997هـ/ 1417

 ،1ط ،خدجية ،النرباوي ،موسوعة أصول الفكر السياسي واًلجتماعي واًلقتصادي .63

 م. 2004دار السالم  ،القاهرة
املحامي  :حتقيق ،أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد ،لُسغديا النتف يف الفتاوى، .64

  .هـ1404 ،لفرقاندار ا ،بريوت ،2ط ،الدكتور صالح الدين الناهي
عضو حمكمة استئناف  ،أمحد عيل جرادات ،القايض النظام اًلقتصادي يف اإلسالم، .65

  .هـ1436 ،دار الثقافة للنرش والتوزيع :النارش ،عاّمن ،1ط ،عاّمن الرشعية
 ،هريندن ،1ط ،إسامعيل ،احلسني ،نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور .66

  .هـ 1416 ،اإلسالمي املعهد العاملي للفكر
حتقيق:  ،جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري ،ابن األثري ،النهاية يف غريب اِلديث واألثر .67

 ،املكتبة العلمية ،بريوت (،ط .د) ،حممود حممد الطناحي -يمحد الزاوطاهر أ
 .هـ1399

دار  ،رةالقاه (،د.ط) ،حممد نور ،نور ،النواحي النظرية والتطبيقية يف املالية العامة .68
  .م1989وهدان للطباعة والنرش، 

 ،وسائل اًلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية .69
  .هـ1402 ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،1ط ،حممد مصطفى ،لزحييلا



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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 :األنظمة واللوائح
 هـ 27/8/1412يف  90 /أ :الصادر باملرسوم امللكي رقم ،النظام األساسي للحكم .1
 .هـ5/1/1421 يف 1 /م :الصادر باملرسوم امللكي رقم ،نظام اًلستثمار األجنيب .2
 1 /15يف  32 /موم امللكي رقم الصادر باملرس ،(نظام احملكمة التجارية)النظام التجاري  .3

 .هـ 1350
 :الصادر باملرسوم امللكي رقم الصادر باملرسوم امللكي رقم ،نظام جباية الزكاة .4

 .هـ29/6/1370يف    17/2/28/8634
 .هـ29/5/1404 يف 11 /الصادر باملرسوم امللكي رقم: م ،نظام مكافحة الغش .5
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