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 المستخلص
تناول البحث موضوع: حفظ مقصد المال ،دراسة تأصيلية، وعرض له من خالل تمهيٍد عن مقاصد الشريعة        
وأقسامها، والتعريف بضرورّي المال، وكيفية حفظه، سواٌء كان من األموال العامة أم الخاصة، وبيان األدلة على 

مال، وإبراز حفظه من جانب الوجود، أو حفظ المال، وعَرض البحث لذكر المقاصد العامة والخاصة لضرورّي ال
من جانب العدم، وتوصل الباحث إلى نتائج من أبرزها، أهمية ضرورّي المال على مستوى األفراد والمجتمعات، 

.شرائع اتفقت على حفظ مقصد المالوأن في حفظه حفٌظ لجانب األمة، وبقائها مرهوبة الجانب، وأن جميع ال  

 
Abstract 

The research dealt with the topic: preserving the purpose of money, a fundamental 
study, and presented to it through an introduction to the purposes of Sharia and its 
divisions, and the definition of the necessities of money, and how to save it, whether it 
is from public or private funds, and the evidence of saving money, and the research 
was presented to mention the public and private purposes of money necessities. And 
highlighting its preservation from the aspect of existence, or from the aspect of non-
existence, and the researcher reached results, the most prominent of which is the 
importance of the necessity of money at the level of individuals and societies, and that 
in its preservation, there is preservation for the aspect of the nation, and its survival is 
feared by the aspect, and that all the laws agreed to preserve the purpose of money
 

 



 

 543  |مجلة مداد اآلداب 

 حفظ مقصد المال، دراسة تأصيلية

 

 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمًة للعالمين، وآله   

 وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ....
لقد جاءت شريعة اإلسالم كاملة، ملبية الحتياجات اإلنسان الروحية، والبدنية، ولم   

 .ُتغفل جانبًا من الجوانب التي يحتاجها اإلنسان

 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ قال تعالى  

ومن األمور التي رعاها اإلسالم وحث عليها؛ حفظ الضروريات الخمس، ،  (1)ٱَّ يت

ومنها حفظ ضروري المال، الذي تقوم به عمارة األرض، ويحصل للناس المعاش 
الكريم، وجاء القرآن الكريم، بتشريع  األحكام التي تؤدي إلى حفظ المال وتنميته، 
وجاءت اآليات الدالة على دفع ومنع كل ما يتلف ويضيع المال، وجاءت هذه 
التشريعات لتحفظ جميع األموال، سواًء كانت أموااًل خاصة، أم أموااًل عامة؛ ألن حفظ 
مقصد المال يتحقق به للفرد المسلم االستغناء عن غيره، وتبقى األمة عزيزًة مرهوبة 

بت بيان حفظ هذا المقصد من خالل دراسته دراسة الجانب، ال تخضع لغيرها، ولذا رغ
 تأصيلية ،وبيان أقسامه وأنواعه ،وذكر األمثلة على هذه التقسيمات ، وهللا الموفق.

 
 
 
 
 
 
 



 

 والعشرون الثامنالعدد  | 543

 أ.د. :علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

 أهداف الدراسة:  
 (بيان عناية الشريعة بحفظ مقصد المال.1  
 ( ترسيخ حفظ مقصد المال في معامالت المسلمين.2  
 المال باألمثلة الفقهية.( إثراء مقصد حفظ 3  
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 
 ( أن حفظ مقصد المال ُعني به القرآن الكريم عنايًة فائقة.1  
 ( حاجة المسلمين الستشعار مكانة مقصد حفظ المال.2  
تالفه ؛للحفاظ على 3   ( الحاجة الماسة إلبراز حفظ المال المسلم ،وعدم تضييعه وا 

 هيبة األمة.
 سئلة الدراسة:أ  
 / ما المراد بمقاصد الشريعة؟1س  
 / ما المراد بمقصد حفظ المال؟2س  
 / ما أنواع المال، وبم تحفظ هذه األنواع؟ 3س  
 / ما األدلة على حفظ مقصد المال؟4س  
 / بم يحصل حفظ مقصد المال؟5س  
 / ما هي المقاصد العامة والخاصة لمقصد المال؟6س  
 : الدراسات السابقة  

هناك دراسات عديدة تناولت مقاصد الشريعة من الجانب التأصيلي ، فمن المتقدمين 
في كتابه النفيس الموافقات، وأما من  -رحمه هللا تعالى –شيخ المقاصديين الشاطبي 

 -رحمه هللا تعالى –المعاصرين فكتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور 
الخاصة بالتصرفات المالية، لعز الدين بن زغيبة، ، وكذلك كتاب مقاصد الشريعة 
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، وغيرها من (2)ورسالة علمية بعنوان: مقصد حفظ المال في التصرفات المالية
المصنفات المقاصدية، ويختلف هذا البحث بذكر التقاسيم واألنواع لمقصد حفظ المال 

 المباحث . ،والعناية باألمثلة وخاصة األمثلة على النوازل المعاصرة ،وغيرها من
 منهج البحث:  
 اتبعت المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي في كتابة البحث، وذلك كما يلي:  
استقراء وتتبع كالم أهل العلم على مقصد حفظ مقصد المال من مصادرها -1  

 المعتمدة .
تصنيف وتحليل ما تتبعته وجمعته من مادة علمية يظهر فيها جانب حفظ  -2  

 ثم أحرر ذلك من خالل القواعد المقاصدية، وكالم األصوليين. مقصد المال، 
 أعزو اآليات إلى سورها من القرآن. -3   
أخّرج األحاديث من مصادرها المعتمدة، مع ذكر حكم أهل العلم على الحديث،  -4   

 إذا لم يكن في الصحيحين.
 أوّثق النقول من مصادرها األصيلة. -5   
 ال أترجم لألعالم طلبًا لالختصار. -6  
 أضع خاتمًة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. -7  
 أضع فهارس للمصادر والمراجع.  -8  
هذا وأسأل المولى أن يتقبل مني صالح األعمال، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم،   

 أجمعين وصلى هللا وسلم على رسوله األمين، وعلى آل بيته الطيبين، وأصحابه
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 التمهيد:  
 ويشتمل على مبحثين :  

 المبحث األول: تعريف مقاصد الشريعة، وأقسامها.
 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول: تعريف مقاصد الشريعة.  
تتكون جملة مقاصد الشريعة من مفردتين، أي أنها مركب إضافي مكون من كلمة   

 يان حقيقتها من جهتين:)) مقاصد (( وكلمة )) الشريعة ((؛ فاقتضى ذلك ب
 الجهة األولى: كونها مركبًا إضافيا.  
 والجهة الثانية: كونها علمًا على هذا الفن.  
 تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركبًا إضافيًا. -أ  
المقاصد في اللغة: جمع َمْقَصد، وهو مصدر ميمي، من الفعل )) َقَصَد ((  -1  

 .(3)تقول: َقَصْدُتُه َقْصًدا َوَمْقَصَداً 
 :(4)والقْصُد في لغة العرب يأتي بعدة معان  
تيان الشيء، وطلبه. -    االعتماد، واأَلّم، والتوجه، وا 
 استقامة الطريق واستوائه، يقال: طريق قاصد. -  
 العدل، والوسط بين الشيئين، ومنه القصد في المعيشة بأن ال يسرف وال يقتر. -  
 وغيرها من المعاني التي ذكرها أئمة اللغة.     
والمتأمل في هذه المعاني اللغوية يجدها مناسبًة للمعنى االصطالحي اللقبي لمقاصد   

لح العباد، وكذلك هذه الشريعة، ففيها األّم، فالشارع قصدها، وتوجه إليها في مصا
 .(5)المقاصد مراعًى فيها االستقامة، والعدل، والتوسط، فال إفراط فيها وال تفريط
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تعريف المقاصد اصطالحًا: هي األعمال والتصرفات المقصودة لذاتها، والتي تسعى   
 .(6)النفوس لتحصيلها بمساٍع شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثاال

 لغة: أصلها َشَرَع  تقول :َشَرَع َيْشرُع َشرعًا، قال ابن فارس:الشريعة في ال -2   
ٌد، َوُهَو َشْيٌء يُ ْفَتُح ِفِّ اْمتَِّداٍد َيُكوُن فِّيهِّ  نُي َوالرَّاُء َواْلَعنْيُ َأْصٌل َواحِّ مِّْن َذلَِّك الشَّرِّيَعُة، َوهَِّي ، ))الش ِّ

 فيكون من معانيها: (7) ْرَعُة ِفِّ الد ِّينِّ َوالشَّرِّيَعةِّ...((َواْشُتقَّ مِّْن َذلَِّك الش ِّ  ،َمْورُِّد الشَّارِّبَةِّ اْلَماءَ 
 مشرعة الماء، ومورد الشاربة، أي: مورد الماء الجاري الذي ُيقصد للشرب. -  

 زن رن مم ام يل ُّٱٱ:والطريقة المستقيمة، ومنها قوله تعالى -  

 .(8)َّمن

من األحكام؛ اعتقاديًة، تعريف الشريعة اصطالحًا: هو ما بين هللا لعباده من الدين   
 أو عمليًة، أو أخالقيًة عن طريق نبٍي من أنبيائه عليهم السالم

أما تعريف الشريعة اإلسالمية: ما شرع هللا لعباده من الدين ما سنه هللا سبحانه   
وتعالى في الكتاب والسنة من األحكام االعتقادية، والعملية، واألخالقية عن طريق 

 .(9)رسوله دمحم 

 وهي بهذا المعنى مرادفة للملة والدين.  
 .(10)واصطلح المتأخرون على إطالق الشريعة على األحكام العملية الفرعية  
 تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها لقبًا لهذا الفن. -ب  
عند التأمل في بيان حقيقة مقاصد الشريعة عند المتقدمين لم نجدهم حدوها بحٍد   

ا، ومظاهرها؛ أما المعاصرون فقد جعلوا لمقاصد الشريعة حدًا معين، بل بينوا أوصافه
. 
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بأنها: )) المعاني والحكم الملحوظة  –رحمه هللا –فقد عرفها الطاهر بن عاشور   
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في 

 لمقاصد العامة.، وهذا يصح في ا(11)نوٍع خاٍص من أحكام الشريعة ..(( 
وعرفها يوسف بن دمحم عالم بقوله: )) أهداف الشريعة هي مقاصدها التي شرعت   

األحكام لتحقيقها ، ومقاصدها هي :المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم 
، (12)،سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المنافع ، أو عن طريق دفع المضار((

 اصد العامة والخاصة.ويشمل هذا التعريف المق
وبالنظر إلى هذه التعريفات فهي متقاربة، وتدور حول غاية الشارع من وضع   

 الشريعة؛ وهي مصالح العباد.
ويمكن تعريف مقاصد الشريعة: المصالح التي أرادها هللا تعالى لعباده في الدارين   

 عند تشريع األحكام .
 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة.

المتأمل في مقاصد الشريعة يجد أنها تنقسم إلى عدة أقسام؛ باعتباراٍت مختلفٍة إن   
 وهي كاآلتي:

تنقسم المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت الشريعة بمراعاتها والمحافظة عليها  -أ  
 إلى:
 المقاصد الضرورية . -1  
 .13السرقةومثال ضروري المال :إباحة أسباب التملك كالبيع ،وتحريم الغصب و   
 . (14)المقاصد الحاجّية . -2  
 .(16)، والكفالة وغيرها.(15)ومثال الحاجّي: بعض المعامالت كالرهن  
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وقد يكون البيع واإلجارة ضروريين، كالذي يتوقف عليه سالمة البدن من التلف،   
 .(17)واإلجارة الضرورية،كاإلجارة لتربية الطفل

 .(18)المقاصد التحسينية . -3  
فال يتعامل في البيع والشراء إال ‘ومن أمثلتها :  االمتناع عن المشتبهات ،تورعا   

 .(19)بالحالل البين ، وكذلك منع بيع النجاسات  
 ولهذه المقاصد مكمالت: 

 مكمٌل للضرورّي. - أ
مثاله: منع الغرر والجهالة في البيوع ،فلو اشترط نفي الغرر بالكلية النحسم باب   

 .(20)البيع
 مكمٌل للحاجّي. -ب  
 . (21)ومثاله: وجود المرهون في يد الُمرَتهن، وعدم غلق الرهن على راهنه  
 مكمٌل للتحسينّي. -ج  
 .(22)ومثاله: أن يتحاشى المهن التي ال تليق بذوي المروءات وأصحاب الهيئات  
 أقسام مقاصد الشريعة باعتبار مرتبتها: -ب  
 .(23)المقاصد األصلية  -1  
 .(24) المقاصد التابعة -2  
 أقسام مقاصد الشريعة باعتبار الكلية والجزئية:  -ج   
 تنقسم المقاصد باعتبار الكلية والجزئية إلى قسمين.   
 .(25)المقاصد الكلية -أ   
 . (26)المقاصد الجزئية -ب   
 أقسام الشريعة باعتبار وقتها وزمنها: -2  
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 -وتنقسم بهذا االعتبار إلى قسمين:  
 . (27)مقاصد تقع في الدنيا: -1 
 .(28) مقاصد تقع في اآلخرة -2  
 المبحث الثاني: التعريف بالضرورات الخمس،ومرتبة مقصد المال.   
 وفيه مطلبان:  
 المطلب األول: تعريف الضرورات الخمس. 
ذا كان األمر    الضرورات الخمس مؤلفة من لفظتين هما: الضرورة، والخمس، وا 

 -كذلك فسيكون بيان حقيقتها من جهتين:
 الجهة األولى: تعريف كونه مركبا لفظتين الموصوف والصفة :  
ُروَراُت في اللغة: جمع َضُروَرٌة ، وهو اسٌم لمصدر االْضِطَرار ،تقول: حملتني    والضَّ

ُرورَ   .(29)ُة على كذا وكذا، وقد اُضْطَر فالٌن إلى كذا وكذا الضَّ
قال في الصحاح: )) َوَرُجٌل ُذو ضاُرورٍة وَضُرورٍة َأي ُذو حاجٍة، َوَقِد اْضُطرَّ ِإلى   

يِء َأي ُأْلجَئ ِإليه. قال الشاعر: َأِثيبي َأخا ضاُرورٍة َأْصَفَق الِعدى ... َعَلْيِه، وَقلَّْت  الشَّ
ِديق  .(30)َأواِصُرْه(( ِفي الصَّ

أي فمن اضطر وأحوج  (31) َّ ىن نن من زن رن مم ُّٱ ومنه قوله تعالى:  

 إلى شيٍء من هذه المحظورات والمحرمات.

: )) والذي عليه الفقهاء والعلماء في معنى هذه اآلية -رحمه هللا  –قال القرطبي   
 . (32)هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح ((

ُروَرُة في اللغة تعني: الحاجة الشديدة.    فالضَّ
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. جة، فتراهم يعبرون (33)وقد تسامح الفقهاء في إطالق الضرورة على ما يشمل الحا  
نما يريدون الحاجة بمعناها الواسع   بالضرورة وال يقصدون معناها عند المقاصديين، وا 

ُروَرُة اصطالحًا: تعددت تعاريف األصوليين للضرور    ة، من حيث وجهة نظرهم الضَّ
حيث  -رحمه هللا–إليها، فمنهم من نظر إليها في باب حل المحرمات،  كالجصاص 

قال :" هي خوف الضرر أو الهالك على النفس، أو بعض األعضاء بترك 
 .(34)األكل"

إليها ،وهو من  -رحمه هللا–ومنهم من عرفها باعتبار المقاصد، حيث أشار الغزالي  
يث قال :" ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم أوائل من عرفها ح

دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو 
.والشك أن (35) مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة..."

 الضروريات الخمس هي أعلى المصالح .
بقوله: )) ما ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا  -هللا رحمه  –وعرفها الشاطبي 

بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامٍة، بل على فساٍد وتهارج، وفوت 
 .(36)حياة، وفي األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين((

ث الضروري، أي الواقع بقوله: )) الضرب الثال-رحمه هللا تعالى  –وعرفها الطوفي   
في رتبة الضروريات، أي: هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه، وانتظام أحواله (( 

(37). 
ذا نظرت في هذين التعريفات وجدتها متقاربة، وجميعها يشير إلى حفظ الضرورات    وا 

ُيعتبر أشملها  –رحمه هللا  –بمفهومها الشمولي أو الجزئي؛ إال أن تعريف الشاطبي 
وأعمقها؛ ألنه يشمل المصالح المقصود حفظها في الشريعة اإلسالمية، وهذا يقودنا 

 .إلى بيان معنى الضرورات الخمس
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فهي المصالح التي أمر الشارع بالحفاظ عليها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل،   
 والنسل، والمال.

 
 .المطلب الثاني :مرتبة مقصد حفظ المال بين مقاصد الشريعة

رتب بعض األصوليين مقاصد الشريعة على النحو اآلتي :مقصد الدين ثم النفس ،ثم 
  العقل ،ثم النسل ،ثم المال.

حيث قال:" مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ  -رحمه هللا–الغزالي منهم 
 . هكذا رتبها في المستصفى .(38) عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم..."

فإنه قدم حفظ مقصد الدين ،ثم  –رحمه هللا  –وممن رتب مقاصد الشريعة اآلمدي 
:"كما أن مقصود الدين مقدم  -رحمه هللا–النفس ،ثم النسل ،ثم العقل ،ثم المال قال 

على غيره من مقاصد الضروريات، فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما 
على غيره من المقاصد الضرورية... وأما بالنظر إلى المال، فلهذا المعنى أيضا فإنه 

ى تأتي فلم يكن بقاؤه مطلوبا لعينه( وذاته، بل ألجل بقاء النفس مرفهة منعمة حت
 (39) بوظائف التكاليف وأعباء العبادات..."

قال في نفائس  -رحمه هللا–رتبها بنفس ترتيب الغزالي  -رحمه هللا -وكذلك القرافي
األصول :" وال ينسخ الكليات الخمسة، وهي حفظ ]الدين[ والدماء، والعقول، واألنساب، 

لمقتضية حفظ أصل الدين على ،وعلل ترتيبها لها بقوله:" تقدم العلة ا ( 40) واألموال."
 .( 41) غيرها من الضروريات وغيرها؛ ألن الدين أهم الكليات الخمسة."

في تيسير التحرير،قال:" فترجح  -رحمه هللا–وممن بين مراتب المقاصد أمير باد شاه 
المقاصد الخمسة الضرورية: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال على ما 

ة وغيرها... ويقدم حفظ الدين( من الضروريات على غيره ألنه سواها من الحاجي
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المقصود واألعظم به السعادة السرمدية )ثم( يقدم حفظ )النفس( على حفظ النسب 
والعقل والمال، ألن الكل فرع بقاء النفس )ثم( يقدم حفظ )النسب( على الباقي ألنه 

الط النسب فينسب الولد إلى بقاء النوع بالتناسل من غير زنا فبتحريمه ال يحصل اخت
شخص واحد فيهتم بتربيته )ثم( يقدم حفظ )العقل( على حفظ المال، ألن اإلنسان 
بفواته يلتحق بالحيوان، ومن ثمت يجب بتفويته ما يجب بتفويت النفس من الدية 

 .(42) الكاملة )ثم( حفظ )المال،"

مقاصد ؛ألنهم اعتبروه وتبين مما سبق أن مرتبة حفظ مقصد المال متأخرة عن بقية ال
 مكمال لما قبلها من المقاصد .

 المبحث األول: تعريف مقصد حفظ المال.  

قبل أن أشرع في بيان المراد بمقصد حفظ المال؛ يحسن تعريف مفردتي الحفظ،   
 والمال.

أوال: الحفظ في لغة العرب: الحاء، والفاء، والظاء، أصٌل واحد، وهو يدل على   
 تعاهده، ومن معانيه قلة الغفلة.مراعاة الشيء، و 

يقال: حفظت الشيء حفظًا إذا حرسته، وحفظته أي استظهرته، والحفيظ: الموكل   
 .(43)بالشيء يحفظه، والحفظ نقيض النسيان
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ثانيا: المال في لغة العرب: الميم، والواو، والالم كلمة واحدة، وهو ما ُيملك من كل   
ل مال، أي كثير األموال، ويطلق في األصل شيء، وهو المال المعروف، ويقال: رج

 .(44)على ما ُيملك من النقدين، ثم أطلق على كل ما يقتنى من األعيان

 وأما المال في االصطالح فقد تعددت تعاريفه عند الفقهاء.  

من الحنفية: )) ما يميل إليه الطبع، ويمكن  -رحمه هللا تعالى –فقال ابن عابدين   
ال يقولون بمالية المنافع؛  -رحمهم هللا تعالى –فالحنفية  (45)(ادخاره لوقت الحاجة(

 ولذلك لم يدخلوها في التعريف.

وأما جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة فيرون أن المنافع مااًل؛ ولذلك   
 أدخلوها في تعريفهم للمال، فهم يرون أن المال يشمل األعيان والمنافع.

ليك بعض   تعريفاتهم :وا 

من المالكية بقوله: )) ما يقع عليه الملك،  -رحمه هللا تعالى –عرفه الشاطبي   
 .(46)وَيستِبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه((

عن المال: )) وال يقع اسم المال إال على ما له  -رحمه هللا تعالى –وقال الشافعي   
ن قّلت، وما ال يطرحه قيمٌة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهل ٌك أّدى قيمتها، وا 
 (47)الناس من أموالهم مثل الفلس وما أشبهه..((
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بقوله: )) وهو ما فيه منفعة مباحة لغير  -رحمه هللا تعالى –وعرفه ابن قدامة   
 .(48)ضرورة((

ومن التعاريف الشاملة للمال )) هو كل شيٍء له قيمٌة ماديٌة بيد الناس، وتحصل به   
 .(49) ، ويجوز شرعًا حيازته، واالنتفاع به على وجه السعة واالختيار((مصالحهم

 ثالثا: المراد بمقصد حفظ المال:  
قرر علماء المقاصد أن حفظ المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع   

بحفظها، وأبانوا عن ما ُتحفظ به األموال من التشريعات، أو دفع الضرر الواقع أو 
فسادها.المتوقع الذ  ي يؤدي إلى إتالفها وا 

حفظ المال بقوله: )) حفظ أموال األمة  -رحمه هللا تعالى –وقد عرف ابن عاشور   
من اإلتالف، ومن الخروج إلى أيدي غير األمة بدون عوٍض، وحفظ أجزاء المال 

 ،وهذا تعريف له من جانب العدم. (50)المعتبرة عن التلف بدون عوض(( 
ثراؤه بالطرق    وعرف الربيعة حفظ المال بقوله: )) والمقصود بحفظ المال: إنماؤه وا 

، وشمل هذا التعريف جانبي الوجود (51)المشروعة، وصيانته من التلف والضياع(( 
 والعدم.

ويمكن أن يعرف مقصد حفظ المال بأنه: ُتنمية المال بالطرق المباحة، وسن   
 األحكام التي تحفظ وجوده  وتثبته، وتمنع الضرر الواقع أو المتوقع عنه.

 المبحث الثاني: أنواع حفظ المال:  
لقد ُعنيت الشريعة بحفظ األموال، ورعايتها، ودفع الضرر عنها بجميع أنواعها،   

 يمات للمال، باعتبارات متعددة، ومن هذه االعتبارات:وهناك تقس
 تقسيم المال من حيث الِملك:  
لى ماٍل عام.    فهو ينقسم إلى مال خاٍص، وا 
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بقوله: )) مال كل فرٍد  -رحمه هللا تعالى –أواًل: المال الخاص: عرفه ابن عاشور   
 .(52)من أفراد األمة(( 

وله: ))  ما دخلت في الِملك الفردي؛ فكانت بق -رحمه هللا تعالى –وعرفه الزرقا   
محجورًة عن الكافة، أي ليست مشاعًة بين عموم الناس، وال مباحة، ال رقبة، وال 

 .(53)منفعة(( 
فهذا النوع من األموال يستأثر به صاحبه سواًء كان المالك له فردًا، أم مشاعًا بين   

 عدة أفراد.
ا غرسه هللا سبحانه وتعالى في فطرة اإلنسان وهذا المال الذي يحّصله العبد يكون بم

 من حّب التملك والكسب.
 ويحصل حفظ المال الخاص بما يأتي:  
 ( أمر هللا تبارك وتعالى بحفظ المال.1  

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ حيث أمر سبحانه وتعالى بكتابة الدين  

 .(54) َّيم  ىم مم خم

 يث  ىث نث ُّ: وأمر سبحانه باإلشهاد كذلك في المداينة بقوله تعالى  

 .(55)َّىف

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وأمر سبحانه بحفظ مال اليتامى بقوله تعالى:  

 (.56)َّ جن يم ىم

 وغيرها من التشريعات التي تحفظ مال الفرد.  
تالفه.2    ( وأمر هللا عز وجل بعدم تضييع المال وا 
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وذلك بمنع إعطاء األموال للسفهاء؛ ألن في إعطائهم األموال، وجريانها في أيديهم   

 مج حج مث هت مت خت ُّٱ إتالٌف لها، وتفريقه في غير وجهه، قال تعالى:

 .(57)اآلية  َّ جخ  مح جح

  خف حف جف مغ ُّٱ وكذلك النهي عن اإلسراف والتبذير، قال تعالى:  

 هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 .(58) َّ  مم خم حم جم

وهذه التشريعات على سبيل المثال ال الحصر؛ لحفظ المال الخاص، وعدم إتالفه   
 .(59)وتضييعه

وال شك أن حفظ مال األفراد الذي قصدته الشريعة يؤول إلى حفظ مال األمة، فمال   
 أي أحٍد من أفراد األمة يعتبر جزءًا من ثروتها بمجموعها.

: )) فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة -رحمه هللا –قال ابن عاشور   
عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال األفراد، وأساليب إدارتها، فإن حفظ المجموع 
ن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال  يتوقف على حفظ جزئياته، وا 

لمال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة األفراد، وآيلة إلى حفظ مال األمة؛ ألنه منفعة ا
 .(60)لثروة األمة...(( 

 ثانيا: المال العام:    
بقوله: )) وأما المال العام فهو مال المصالح،  -رحمه هللا تعالى –عرفه الماوردي    

وهو ُخمس الفيء، وُخمس الغنيمة، وما يخّلفه مسلم ليس له وارث خاص، ويلتحق 
ئٌع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه(( المرصد للمصالح، ماٌل ضا

(61). 
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بقوله: )) ما جعلته الشريعة ُمرصدًا  -رحمه هللا تعالى –وعبر عنه ابن عاشور   
 .(62)لعموم جماعة المسلمين، هو حٌق للجماعة على اإلجمالي.. (( 

ردي، فهي لمصلحة وعرف الزرقا المال العام بقوله: ))  ما ليست داخلة في الِملك الف  
 .(63)العموم ومنافعهم (( 

 ويمكن أن ينتج عن هذه التعريفات أن المال العام ما اجتمع فيه شرطان:  
 ( أن مالكه جميع المسلمين.1  
( أن مصرف هذه األموال غير محّدد، وال معين، بل يكون في مصالح المسلمين 2  

 .(64)عامة 
ن من مقاصد الشريعة العظام حفظ مال األمة، وخاصًة العام منها؛ لما فيه من    وا 

حمايتها ورفعتها وعزها، وجاءت النصوص الكثيرة التي تدل على األمر بحفظ مال 
في المبحث اآلتي األدلة على  –إن شاء هللا  –األمة، وثروتها، ومدخراتها، وسأذكر 

 ذلك.
لعام بسياج منيع من األحكام، وذلك لتحصيل المنفعة وقد أحاطت الشريعة المال ا  

من األموال، ودرء المفاسد التي تنشأ عن إهمال المال العام الذي به قوام األمة 
 ومصالحها.

 يل ىلمل  يك ىك مك لك ُّٱ قال تعالى: -(65)عز وجل الغلول –فقد حرم هللا   

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام

 .(66) َّجئ

الغلول ففي   - -فهذا وعيٌد شديٌد لمن أخذ شيئًا من المال العام، وحرم رسول هللا   
في قصة الرجل الذي غّل  -رضي هللا عنه –الصحيحين من حديث أبي هريرة 



 

 533  |مجلة مداد اآلداب 

 حفظ مقصد المال، دراسة تأصيلية

 

الشملة: )) كال والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم 
وما هذا الوعيد الشديد إال لشدة حرمة المال  ،(67)تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا ((
 العام، الذي هو ملٌك لألمة بعمومها.

وهذه النصوص تدل على أن حرمة المال العام أشد حرمًة من غيره، وذلك لتعدد   
 الذمم فيه، وكثرة الحقوق المتعلقة به.

عندما  -رضي هللا عنه –ومن التحوط لألموال العامة؛ ما فعله أمير المؤمنين عمر   
ن  قال: )) إني أنزلت نفسي من مال هللا منزلة اليتيم، إن استغنيت منها استعففت، وا 

 .(68)افتقرت أكلت بالمعروف (( 
إال لحفظ هذه الكلية  ورعاية للضروري  -رضي هللا عنه –وما هذا الفعل من عمر   

 الذي في صونه حفٌظ لنظام األمة، وتقويٌة لشوكتها وعزتها.

 ىي ُّٱ ص التي تدل بعمومها على حرمة المال العام قوله تعالى:ومن النصو   

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

 .(69) َّ نئ مئ

 .(70)وهذا نهٌي عن أكل ما ال يحل للمرء، وتعّد هذه اآلية أصاًل في حفظ األموال  
: )) المقصد الشرعي أن تكون أموال األمة عدًة  -رحمه هللا تعالى –قال ابن عاشور 

لها، وقوًة؛ البتناء أساس مجدها، والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب، 
مرموقًة بعين االعتبار، غير محتاجٍة إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها، 

 .(71)وُيدخلها تحت نير سلطانها (( 
ويتبين مما تقدم  أن حفظ المال الخاص منه والعام، أحد الضروريات التي راعتها 

 الشريعة، وقصدتها بالحفظ، والصيانة من كل ضرر يعود عليه بالنقص واإلفساد.
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 المبحث الثالث: أدلة مقصد حفظ المال:  
لقد نال مقصد حفظ المال مكانة عظيمًة في نصوص الكتاب والسنة، من حيث   
وجه الِحل والحرمة، وطرق كسبه، ورواجه بين الناس، وما ذاك إال ألثره على مصالح أ

األفراد، واألمة مجتمعًة؛ وألن المال ضروري من الضروريات الخمس التي بها تقوم 
 حياة البشرية جمعاء.

: )) المال نعمٌة عظيمة، به تعلق بقاء –رحمه هللا تعالى –قال عبدالعزيز بخاري   
: –رحمه هللا تعالى –، وقال الشاطبي (72)وبه نيط مقاصد الدنيا واآلخرة...(( األبدان،

 .(73))) ...ولو عدم المال لم يبق عيش((
ذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن -رحمه هللا تعالى –وقال ابن عاشور    : )) وا 

ًة، تفيدنا والسنة الدالة على العناية بمال األمة وثرواتها... نجد من ذلك أدلًة كثير 
 .(74)كثرتها يقينًا بأن للمال في نظر الشريعة حظًا ال يستهان به ((

 أواًل: القرآن الكريم:  
حث القرآن الكريم على التكسب، والضرب في األرض لتحصيل المال، وتنميته،     

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱفقال تعالى:   وحّرم أكله بالباطل 

 حفظ األموال .وهذه اآلية أصٌل في ، (75) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ُّٱ: وقال تعالى  

 .(76) َّيت ىت  نت

وهاتان اآليتان فيهما فضيلة التجارة، والسفر ألجلها، فهم يبتغون من فضل هللا في    
المكاسب والمتاجر، وقد جمع هنا بين التجارة والكسب، والجهاد في سبيل هللا وسوى 

 .(77)بينهما



 

 535  |مجلة مداد اآلداب 

 حفظ مقصد المال، دراسة تأصيلية

 

 ٰذ  يي ىي ُّٱ ونهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل وحّرمه، فقال:  

 .(78) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  جه ين ىن ُّٱ وحّرم السرقة، وشرع حدًا لمرتكبها، قال تعالى:  

 .  (79) َّ مه

 ثانيا: السنة النبوية:  
فقد ُعنيت السنة على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم ببيان أهمية مقصد حفظ   

 المال.
ن نبي هللا فقد قال    : )) ما أكل أحٌد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وا 

 .(80) كان يأكل من عمل يده(( -عليه السالم –داود 
فالحديث الشريف يحث على العمل والكسب، وتحصيل المال، وفي هذا حفٌظ   

 .(81)لمقصد المال من جانب الوجود
رضي هللا  –عن إضاعة المال، كما روى ذلك عنه المغيرة بن شعبة  ونهى   

ضاعة المال،  - -حيث قال:  )) كان  -عنه ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وا 
 ، وهذا حفظ للمال من جانب العدم.(82)ومنع وهات، وعقوق األمهات، ووأد البنات(( 

القيام عليه، وقيل: السرف في ومعنى إضاعة المال إنفاقه في الحرام، وقيل: ترك   
 .(83)إنفاقه

 وهذا النهي فيه حفٌظ لضرورٍي، وهو المال.  
في خطبة الوداع: )) إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا،  وقال   

 .(84)في شهركم هذا، في بلدكم هذا(( 
 .(85)دمه وفيه تحريم مال المسلم، وأن أخذ شيٍء منه بغير حق حراٌم ، كتحريم  
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في مقاصده: )) وهو تنويٌه بشأن حفظ المال،  -رحمه هللا تعالى –قال ابن عاشور    
 .(86)وحافظه، وعظم إثم المعتدي عليه (( 

فالناظر في هذه األدلة ،وغيرها من األدلة المدونة في كتاب هللا العزيز، وفي السنة   
مر بحفظه وتنميته، والنهي المطهرة، يرى بوضوٍح عناية الشريعة بمقصد المال، واأل

نفاقه في غير ما أحله هللا.  عن إضاعته، وا 
 المبحث الرابع: طرق حفظ مقصد المال:     

لقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس، الدين، والنفس، والعقل، والنسل،      
من األحكام  -تبارك وتعالى -والمال، وقد قرر العلماء أن حفظ المال يكون بما شرعه هللا 

التي تحفظ هذا الضروري، وتنميه، وتضمن دورانه في أيدي األمة، وهو ما يكون من 
من األحكام التي تدفع الضرر عنه،  -عز وجل –رعه هللا جانب الوجود ، وكذلك ما ش

ضاعته في الباطل، وهو حفظه من جانب العدم .  وتمنع أكله بالحرام، وا 
وسبب وضع هذه التشريعات لمقصد المال، حتى ال يختل نظام الحياة، وحتى ال     

في قيام تؤول حال األمة إلى الفساد والتالشي؛ فالمال عماد قوٌي ال ُيستغنى عنه 
الدول واألمم، فهذا الضروري يؤثر على استقامة الحياة الدينية والدنيوية، وفي حفظه 

 .(87)حفظ األمة من الهالك واالضمحالل
أن الضروريات، والمال أحدها، ال بد منها  -رحمه هللا تعالى –وكما أكد الشاطبي   

ح الدنيا على استقامة، في قيام مصالح الدين والدنيا: )) بحيث إذا فقدت لم تجر مصال
بل على فساٍد وتهارج، وفوت حياة، وفي األخرى فوات النجاة والنعيم، والرجوع 

 . (88)بالخسران المبين(( 
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على مقصد حفظ المال؛ فقد  -رحمه هللا تعالى –وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية   
لعبادة واالنقطاع أنكر على الذين يتركون الكسب والعمل الذي يثمر عنه المال، بدافع ا
 عن الدنيا، إذ المال من الضروريات التي ال تتم مصلحة دينهم إال به.

: )) فمتى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن فعل -رحمه هللا تعالى –قال    
واجٍب أنفع له منها؛ كانت محرمة، مثل: أن يصوم صومًا ُيضعفه عن الكسب 

: )) وحفظ المال راجٌع إلى مراعاة  -رحمه هللا تعالى –، وقال الشاطبي (89)الواجب(( 
دخوله في األمالك، وتنميته أن ال يفنى، ومكّمله دفع العوارض، وتالفي األصل 

 .(90)بالزجر، والحد والضمان(( 
 هذا وقد درج مؤلفوا المقاصد على تقسيم حفظ المال إلى قسمين:  
 جانب الوجود.القسم األول: حفظ المال من   
يكون بأمرين   -والمال منها –: )) والحفظ لها -رحمه هللا تعالى –قال الشاطبي   

أحدهما ما يقيم أركانها، ويثبت قواعدها، وذلك عبارة بمراعاتها من جانب الوجود (( 
، ويكون حفظ المال بإيجاده، وتحصيله، وتنميته بطرٍق مشروعٍة، وشرع (91)

 .(92)التملك
 فظ المال من جانب الوجود ما يأتي:ومن طرق ح  

  خي حي جي يه ُّٱ:، قال تعالى(93)ندب الشرع إلى التكسب وطلب الرزق  -1   

 .(94) َّ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

، فالكسب (95): )) أمر بالتصرف فيها واالكتساب... ((  -رحمه هللا تعالى –قال أبو حيان   
حياة الناس ومعاشهم، وفي ذلك حفُظ  وطلب الرزق، والسعي في األرض والعمل، مما تقوم به

 لمقصد المال من جانب الوجود.



 

 والعشرون الثامنالعدد  | 533

 أ.د. :علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

 –سبحانه  –فأحل هللا ، (96) َّ ىي مي خي ُّٱ إباحة البيع: قال تعالى: -2   

رحمه هللا  –وأباح البيع، وجميع المعامالت لمصلحة الخلق، قال العز بن عبد السالم 
جعل األموال والمنافع وسائل إلى مصالح دنيويٍة،  -عز وجل –: )) فإن هللا  -تعالى

وأخروية... ولذلك تمنن على عباده بما أباحه من البيع والشراء، وبما جّوزه من 
 . (97)ات... فإن البيع لو لم يشرعه الشارع لفاتت مصالح الخلق (( اإلجار 

ذنًا بتداوله بين الناس، وهذا من شأنه    وال شك أن في إباحة البيع، بقاًء للمال، وا 
حفظ مقصد المال الذي جاءت الشريعة بالمحافظة عليه، وجعله من الضروريات 

 تهم وتبقى وتدوم  .الخمس التي بها ينتظم معاش البشرية، وتستقيم حيا
 مشروعية التملك:  -3   
في اإلنسان،  يحصل بها حفظ المال،  -عز وجل –فالتملك فطرٌة غرسها هللا   

رحمه هللا  –، قال الشاطبي (98)والدفاع عنه، وبها يحصل معاش األفراد وبقاؤهم
 .(99): )) حفظ المال راجٌع إلى مراعاة دخوله في األمالك (( -تعالى

 ثاني: حفظ المال من جانب العدم.القسم ال 
لقد أوجدت الشريعة أحكامًا تدرأ الفساد الواقع، أو المتوقع على المال، وذلك صونًا   

 وحفظًا لهذا الضروري؛ حتى ال يختل أصله، أو مكمّله.
 ومن هذه التشريعات:  
 :(100)( تحريم االعتداء على األموال1  

 ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ وأصل التحريم قوله تعالى:  

 .(101)َّ هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي
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: )) فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم عليكم  وقال   
 .(102)حرام..الحديث((

)) وهو تنويٌه بشأن حفظ المال، وحافظه،  -رحمه هللا تعالى –قال ابن عاشور   
ذا كان ذلك حكم حفظ مال األفراد؛ فحفظ مال األمة أجّل  وعظم إثم المعتدي عليه، وا 

 (.103)وأعظم((
 :(104)( تحريم إضاعة المال، واإلسراف فيه2  

 مق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱ واألصل في ذلك قوله تعالى:  

 خم حم جم هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك

 (.105)َّ مم

التبذير: إنفاق المال في فساد، أو سرٍف  ((-رحمه هللا تعالى –قال ابن عطية   
 .(106)مباح((

: )) والسفيه الذي يستحق الحجر عليه، -رحمه هللا تعالى –وقال شيخ اإلسالم   
بفعل هذا،أو هذا، إما يبذل في المباحات قدرًا زائدًا على المصلحة، أو يبذل في 

، وتحريم التبذير؛ هو تحقيٌق لمقصد حفظ المال (107)المعاصي، وكالهما تبذير..((
 من جانب العدم.

 :(108)اجرة عن التعرض للمال( تشريع الحدود الز 3 
فالعقوبات جوابر، وزواجر، فهي تحمي وتحيط مقصد المال بسياٍج منيٍع، وتحفظه   

، وذلك بقطع يد السارق، قال (109)وتصونه من الضياع، ومن هذه الحدود: حد السرقة

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ تعالى:

 .(110)َّ  ٰر ٰذ يي ىيمي
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والحكمة في قطع اليد في السرقة؛ أن في ذلك : )) -رحمه هللا تعالى –قال السعدي   
 .(111)حفٌظ لألموال((

 مب  زب  ُّٱ ، واألصل في حد الحرابة قوله تعالى:(112)وكذلك حد المحاربين  

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب

  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 .(113)َّ  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل

المحاربين، وقطاع الطريق أوكد من : إن قتال -رحمه هللا تعالى –قال شيخ اإلسالم   
قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع اإلسالم، فإن هؤالء قد تحزبوا لفساد النفوس 

 .(114)واألموال، وهالك الحرث والنسل..
وهذا الحد يحقق مقصد حفظ المال، وذلك بتأمين السبيل، وصون أموال الناس من   

 اإلتالف واإلفساد.
 :(115)( تضمين المتلفات4  
وذلك بوجوب الضمان على الغاصب، والسارق، والمتلف، عمدًا كان اإلتالف، أو   

 خطئًا، وفي هذه األحكام حفٌظ لمقصد المال وحماية له.
 والخطأ واإلكراه والنسيان                  أسقطه معبودنا الرحمن.  
 .   (116)لكن مع اإلتالف يثبت البدل        وينتفي التأثيم عنه والزلل  

وقد ، (117)َّ ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ قال تعالى:  

ذكر العلماء أن من معاني هذه اآلية أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه ممن اعتدى 
 .(118)عليه بشرط المماثلة، وعدم تجاوز ذلك

 وقد ُشرع التعويض عن المتلف ضمانًا لألموال، وحفًظ لها من الضياع واإلفساد.  
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 :(119)( تحريم االعتداء على األموال، ومشروعية الدفاع عنها5  
مما يدل على تعظيم أمر المال في الشريعة اإلسالمية، وأنه ُشرع لمن اعُتدي على   

ماله أن يدافع عنه، ويقاتل دونه، ولو ذهبت مهجته، وفي هذا تحقيٌق لحماية األموال، 
 ورد الضرر الواقع، أو المتوقع عنها.

: أرأيت إن جاء رجٌل يريد أخذ مالي؟ قال: -رضي هللا عنه –ديث أبي هريرة ففي ح  
فال تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت 

 .(120)شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار
: )) فيه جواز قتل القاصد ألخذ المال بغير حق -رحمه هللا تعالى –قال النووي   

 .(121)سواٌء كان المال قلياًل أو كثيرًا لعموم الحديث((
ويمكن أن يقال في حفظ ضروري المال من جانب الوجود: أنه يحصل بإباحة البيع   

تراط خيار الرؤية لمن والعقد عليه ليتملك عين السلعة، ومكمل ذلك البيع، يحصل باش
اشترى بالصفة، فإن البيع الذي يحصل به حفظ ضروري المال ينعقد بدون هذا 
الشرط، ولكنه يكون تكمياًل لحفظ األموال على أصحابها، فُشرع الخيار؛ لكي يدخل 

 .(122)المشتري على عقد البيع على بينة، وبالصفة التي يريدها في السلعة
وري المال من جانب العدم، بتحريم الغصب، ويمكن أن يقال: إن حفظ ضر   

والسرقة، وهذا يحقق حفظ ضروري المال، ومكمله تحريم الربا والقمار؛ ألنه من أكل 
أموال الناس بالباطل، وال ُينظر إلى رضا دافع الربا، أو المقمور؛ ألنه رضا 

 .(123)فاسد
أخذ األموال إال  : )) وقد حرم هللا-رحمه هللا تعالى –قال العز بن عبد السالم   

بأسباٍب نصبها، ومعظم حقوق العباد متعلٌق بالدماء، واألبضاع، واألعراض واألموال 
 .(124)كما ذكرنا، وال يجوز أخذ شيٍء منها إال بحقها، وال صرفه إال إلى مستحقه((
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  والخاصة لمقصد حفظ المال:(125)المبحث الخامس: المقاصد العامة   
بعد ذكر ما يحفظ به ضروري المال في الشريعة اإلسالمية من جانب الوجود،    

والجلب والتحصيل، ومن جانب العدم، ودرء المفسدة عنه؛ يمكن أن ُيستنتج من ذلك 
 مقاصد عامة لحفظ المال، ومقاصد خاصة كذلك، وانتظمت في مطلبين:

 المطلب األول: المقاصد العامة لمقصد حفظ المال:  
يتضح من خالل ما شرعه هللا تعالى في األموال ، من األمر أو اإلذن أو اإلباحة ، 

 أو النهي أو الحضر أو الكراهة ، وذلك يحقق مقاصد عامة للمكلفين منها:
 :(126)أوال: مقصد العدل في األموال  

 نب مب زب ُّٱوالعدل هو الذي قامت عليه السماوات واألرض، قال تعالى:   

 مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب

 .(127) َّ  يث ىث نث

العدل بقوله: ))هو مساواٌة بين الناس، أو  -رحمه هللا تعالى –وعرف ابن عاشور   
بين أفراد أمٍة في تعيين األشياء لمستحقيها، وفي تمكين كل ذي حٍق من حقه بدون 

 .(129)، وأن يكون حصول المال بوجٍه غير ظالم(128)تأخير((
فالمعامالت تكون بين طرفين أو أكثر، وقد يبغي بعضهم على بعض، ويحصل    

 الجور والظلم في المعاملة بين الناس، ولذلك أمرت الشريعة بالعدل، ونهت عن الظلم.
: )) فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من -رحمه هللا تعالى –قال شيخ اإلسالم   

 .(130)والنهي عن الظلم بدقه وجله ((المعامالت يعود إلى تحقيق العدل، 
ويظهر إقامة العدل جليًا في المعامالت المالية بإيجاب األحكام التي تضمن العدل،   

وعدم الظلم في العقود المالية، واعتبرت مالبسة الظلم لعقد أو معاملة مؤٍد لبطالنها، 
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 ، فيفي كل طرٍف في(131)وموجب لعدم ترتب آثار العقد على المقصودة منه
 المعاوضات المالية بما عليه، من غير شطط، وال ظلم، وال خديعة.

 ومن أمثلة األحكام التي توجب العدل، وذلك على سبيل المثال ال الحصر:   

 اك يق ٱ ىق  يف ىف ُّٱ إقامة العدل في الميزان والمكيال، قال تعالى: -1  

 .(132) َّ مم ام يل  ىل مل يك ٱ ىك مك لك

 منع وتحريم الربا؛ لما فيه من ظلم األغنياء للفقراء. -2  

رحمه هللا  –، قال شيخ اإلسالم (133)َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي ُّٱقال تعاىل:   

: )) حرم هللا الربا لما فيه من ضرر المحاويج، وأكل أموال الناس -تعالى
 (، وهذا عين الظلم.134)بالباطل((

يقاع الحد على  -3    السارق.منع وتحريم السرقة، وا 

ولما في السرقة من ،(135)َّ مه  جه ين ىن ُّٱ قال تعالى:  

االعتداء على أموال الناس، وأخذ أموالهم بغير وجه حق، وهذا من الظلم الذي حرمه 
 هللا عز وجل.

 :(136)ثانيا: مقصد التيسير ورفع الحرج في مقصد حفظ المال  
الشك أن من مقاصد الشريعة العظام التيسير، ورفع الحرج، وذلك في جميع أبواب   

العبادات، والمعامالت، والمتتبع للمعامالت المالية، وبناء عقودها ، يجد أن التيسير 

  جب هئ ُّٱ فيها سمة بارزة، وخصيصة ظاهرة، وأصل التيسير قوله تعالى:

 جح مج حج مث هت ُّ وقوله تعالى:، (137)َّجت هب مب خب حب

 .(138) َّ مخ  جخ مح
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ولو تأملنا في إباحة التملك والبيع والشراء نرى التيسير على الناس ، وتمكينهم من 
قضاء حوائجهم دون سؤال أو تسّول ، لذا فقد رخص الشرع في معامالت كثيرة على 
ما فيها من غرر أو جهالة يسيرة من أجل تحقيق مصالح مقصد المال كما سيبين 

 الباحث .
 ومن مظاهر التيسير في المعامالت المالية:  
، وهذه القاعدة تدل على التيسير (139)أن األصل في المعامالت اإلباحة والحل -1  

 ورفع الحرج في المعامالت المالية.
: )) فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا  -رحمه هللا تعالى –قال الشافعي   

 .(140)يعاه، إال ما نهى عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص((المتبايعين الجائزي األمر فيما تبا
 الرخصة في أنواع من المعامالت مع وجود يسير من الجهالة والغرر : -2  
، ووجه التيسير في هذه المعاملة أن الشريعة أباحت العقد (141)إباحة عقد المزارعة  

معاملة، وفي ذلك رفٌع اليسير التي اشتملت عليه هذه ال (142)مع وجود الجهالة والغرر
للحرج والمشقة التي قد تقع على المكلف؛ ألن في تحريم الغرر اليسير ضرٌر ومشقٌة، 

 .(143)وفيه تعطيٌل لمعاش الناس واحتياجاتهم
ومن التيسير الذي راعته الشريعة في المعامالت المالية  الرّخصة في بيع   

؛ ألنها (145)حرج عن المسلمين ، وفي هذه الرخصة يبرز التخفيف، ورفع ال(144)العرايا
رضي هللا تعالى  -المحرمة، فقد جاء في حديث زيد بن ثابت (146)مستثناٌة من المزابنة

، فأراد (147))) أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها..((  -عنه
 النبي ملسو هيلع هللا ىلص التوسعة على أمته.

الف واالجتماع، وعدم الفرقة واالختالف في مقصد حفظ ثالثا: مقصد االئت  
 .(148)المال



 

 535  |مجلة مداد اآلداب 

 حفظ مقصد المال، دراسة تأصيلية

 

جاء اإلسالم بالحث على االجتماع، وعدم االفتراق واالختالف، ومنع وتحريم كل ما   

 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: تعالى يؤدي إلى التنازع والشقاق، قال

 .(150) َّمم خم حم جم يل ُّٱ: وقال تعالى، (149)

وهناك معامالٌت ماليٌة منع منها الشارع؛ ألنها تفضي إلى التنازع، والتقاطع، والتدابر   
بين المسلمين، ومن تلك المعامالت: النهي عن بيوع الغرر، والممنوع منها الفاحش، 

عن بيع الحصاة، وعن  -ملسو هيلع هللا ىلص -أما اليسير فرخص فيه الشارع فقد: )) نهى رسول هللا 
 .(151)غرر((بيع ال

قد حرمها الشارع قطعًا للخصومة، ودفعًا للفرقة بين أفراد المجتمع  (152)وبيع الحصاة  
 المسلم.

ومن البيوع المحرمة، والتي تثير الشجار، وتوغر الصدور، وتحدث البغضاء بين   
: )) ال يبع بعضكم على بيع قال  (153)المسلمين؛ بيع الرجل على بيع أخيه

من تحريم هذا النوع من العقد هو أن فيه إثارة للعداوة والبغضاء والحكمة (154)أخيه((
بين المسلمين؛ ففي تحريمه قطٌع للخصومة، ودفٌع لالختالف والتفرق، وفي هذا تحقيٌق 

 .(155)لقصد االجتماع وعدم االفتراق
 
  بمقصد حفظ المال: (156)المطلب الثاني: المقاصد الخاصة  
تقدم في المطلب األول بيان بعض المقاصد العامة لمقصد حفظ المال، وفي هذا   

ظهار المقاصد الخاصة بالمال، وممن اعتنى بها الطاهر  المطلب سأشرع في إبراز وا 
 ، فمنها:(157)فقام بإبرازها، وبيانها  -رحمه هللا تعالى –بن عاشور 

 أوال: مقصد حفظ األموال:  
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رعية لمقصد المال حفظه، وقد بين الباحث ذلك في المبحث من أعظم المقاصد الش  
 الرابع عند ذكر طرق حفظ مقصد المال.

 ثانيا: مقصد رواج األموال:  
ويقصد برواج األموال: دوران المال، وتحركه بين أيدي الناس بوجه حٍق على صورة   

 .(158)استهالك واستثمار
حيث إن الشريعة تحرص على  ويعتبر هذا المقصد الشرعي من األهمية بمكان؛  

دوران المال، وعدم كنزه حتى تحصل التنمية واالزدهار االقتصادي، وقد دلت الشريعة 

 نب مب زب رب  يئ ُّٱ على الترغيب في رواج األموال، قال تعالى:

فقد أثنى سبحانه لمن يتجر بماله، وينتقل بين البلدان ألجل  (159) َّ خئ رت يب ىب

: )) من لطائف هذه اآلية أنه تعالى سّوى بين -هللا تعالىرحمه  –التجارة، قال الرازي 
 .(160)المجاهدين، والمسافرين للكسب الحالل((

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ وقال تعالى:  

 .(161)َّجض  مص خص

دلت اآلية الكريمة على ترك اإلشهاد رفعًا للحرج، وتيسيرًا على الناس، قال القرطبي   
: )) لما علم هللا تعالى مشقة الكتابة عليهم نص على ترك ذلك، ورفع -رحمه هللا –

الجناح فيه في كل مبايعٍة بنقد، وذلك  في األغلب إنما هو في قليٍل كالمطعوم 
 ٌل على حث الشريعة على رواج األموال.، وما سبق مثا(162)ونحوه...((

، وهي ليست على (163)ومن األمثلة أيضًا: أن األصل في العقود المالية اللزوم  
التخيير إال إذا اشترط أحد المتعاقدين ذلك، وما ذاك إال لتحصيل مقصد رواج 

 ، الذي هو خادم لمقصد حفظ المال .(164)األموال
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؛ ألنه يؤدي إلى منع دوران األموال ، والشريعة (165)ومن األمثلة أيضا: تحريم االحتكار  
من مقاصدها انتقال المال بأيد عديدة في  األمة على وجه ال حرج فيه على مكتسبه 

قال (166)ويحصل به التداول بين فئات المجتمع وال يكون حكرا على األغنياء دون الفقراء 

 .(167)َّىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ تعالى

 :(168)ثالثا: مقصد  البيان والوضوح في األموال  
ُيعد المال وتداوله من الضروريات، والتي يجب أن يظهر فيها الوضوح، وتحتف بها   

 الثقة، فكان من مقاصد الشريعة في األموال الوضوح:
ويقصد به: أن تتصف المعامالت الجارية بين المتعاقدين بالضبط والتحديد والبيان،   

بعاد هذ ه العقود والمعامالت عن مواطن النزاع والخصومات، وذلك قطعًا للمنازعات وا 
 .(169)والظلم

 وقد جاءت أحكاٌم شرعيٌة تخدم مقصد الوضوح في األموال، منها:  

 .(170)َّحط مض خض ُّٱ ( اإلشهاد عند إبرام العقود، قال تعالى:1  

شك أن هذا يحقق  ( مشروعية الرهن؛ ألن فيه حفظًا للحقوق عند تعذر الوفاء، وال2  
 مقصد الوضوح في األموال، والذي يخدم مقصد حفظ المال.

 :(171)رابعا: مقصد إثبات األموال  
من مقاصد الشريعة إغناء النفس، حتى ال تفتقر إلى الخلق، فشرعت، وحثت على إبقاء   

 األموال في أيدي الناس، وعدم نزعها منهم بغير وجه حق.
والمقصود بثبات األموال: أن تقرر ملكية األموال ألصحابها بوجٍه ال خطر فيه، وال   

 .(172)منازعة
في معرض حديثه عن قبول ، أو رد أموال  -رحمه هللا تعالى –وقد قال شيخ اإلسالم   

الناس: ))... فهذه أربعة مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى ال تفتقر إلى الخلق وال 
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وسالمة مالهم ودينهم عليهم حتى ال تنقص عليهم أموالهم، فال يذهبها عنهم، وال تذل لهم، 
يوقعهم بأخذها منهم فيما ُيكره لهم من االستيالء عليه، ففي ذلك منفعٌة له أن ال يذل وال 
يفتقر إليهم، ومنفعٌة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم، وقد يكون في ذلك منفعٌة بتأليف قلوبهم 

والهم لهم، حتى يقبلوا منه، ويتألفون بالعطاء لهم، فكذلك في إبقاء أموالهم لهم، بإبقاء أم
وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في 
أنواٍع من المعاصي، ويتركون أنواعًا من الطاعات، فال يقبلون األمر بالمعروف والنهي عن 

 .(173)نافع ومقاصد أخرى صالحة((المنكر، وفي ذلك م
 :(174)ويتحقق مقصد إثبات األموال بما يأتي  
( أن يختص المالك بما تملَّكه بوجٍه صحيح، ويحقق هذا أحكام صحة العقود، والوفاء 1  

 بالشروط، وفسخ ما تطرق إليه الفساد منها؛ لمنافاته لمقصد الشريعة.
( أن يكون لصاحب المال حق وحرية التصرف فيما تمّلكه، أو اكتسبه تصرفًا ال يضر 2  

 بغيره، وال مخالفة فيه شرعا.
 ( أن ال ُينتزع من صاحب المال ماله بدون رضاه.3  
 
 
 
 الخاتمة والتوصيات:  
 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد.  
 -ففي ختام البحث أوجز أهم النتائج، والتوصيات، وهي:  
 أهمية مقصد المال؛ لما فيه من حفٍظ لمعاش الناس وحمايٍة ،لجناب األمة. -1  
 أن حفظ مقصد المال، يشمل المال العام والخاص. -2  
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 أن حفظ مقصد المال يحصل من جانب الوجود والعدم. -3  
 عامة وخاصة. مقصد المال يشتمل على مقاصد -4  

 التوصيات:    
 االهتمام بالتطبيقات المقاصدية على الكتاب والسنة في الدرس األصولي. -1

 الهوامش
 

                                      

 .3سورة المائدة: آية  - 1
للباحث علي بن موسى حسين، رسالة دكتوراه بجامعة الحاج لخضر بالجزائر، نوقشت عام  - 2

 ه.1430-1431
 3/353، ولسان العرب، 5/95، ومقاييس اللغة، 2/524انظر: تاج اللغة وصحاح العربية،  - 3

 مادة )) قصد ((.
 .284،  8/275اللغة، ، وتهذيب 2/656انظر: جمهرة اللغة،  - 4
، ومكمالت الشريعة تأصياًل 12انظر:  مقاصد الشريعة تأصياًل وتفعياًل لدمحم بكر، ص  - 5

 .12وتطبيقًا على بعض المسائل المعاصرة لغازي العتيبي، ص 
 .2/121انظر :مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور،  - 6
 ، مادة شرع.8/175 ،ن العرب، ولسا3/1236 ،وانظر: الصحاح ،3/262مقاييس اللغة - 7
 .18الجاثية:  - 8
، والمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ليوسف 2/460النهاية في غريب الحديث واألثرانظر:  - 9

 .20عالم، ص
 .12انظر: مكمالت مقاصد الشريعة، ص  - 10
 .2/165مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور،  - 11
 .79اإلسالمية ليوسف عالم، ص  المقاصد العامة للشريعة - 12
،والمقاصد من أحكام الشرع وأثرها في العقود لعثمان المرشد،   2/11للشاطبي 2انظر :الموافقات  - 13
1/265. 

 .3/241، و مقاصد الشريعة البن عاشور،2/9انظر: الموافقات،  - 14
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وثيقًة بالدين؛ ليستوفي من ثمنه  الرهن لغة: الثبوت واالستقرار، والرهن شرعا: المال الذي يجعلانظر:  - 15
، وتاج العروس، للزبيدي 296إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 

35/122.. 
،  والمقاصد من 3/241، و مقاصد الشريعة البن عاشور، 3/206انظر: شرح مختصر الروضة،  - 16

 .1/266 أحكام الشرع وأثرها في العقود لعثمان المرشد، 
 .3/293، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع 2/602انظر: البرهان في أصول الفقه   - 17
، والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي، 2/11، وانظر: الموافقات، 1/286المستصفى - 18
7/3387. 

، 3/244، ومقاصد الشريعة البن عاشور، 7/3390انظر:  التحبير شرح التحرير،  - 19
 .1/268والمقاصد من أحكام الشرع وأثرها في العقود لعثمان المرشد،  

 .2/12،11انظر: الموافقات  - 20
 .1/267انظر : المقاصد من أحكام الشرع وأثرها في العقود لعثمان المرشد،   - 21
، والمقاصد من أحكام الشرع وأثرها في العقود 43-42انظر: مكمالت مقاصد الشريعة، ص - 22

 .1/269لمرشد،  لعثمان ا
 .2/354انظر: الموافقات،  - 23
 .20،ومكمالت مقاصد الشريعة، ص  2/178179انظر: الموافقات،  - 24
 .21، ومكمالت مقاصد الشريعة، ص 3/253انظر: مقاصد الشريعة البن عاشور، - 25
 .21، ومكمالت مقاصد الشريعة، ص 3/254انظر: مقاصد الشريعة البن عاشور، - 26
، 317 -316، ومقاصد الشريعة اإلسالمية لدمحم بكر، ص  2/77قواعد األحكام، انظر:  - 27

 .21ومكمالت مقاصد الشريعة، ص 
، مقاصد الشريعة اإلسالمية لدمحم بكر، ص 2/77انظر: قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم،  - 28

 .21، ومكمالت مقاصد الشريعة، ص 317
 .12/381تاج العروس و ، 4/483العرب لسان و ، 11/314انظر: تهذيب اللغة   - 29
 .2/720الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - 30
 (.173سورة البقرة )  - 31
 .225، 2/224الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  - 32
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وأما القسم الثاني وهي النجاسات  ((2/126انظر: قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - 33
الها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين فاختلف في بيعها في التي تدعو الضرورة إلى استعم

 (.57المذهب...((، وانظر: رفع الحرج لصالح بن حميد، ص)
 .1/159أحكام القرآن،  - 34
 .174المستصفى ،ص  - 35
 .2/8الموافقات،  - 36
 .309/ 2شرح مختصر الروضة،  - 37
 .174المستصفى ،ص  - 38
 .4/276األحكام ،اإلحكام في أصول  - 39
 .4/1932نفائس األصول، - 40
 .9/3782المصدر السابق ، - 41
 .4/89تيسير التحرير، - 42
 .2/82، ومقاييس اللغة 3/1172، والصحاح تاج اللغة 4/265انظر: تهذيب اللغة  - 43
 .30/427،428، وتاج العروس 5/182، الصحاح تاج اللغة 5/285انظر: مقاييس اللغة  - 44
 .4/501بن عابدين حاشية ا - 45
 .2/17الموافقات في أصول الشريعة  - 46
 .6/412األم  - 47
 .152المقنع، البن قدامة ص  - 48
 . 34ص  ، لزغيبةمقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية -49
 .89البن عاشور ص  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية - 50
 .84للربيعة ص  ،علم مقاصد الشريعة - 51
 .179الجتماعي في اإلسالم ص أصول النظام ا - 52
 .235ص المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي  - 53
 .282سورة البقرة: آية  - 54
 .282سورة البقرة: آية  - 55
 .152سورة األنعام: آية  - 56
 .5سورة النساء: آية  - 57
 .27، 26سورة اإلسراء: آية  - 58
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، ، وفقه المعامالت 187اإلسالم، البن عاشور ص  انظر: أصول النظام االجتماعي في - 59
 .22المالية الحديثة، لعبد الوهاب أبو سليمان ص 

 .190مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 60
 .243ص  ،غياث األمم في التياث الظلم - 61
 .179ص  ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم - 62
 .233ص  الفقه اإلسالمي ،المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في  - 63
 .243ص  ،انظر: غياث األمم - 64
ل ( التي تدل على تخلل الشيء وثباته، وأصل  -ل  -الغلول لغة: مأخوٌذ من مادة ) غ  - 65
 ء وتوسطه، والغلول: تدرع الخيانة.يل: تدرع الشالغّ 
 والغلول شرعا: األخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وسميت غلواًل؛ ألن األيادي ممنوعة منها.  
، والجامع ألحكام القرآن، 610ص  ،، والمفردات في غريب القرآن4/375انظر: مقاييس اللغة   

 .5/388للقرطبي 
 .161سورة آل عمران: آية  - 66
 -رضي هللا عنه –أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة  - 67
 ،6329كتاب األيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياما، فوافق النحر أو الفطر، حديث رقم:  

كتاب اإلمارة، باب غلظ تحريم الغلول،  -رضي هللا عنه –وأخرجه مسلٌم من حديث أبي هريرة 
 .4839حديث: 

 .32914،، رقم األثر 6/460أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  - 68
 .29سورة النساء: آية  - 69
ص  ،، ومقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية3/223انظر: الجامع ألحكام القرآن  - 70

129. 
 .80، 79/ 15التحرير والتنوير  - 71
 .2/54لعبدالعزيز بخاري  ،كشف األسرار - 72
 .2/17الموافقات  - 73
 .187مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 74
 .10آية  سورة الجمعة: - 75
 .20سورة المزمل: آية  - 76
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، 285/ 29، والتحرير والتنوير 8/258، وتفسير ابن كثير 5/391انظر: المحرر الوجيز  - 77
286. 
 .29سورة النساء: آية  - 78
 .38سورة المائدة: آية  - 79
كتاب  -رضي هللا عنه –أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المقدام بن معدي كرب  - 80

 .2072اب كسب الرجل من عمل يده، الحديث رقم: البيوع، ب
 .4/306انظر: فتح الباري، البن حجر  - 81
في  كتاب -رضي هللا عنه –أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة  - 82

 .2408، باب ما ينهى عن إضاعة المال، الحديث رقم:  االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
، وفقه 1/148،  وفتح الباري، البن حجر 6/528صحيح البخاري، البن بطال  انظر: شرح - 83

 .22المعامالت الحديثة، لعبد الوهاب أبو سليمان ص 
كتاب الحج، باب  -رضي هللا عنهما –أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباٍس  - 84

 .1664الخطبة أيام منى، حديث رقم: 
 .4/411البن بطال انظر: شرح صحيح البخاري،  - 85
 .203مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 86
، ومقصد حفظ المال في التصرفات المالية، 87انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 87

 .143لعلي حسين ص 
 .2/7الموافقات  - 88
، وانظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، 273، 25/270مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  - 89

، ومقدمة الشريعة في المعامالت المالية عند ابن تيمية، لماجد العسكر ص 482ص  ليوسف بدوي 
276. 
 .1/173الموافقات  - 90
 .1/173الموافقات  - 91
لساعد  ، ومقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص 2/7انظر: الموافقات  - 92

 .36ص بوسعادي 
، ومقاصد الشريعة، البن عاشور 273، 270/ 15انظر: مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم  - 93
 .482، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ليوسف بدوي ص 193ص 
 .15سورة الملك: آية  - 94
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 .226، 10/225البحر المحيط، ألبي حيان  - 95
 .275سورة البقرة: آية   - 96
 .337قواعد األحكام في مصالح األنام ص  - 97
 .193مقاصد الشريعة، البن عاشور ص ، و 1/73انظر: الموافقات  - 98
 .1/73الموافقات  - 99

 .355انظر: مقاصد الشريعة تأصياًل وتفصياًل، لدمحم بكر ص  - 100
 .188سورة البقرة: آية  - 101
كتاب الفتن، باب قول  -رضي هللا عنه –أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة  - 102
 .6702ضكم رقاب بعض، حديث رقم : ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعالنبي 
 .203مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 103
 .141انظر: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، لزغيبة ص  - 104
 .27 -26سورة اإلسراء: آية  - 105
 .3/450المحرر الوجيز  - 106
 .19العقود، لشيخ اإلسالم ص  - 107
، ومقاصد الشريعة، لدمحم 135إلسماعيل سعدات ص انظر: مقاصد الشريعة عند الغزالي،  - 108

 .356بكر ص 
 السرقة لغة: أخذ الشيء خفية، وشرعا: أخذ ما هو مملوٌك للغير خفية. - 109

 .217، ومعجم لغة الفقهاء ص 4/1496انظر: الصحاح   
 .38سورة المائدة: آية  - 110
 .230تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ص  - 111
جمع محارب، اسم فاعل من حارب يحارب محاربة؛ مأخوذٌة من الحرب، المحاربون لغة:  - 112

 وهو نقيض السلم.
 وشرعا: هم المكلفون الملتزمون يعرضون للناس بسالٍح، فيغصبون مااًل محترمًا مجاهرة.  
، ومنتهى اإلرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، 304، 1/303انظر: لسان العرب   

 .5/159البن النجار 
 .33سورة المائدة: آية  - 113
 .318 -28/317مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم  - 114
 .266انظر: المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود، لعثمان المرشد ص  - 115
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 .89، صللسعدي ،منظومة القواعد الفقهية - 116
 .194سورة البقرة: آية  - 117
 .89وتيسير الكريم الرحمن ص ، 2/355انظر: الجامع ألحكام القرآن  - 118
 .357انظر: مقاصد الشريعة، لدمحم بكر ص  - 119
كتاب األيمان، باب   -رضي هللا عنه –أخرجه مسلٌم في صحيحه من حديث أبي هريرة  - 120

 .225 الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم، حديث رقم:
 .2/165شرح صحيح مسلم، للنووي  - 121
 .265انظر: المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود ص  - 122
 .266المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود ص أنظر:  - 123
 .338قواعد األحكام في مصالح األنام ص  - 124
 المقاصد العامة: هي التي ُتالحظ في جميع أحكام الشريعة، وال تختص بحكٍم دون حكم. - 125

 .326الشريعة اإلسالمية تأصياًل وتفصياًل، لدمحم بكر ص انظر: مقاصد   
، ومقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات 205انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 126

، والمقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعامالت المالية، لرياض 297ة ص يبالمالية، لعز الدين زغ
 .28الخليفي ص 

 .90سورة النحل: آية  - 127
، وانظر: مقاصد الشريعة لخاصة بالتصرفات المالية، لعز الدين 5/94التحرير والتنوير  - 128

 .299، 298زغيبة، ص 
 .201البن عاشور ص  ،انظر: مقاصد الشريعة - 129
 .28/385مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  - 130
، ومقاصد الشريعة في األموال 205،206انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 131

 .358ووسائلها لبشير مولوي، ودمحم الطاهر المساوي ص 
 .9 – 7سورة الرحمن: آية  - 132
 .275سورة البقرة: آية  - 133
 .232ص جامع المسائل، البن تيمية  - 134
 .38سورة المائدة: آية  - 135
، ومقاصد الشريعة 294انظر: مقاصد الشريعة في المعامالت المالية عند ابن تيمية، ص  - 136

 .42مالت المالية، لرياض الخليفي ص اي فقه المعوأثرها ف
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 .78سورة الحج: آية  - 137
 .185سورة البقرة: آية  - 138
، 6/419، واالستذكار، البن عبد البر 3/6وهذا قول الجمهور، انظر: األم، للشافعي  - 139

البن ، واألشباه والنظائر، 340ص  رجب، والقواعد، البن 29/132ومجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم 
 .56، واألشباه والنظائر، البن نجم ص 1/253السبكي 
 .3/6األم، للشافعي  - 140
 المزارعة لغة: مأخوذة من الزرع، والزرع: نبات كل شيء ُيحرث. - 141

 المزارعة اصطالحا: دفع األرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما.  
ص  ،طلعم، وال3/1224، والصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية 2/79انظر: تهذيب اللغة   

315. 
 الغرر لغة: الخطر، ومن معانيه الغفلة. والغرر اصطالحا: ما يكون مستور العاقبة. - 142

 .161، والتعريفات، للجرجاني ص 5/16، ولسان العرب 2/767انظر: الصحاح   
 .49 -46/ 29انظر: مجموع الفتاوى،  - 143
 العرايا لغة: جمع عرية، وهي النخلة يعريها الرجل محتاجا، فيجعل ثمرها له عاما. - 144

العرايا اصطالحا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله، والتمر كياًل فيجعل فيما دون خمسة   
 أوسق لمن به حاجًة إلى أكل الرطب، وال ثمن معه.

 .4/153رح الكبير على متن المقنع الشو ، 3/98انظر: تهذيب اللغة   
 .476-3/473انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي  - 145
المزابنة لغة: الدفع بشدة.  المزابنة اصطالحا: بيع الرطب على النخيل بتمٍر مجذوٍذ، مثل  - 146

 كيله، تقديرًا.
 .211، والتعريفات ص 13/155انظر: تهذيب اللغة   

كتاب البيوع ،باب  –رضي هللا عنه –ه من حديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري في صحيح - 147
كتاب البيوع، باب  –رضي هللا عنه–، ومسلم من حديث زيد بن ثابت 2188بيع المزابنة، حديث رقم

 .1539تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العريا        حديث رقم: 
 .272تيمية ص انظر: مقاصد الشريعة في المعامالت المالية عند ابن  - 148
 .103سورة آل عمران: آية  - 149
 .46سورة األنفال: آية  - 150
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أخرجه مسلٌم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه، كتاب البيوع، باب بطالن  - 151
 .1513بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم الحديث 

 بيع الحصاة : أن يقول بعتك من هذه األثواب؛ ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها.  - 152
 .10/156انظر: شرح النووي على مسلم   

ومعناه أن يقول لمن اشترى سلعًة ) في زمن الخيار( أن يقول له: افسخ؛ ألبيعك بأنقص  - 153
 من ذلك، أو يقول للبائع: افسخ؛ ألشتري منك بأزيد.

 .4/353البن حجر  لباري،انظر: فتح ا  
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب البيوع، باب ال  - 154

 .2139يبيع على بيع أخيه وال يسوم على سومه، رقم 
، وتيسير العالم، للبسام 4/492انظر: كشف اللثام شرح عمدة األحكام، للسفاريني  - 155

2/247. 
تلك المقاصد الخاصة بباب معين أو بأبواب متجانسة من الشريعة  المقاصد الخاصة هي: 156 -

 أو مجموعة متجانسة من أحكامها ...
 .131نحو تفعيل مقاصد الشريعة لجمال عطية ص انظر:  

 .196انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 157
ات ، ومقاصد الشريعة الخاصة بالتصرف197انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 158

 .253المالية، لزغيبة ص 
 .20سورة المزمل: آية  - 159
 .30/695مفاتيح الغيب، للرازي  - 160
 .282سورة البقرة: آية  - 161
 .3/402الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي  - 162
 .3/269انظر: الفروق، للقرافي  - 163
 .198انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 164
 وحبسها إلى الغالء.االحتكار: جمع السلع،  - 165

 ،.25معجم لغة الفقهاء، للقلعجي ص ،و  75صانظر: شرح حدود ابن عرفة   
 .198( ،ومقاصد الشريعة البن عاشور ص2/26شرح منتهى اإلرادات ) - 166
 .7سورة الحشر: آية  - 167
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، ومقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات 203انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 168
 .181غيبة ص المالية، لز 

، ومقاصد الشريعة في 181انظر: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، لزغيبة ص  - 169
 .250يساوي ص عاألموال ووسائلها عند الطاهر بن عاشور، لشبير، وال

 .282سورة البقرة: آية  - 170
يوسف ، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ل204انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 171

 .282البدري ص 
، ومقاصد الشريعة في األموال ووسائلها عند الطاهر 204انظر: مقاصد الشريعة، البن عاشور ص  - 172

 .250بن عاشور ص 
 .1/99مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  ابن تيمية  - 173
 .205 -204ص  رانظر: مقاصد الشريعة، البن عاشو  - 174

 
 :المراجع    
بن علي الرازي الجصااص الحنفاي، تحقياق: دمحم الصاادق قمحااوى،  أحكام القرآن، تأليف: أحمد -1

 ها. 1405دار إحياء التراث العربى، بيروت، 
األشااباه والنظااائر، تااأليف: عبااد الوهاااب باان تقااي الاادين الساابكي، دار الكتااب العلميااة، الطبعااة:   -2

 م.1991 -ها1411األولى
زيااان الااادين بااان إباااراهيم بااان دمحم،  األشاااباه والنظاااائر علاااى ماااذهب أباااي حنيفاااة النعماااان، تاااأليف:  -3

المعاااروف باااابن نجااايم المصاااري، وضاااع حواشااايه وخااارج أحاديثاااه: الشااايخ زكرياااا عميااارات، دار الكتاااب 
 م. 1999 -ها  1419العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

أصاااول الفقاااه، تاااأليف: دمحم بااان مفلاااح بااان دمحم بااان مفااارج، أباااو عباااد هللا، شااامس الااادين المقدساااي  -4
اَدَحان، مكتباة العبيكاان الرامين ى ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق وتعليق وتقديم: الدكتور فهاد بان دمحم السَّ

 م. 1999 -ها  1420الطبعة األولى، 
أصااول النظااام االجتماااعي فااي اإلسااالم، تااأليف: دمحم الطاااهر اباان عاشااور، دار سااحنون للنشاار  -5

 م.2016 -ه1437والتوزيع، تونس، الطبعة الرابعة، 
تأليف: دمحم بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء المنصورة، األم،  -6

 م.2001الطبعة: األولى 
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اإلبهاااج فااي شاارح المنهاااج، تااأليف: علااي باان عبااد الكااافي باان علااي باان تمااام الساابكي وولااده تاااج  -7
 م. 1995 -ها1614الدين أبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ام فااي أصااول األحكااام، تااأليف: علااي باان أبااي باان دمحم باان سااالم الثعلبااي اآلماادي، تحقيااق: اإلحكاا -8
 لبنان. -دمشق -عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت

االساااتذكار، تاااأليف: يوساااف بااان عباااد هللا بااان دمحم بااان عباااد البااار بااان عاصااام النماااري القرطباااي،  -9
 –ه 1421ب العلمية، بيروت، الطبعاة: األولاى، تحقيق: سالم دمحم عطا، دمحم علي معوض، دار الكت

 م.2000
البحاار المحاايط فااي التفسااير، تااأليف: دمحم باان يوسااف باان علااي باان يوسااف باان حيااان أثياار الاادين  -10

 ها. 1420أبو حيان، تحقيق: صدقي دمحم جميل، دار الفكر، بيروت، الطبعة  األندلسي،
الجاويني، تحقياق: عباد العظايم الاديب،  البرهان في أصول الفقه، تأليف: عبد الملك بان عباد هللا -11

 ه.1418دار الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن رشد القرطباي الشاهير  -12

بااابن رشااد الحفيااد ، مطبعااة مصااطفى البااابي الحلبااي وأوالده، مصاار مطبعااة مصااطفى البااابي الحلبااي 
 م .1975ها/1395صر الطبعة : الرابعة، وأوالده، م

تاااااج العااااروس ماااان جااااواهر القاااااموس، تااااأليف: دمحم باااان دمحم باااان عبااااد الاااارزاق الزبياااادي، تحقيااااق:  -13
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