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 الرحيم بسم هللا الرمحان

 
احلمد هلل محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن ال إله إال هللا ويل املؤمنني وهو يتوىل الصاحلني، 

 من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا.

وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة، وأدى 
 صح األمة، وتركنا على احملجة البيضاء ، ليلها  كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.األمانة، ون

فاللهم صل وسلم وابرك وأنعم على سيدان حممد ، صاحب الوجه األنور، واجلبني األزهر، الداعي إىل 
الذي )وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة، املنزل عليه قوله تعاىل

 . 64اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون(النحل/  

، حاولت أن أمجع أوىل، مستوى املاسرت، سنة  املعامالت املالية املعاصرةفهذه مذكرة كتبتها لطالب 
 .ابلتشريع املايلفيها ما يتعلق مبباحث املقاصد اخلاصة 

ا كتبت، فما كان صوااب فمن هللا ونظرا لقلة علمي، وكثرة غفليت فال يستغرب وقوع اخلطأ مين فيم
 وحده، وما كان فيه خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.
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 مدخل

، فاملال        (1)فطر اإلنسان على حب املال، لقوله تعاىل

يت ال واإلنسان عنصران أساسيان يف حتقيق اخلالفة الشرعية، فبهما تتحقق كليات اإلسالم اخلمس، ال
وجود لإلسالم كحقيقة ملموسة واقعة بني الناس، إال ابجتماعها يف هذه احلياة وهي الدين، النفس، 

 العقل، املال، العرض.

ويتحقق الدين، النفس، العقل، والنسل يف داخل اإلنسان، ويتحقق املال من خارج اإلنسان، 
 رورات احلياة واستمرارها.بسعيه وجده، وهلذا كان استخالف اإلنسان يف املال ضرورة من ض

يقول صاحب مقاصد الشريعة اإلسالمية:" ما يظن بشريعة جاءت حلفظ نظام األمة وتقوية 
شوكتها وعزهتا إال أن يكون لثروة األمة يف نظرها املكان السامي من االعتبار واالهتمام، وإذا استقرأان 

ألمة، وثروهتا، واملشرية إىل أن به قوام أعماهلا و أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية مبال ا
قضاء نوائبها جند من ذلك أدلة كثرية تفيدان كثرهتا يقينا أبن للمال يف نظر الشريعة حظا ال يستهان 

  .(2)به"

 

 

 

                                                           
 .20سورة الفجر/ اآلية  -(  (1
 .167مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص:  ابن عاشور، -(2) 
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 واملقاصد اخلاصة  املنافع  ماهية و  وأقسامه وخصائصه الفصل األول: ماهية املال

 ه وأقسام  وخصائصهال  ماهية امل   بحث األول:امل

 األول: تعريف املال املطلب 

 :لغـة -أوال

تكاه مان مجياع األشاياء، واجلماع أماوال، واملاال يف   جاء يف لسان اللسان:" املاال معاروف، ماا مكلككه
األصل؛ ما ميُلك من الذهب والفضة، مث أطلق على كل ما يقتىن وميلك مان األعياان، وأكثار ماا يطلاق 

 .(3)على اإلبل؛ ألهنا كانت أكثر أمواهلم..."املال عند العرب 

ثُر ماله..." وَّلك الرجل: اختذ ماال، ومكالك ميككاُل:كك َك  . (4)ويف معجم مقاييس اللغة:"يقال: متك

وإىل هااذا  أيضااا ذهااب الفااريوز آابدا ماان أن املااال هااو كاال مااا ميلكااه اإلنسااان ماان كاال شاايء، 
ثُارك مالك  وأضاف يقول: وملت متال، متولت معروف واستملت  .(5)كك

أما صاحب خمتار الصحاح فقد ذكر أن املال معاروف يقاال رجال ماال أا كثاري املاال، ومتاول   
 .(6)الرجل صار ذا مال وموله غريه متويال

هو ما ملكه الفرد أو اجلماعة من متاع، أو عروض أو عقار أو نقود أو  فاملال يف لغة العرب 
 .(7)حيوان"

                                                           
 .121ص:  8الزبيدا، ج  انظر:و  .581-571ص:2ابن منظور، لسان اللسان، ج - )3 (
 .286-285ص:5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج –)4(
 .52ص:  4الفريوز آابدا،  ج  -(5)
 .405الرازا، ص:   -(6)
 .344قرآن والسنة،  ص: حممد حسن أبو حيي،  اقتصادان يف ضوء ال  انظر: -(7)
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ال مبفهوم النقود والثروة، ولكن املال والثروة معنامها أمشل من النقود ؛ وهبذا خيتلط مفهوم امل  
، كل ما ميتلكه شخص طبيعي أو معنوا من السلع واألشياء اليت ثروةوكلمة  مالإذ تشمل كلمة 

ميكن أن ينتفع هبا، وابلتايل يكون عليها طلب، ومتتاز ابلندرة النسبية؛ فتصبح ذات قيمة، أما النقود، 
اة تقومي األشياء، وهي ليست بذات نفع من ذاهتا، وإمنا مبقدرهتا على االستبدال، فهي أيضا فهي أد

ولعل املال  يف اللغة ال يطلق على السلع واألشياء فقط بل  ،(8)وسيطا للتبادل، ومستودعا للقيم
ذلك أيضا  مما يتمول بني الناس، وينتفع به، ولعل ما يدل على يشمل أيضا املنافع واخلدمات، لكوهنا

 ورود "ما" املوصولية  اليت تفيد العموم يف معظم التعريفات املذكورة.  

 شرعا: -اثنيا

 . يف اصطالح احلنفية:1

 .(9):" املال ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجة"جاء يف البحر الرائق  -أ

 :ويف حاشية ابن عابدين -ب 

 ؛(10)اآلدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على  وجه االختياراملال اسم لغري اآلدمي، خلق ملصاحل  -

 ؛(11)"ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجة  -

 12)ما مييل إليه الطبع وجيرا فيه البذل واملنع  -

                                                           
 .15حممود محودة، مصطفى حسنني، املعامالت املالية يف اإلسالم، ، ص: –( (8
 .430ص:5ابن جنيم، البحر الرائق، ج –(  (9

 .10ص:7ابن عابدين، ، ج -(   (10
 .10ص:7ابن عابدين، ج  -(11)

 .126املادة  100ص:  1علي حيدر، درر احلكام شرح جملة األحكام، م -(( 12
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 ويف جملة األحكام العدلية: -جـ 

 .(13)أو غري منقولما مييل إليه طبع اإلنسان، وميكن ادخاره إىل وقت احلاجة منقوال كان       

 االنتقادات الواردة على تعريفات احلنفية:

وقد انتقدت هذه التعاريف، أبهنا ال تعرب عن حقيقة املال يف نظر املذهب احلنفي، وذلك أن  
من األموال ما ال ميكن ادخاره مع بقاء منفعته، مثل أصناف من اخلضر والفواكه، ومنها أيضا ما ال 

فه كبعض األدوية وظاهر التعريف ال يشملها، إال إذا أتولنا املراد مبيل الطبع مييل إليه الطبع، بل يعا
امليل إىل ادخاره ومتوله واالحتفاظ به، فقد علق عبد السالم داود على هذه التعاريف أبهنا مومهة، 

 .(14)وغري حمِددة للمراد بدقة 

عبارة عن  اجلمع بني وما أالحظه على هذه التعريفات أهنا متقاربة احلدود، بل بعضها   
تعريفني، كما هو شأن تعريف جملة األحكام العدلية، وبعض التعريفات متطابقة، كما هو تعريف 
صاحب البحر الرائق وابن عابدين، والقيود وإن جاءت غري حُمِددكة للمراد بدقة، إال أهنا جاءت وفق 

 رتاط احليازة، والقابلية لالدخار...املبدأ العام الذا أصلوه يف اجتهادهم حول مفهوم املال، وهو اش

املال اسم ملا  فقد خالفوا متقدميهم يف مفهوم املال: جاء يف رد احملتار " متأخرو احلنفيةأما   
 .(15)" يتمول

املال قد يكون عينا، وقد يكون منفعة، ويتعلق ابمللك يف كل واحد منهما  وجاء يف بدائع الصنائع:"
ن يكون املال متقوما فال تصح الوصية مبال غري متقوم كاخلمر..سواء  ، وجاء يف موضع آخر:"..أ(16)"

                                                           
 .126املادة:  100ص: 1علي حيدر، م -( (13

 .173ص:1عبد السالم داود،  ج -( (14
 .295ص:  2ابن عابدين، م  -(51)
 .385ص:  7عالء الدين الكاساين، البدائع، ، ج  -(61)
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كان املال عينا أو منفعة عند عامة العلماء، حىت جتوز الوصية ابملنافع من خدمة العبد وسكىن 
 .(17)الدار..."

مث  حول معىن املال يف جملة األحكام العدلية ما يلي:" (18)وجاء يف فلسفة التشريع يف اإلسالم   
اجمللة خالفا للشافعي مل تعترب املنافع من األموال املتقومة فلذا مل يضمن الغاصب منافع الشيء  أن

".مث أشار صبحي حممصاين إىل أن اجمللة تراجعت عن هذا القول بعدم مالية املنافع  املغصوب...
قوقية من قانون أصول احملاكمات احل 64ولكن هذا النقص أزالته املادة  واحلقوق كما يلي: "

العثماين.. إىل أن يقول واعتربت يف حكم املال كل األعيان واملنافع واحلقوق اليت جرت العادة على 
 ". تداوهلا

وقد حاول بعض الفقهاء احملدثني وضع تعريفات للمال أكثر مجعا ومنعا ابالصطالح  
 احلنفي:

ازه واالنتفاع به والتصرف عرفه صاحبا املعامالت املالية يف اإلسالم:"أنه ما ميكن حيازته وإحر 
هو ما ميكن حيازته وإحرازه واالنتفاع به  ، وعرفه مصطفى شليب:"(19)فيه تصرفا يستقل فيه املالك"

 وهذا التعريف يفيد أن مالية األشياء تثبت مبجموع أمرين:  ، مث علق قائال:"(20)" انتفاعا معتادا

 إمكان احليازة؛ -

 .(21)فقد أحدمها أو كالمها انتفت املالية"  إمكان االنتفاع املعتاد به، فإذا -

                                                           
 .352ص:  7الكاساين، املرجع السابق، ج  -(71)
 .89-88صبحي حممصاين، فلسفة التشريع يف اإلسالم، ، ص:  -(81)

 15حممود محودة، مصطفى حسنني، املرجع السابق، ص: - ( (19
 .330مصطفى شليب، املدخل، ص:  -(02)
 .330مصطفى شليب، املدخل، ص:   -(12)
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فليس من املال ما ال ميكن  وقد بني مصطفى شليب شروط مالية األشياء عند احلنفية فقال: " 
حيازته كضوء القمر وحرارة الشمس واألمور املعنوية، كالشرف والذكاء والصحة، كما خيرج عنه 

ياء الفاسدة التالفة مثل حلم امليتة والطعام املسموم أو األشياء اليت ال ميكن االنتفاع هبا أصال، كاألش
ينتفع هبا انتفاعا غري عادا كحبة من القمح أو األرز؛ فإهنا ال ينتفع هبا وحدها، مث أن مالية األشياء 

 تثبت بتمول الناس كلهم أو بعضهم وينبين على هذا أمران: 

 إلمكان حيازهتا واالنتفاع هبا لغري املسلمني.  : أن يكون اخلمر واخلنزير وحنومها من األموال،األول -

 .(22): أن الشيء إذا ثبتت ماليته ال تزول عنه إال برتك الناس كلهم له "الثاين -

 :. يف اصطالح املالكية2

 تعريف الشاطيب:أ. 

املال ما يقع عليه امللك، ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من  جاء يف املوافقات:" 
 . (23)وجهه"

 : تعقيبات على تعريف الشاطيب -

فالفلسفة التشريعية اليت يقوم عليها  وقد عقب فتحي الدريين على تعريف الشاطيب فقال: "
مفهوم املال عند اإلمام الشاطيب أنه جمرد اعتبار أو وصف شرعي، ألن امللك يف اجتهاد األئمة جمرد 

 .(24)عالقة اختصاص يقرها الشارع بني املالك وحمل امللك..."

                                                           
 .331 - 330مصطفى شليب، املدخل، ص:  -(22)
 .14ص:  2الشاطيب املوافقات، ، م  -(32)
 .239فتحي الدريين، الفقه املقارن، ص:  -(42)
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وعقب آخر فقال: وامللك الذا هو يف حقيقته اختصاص ال يتعلق إال مباله قيمة بني الناس 
وإال فال معىن لالختصاص به، فأساس املالية هو العالقة اليت تقوم بني الناس والشيء، وذلك حلاجة 

 .(25)" االنتفاع به بوجوه االنتفاع املشروعة

وان:" تعميم معىن امللك على مفهوم املال عند كما انتقد الدريين تعريف الشاطيب حتت عن
ليس كل حق  اإلمام الشاطيب، خمالف ملا استقر عليه فقه املالكية يف مالية بعض احلقوق"، فقال: "

وأساسه امللك، ماال ابإلمجاع، وعند املالكية بوجه خاص، فإذا ما أطلق احلق على ما ليس حمله ماال، 
ضرب من احلقوق الشخصية احملضة كالوكالة والوالية والوظيفة، مما ال وما ال تعلق له ابملال، أو على 

يقبل التجزئ، فال يكون ماال، إذ ال تعلق له ابملال أصال، فهذا التعميم يف تعريف اإلمام الشاطيب ال 
 .(26)" يتفق وواقع املذهب املالكي، وال مع اإلمجاع

 ب. تعريف ابن عرفة:

ال إذا أطلق يشمل العني والعرض وفسر العرض: بكونه ظاهر امل جاء يف حدود ابن عرفة:"
، (27)" منفعة أو معىن ال ميكن عقال اإلشارة إليه حسا، إال إذا أضيف إىل مصدره وأمكن استيفاؤه

 ومنه املال عند املالكية يشمل األعيان واملنافع واحلقوق املالية.

 .  يف اصطالح الشافعية:3

أما املال فقال الشافعي رضي  د الشافعي، فقد قال السيوطي عنه:"أما عن  التمول وضوابطه عن      
هللا عنه، ال يقع اسم مال إال على ماله قيمة يباع هبا وتلزم متلفه وإن قلت، وما ال يطرحه الناس مثل 

 الفلس وما أشبه ذلك، وأما املتمول فذكر له اإلمام يف ابب اللقطة ضابطني:

                                                           
 .178ص:  1داود،  ج عبد السالم  -(52)
 .242-241فتحي الدريين، الفقه املقارن، ص:   -(62)
 .522-521ص:2، ج501ص:2أبو عبد هللا حممد الرصاع، ، ج  -(72)
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يف النفع فهو متمول، وكل ما ال يظهر له أثر يف االنتفاع فهو  : أن كل ما يقدر له أثرأحدمها -
 لقلته خارج عما يتمول؛

: أن املتمول هو الذا يعرض له قيمة عند غالء األسعار، واخلارج عن املتمول هو الذا ال والثاين -
 .مناط املالية هي العرف والقيمة  ، ويف هذا إشارة إىل أن(28)يعرض فيه ذلك "

 احلنابلة: . يف اصطالح4

وجاء يف  ،(29)ما يباح نفعه مطلقا أو اقتناؤه بال حاجة" جاء يف منتهى اإلرادات املال أبنه: "
فخرج ما ال نفع فيه كاحلشرات وما فيه نفع حمرم كخمر وما ال يباح إال عند  شرح التعريف: "

ا جاء يف كشاف القناع ، وواضح أن هذا التعريف كم(30)االضطرار كامليتة وما يباح اقتناؤه إال حلاجة"
ولعل صيغة ، (31)ال يوضح معىن املال عند احلنابلة؛ ذلك أن املنافع ال تدخل فيه وهي مال عندهم"

ما يباح تدخل املنافع، فمعىن املنافع ميكن استفادته من عبارة"  -يف تصورا -العموم يف التعريف
 ".نفعه

منفعة مباحة لغري حاجة أو وجاء يف منت اإلقناع حول تعريف املال أنه: " ما فيه 
 .(32)" ضرورة

                                                           
 .327السيوطي، األشباه والنظائر، ص:   -(82)
. 255-425ص:2تقااي الاادين حممااد باان أمحااد الفتااوحي احلنبلااي) الشااهري ابباان النجااار(، منتهااى اإلرادات، ج  -(29)

 .142ص:  2البهويت، شرح منتهى اإلرادات، م
  .142ص:  2البهويت، شرح منتهى اإلرادات، م  -(30)
 .152ص:  3البهويت، كشاف القناع، م  -(31)
 .152ص:  3اخلرقي، منت اإلقناع، م -(32)
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فخرج ما ال نفع فيه أصال كاحلشرات  وقال صاحب كشاف القناع يف شرحه ملنت اإلقناع:"  
وما فيه منفعة حمرمة كاخلمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة مباحة للضرورة  

  .(33)كامليتة

ه، أن النفع ال يصح بيعه مع أنه يف حد البيع صحته وظاهر كالمه هنا كغري  مث علق قائال:"
فكان ينبغي أن يقال هنا كون املبيع ماال، أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف املال مبا يعم األعيان 

 . (34)واملنافع"

وجاء يف حاشية النجدا شرح لعبارة :" وهو ما يباح نفعه"، أا االنتفاع به، أعم من أن 
لى هذا التأويل، فال يكون املصنِ ف كغريه ساكتا عن التعرٌّض للمنفعة، بل يكون عينا أو منفعة، وع

اب عنهم مجيعا، أبن هناك  أراد من املال ما يشملها، وهو املنتفع به عينا كان أو منفعة..وميكن أن جيج
 .(35)مضافا حمذوفا؛ أا كونج مبيع الذاِت أواملنفعة ماال

 ان  من حيث املالية.  وهذا يدل على أن  املنافع يف حكم األعي 

 الثاين: نظرة يف أقوال الفقهاء وبيان الرأي الراجح املطلب

 مما سبق من أقوال الفقهاء، أرى أن الفقهاء اختلفوا يف املسألة إىل فريقني:  

 : وميثل مجهور املالكية والشافعية واحلنابلة ومتأخرا احلنفية؛الفريق األول -

 احلنفية.: وميثل متقدمي الفريق الثاين -

                                                           
 .152ص:  3البهويت، كشاف القناع، م  -(33)
 .152ص:  3البهويت، كشاف القناع، م  -(43)

 .254ص:2عثمان بن أمحد بن سعيد النجدا )الشهري اببن قائد(، حاشية املنتهى، ، ج -((35
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بني الفريقني هو مناط املالية، فمناط املالية عند اجلمهور القيمة والعرف، أما   وحمل النزاع 
 متقدمي احلنفية، فأضافوا شرط العينية، وهذا ما مل يوافق عليه اجلمهور. 

: أو احليازة املادية؛ أا أن يكون الشيء ذا حيز مادا، وكيان خارجي حسي ميكن والعينية 
 ازه والسيطرة عليه وادخاره لوقت احلاجة.معه إحر 

واملال اسم لغري اآلدمي، خلق ملصاحل اآلدمي،  وقد اختار بعض احملدثني  التعريف اآليت:"  
 وهو أحد تعريفات احلنفية. ، (36)وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه االختيار"

مل يشمل اإلنسان املسرتق وهذا التعريف كامل صحيح، وإن كان فيه نقص، فهو أنه  مث قال:" 
وهو نقص فيه كمال، ألن اإلنسان ال يعترب ماال يف أصله، واملالية أمر عارض للعبيد، وحيسن دفعها 

 .(37)" ما استطاع اإلنسان إىل ذلك سبيال، وهذا أمر مقرر يف اإلسالم

 :(38)إال أن انتقادات الذعة وجهت ملتقدمي احلنفية منها 

قهم على اشرتاطها أحد من فقهاء املذاهب األخرى، فضال عن أن " مل يوافالعينيةأن "  -أ
املتأخرين منهم مل أيخذوا هبذا الشرط حني أجازوا االعتياض عن احلقوق اجملردة ابملال كحق الوظيفة؛  
كما هو شأن املالكية، جاء يف املقارانت التشريعية :"من ملك حق االنتفاع جيوز له أن يسقط حقه 

ق ذلك الغري االنتفاع به، حيث كان من أهله، وكذا من له وظيفة له أن يسقط منه لغريه، فيستح

                                                           
 .48أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد، ص:   -(63)
 .49-48أبو زهرة، املرجع السابق، ص:   -(73)
امللكياة ، أباو زهارة، 235-225، الزجنااين، ص:283-281انظر:فتحاي الادريين، الفقاه اإلساالمي املقاارن، ص:  (38)

 . 54-52ونظرية العقد، ص:
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، مث قال (39)حقه منها، ال فرق بني كون اإلسقاط املذكور جماان أو يف مقابلة دراهم على املعتمد..."
 ؛(40)جدا يف النزول عن الوظائف" -أا املالكي-صاحب املقارانت:"فالبند يناسب املذهب

" اليت يتحقق هبا  احليازة املادية" إمنا كان منهم بقصد إمكان حتقيق " نيةالعياشرتاط " -ب
وهو جوهر امللك، ولكن االختصاص قد يتحقق دون احليازة  أو  -يف نظرهم -االختصاص

 االستحواذ املادا؛

" لتحقيق صفة املالية يف األعيان، خيرج من مفهوم املال ما  إمكانية االدخاراشرتاطهم "  -ج
 ن ادخاره مع بقاء منفعته كاخلضر والفواكه مع أهنا مال عرفا؛ال ميك

ذهبوا إىل أن املنافع إمنا تقوم بعقد اإلجارة عليها، على خالف القياس ألجل املصلحة،  -د
وهذه العلة متحققة يف أصل املنافع، سواء ورد عليها العقد أم مل يرد، مما يستلزم وجوب اعتبار أصل 

 د العلة وهي املصلحة؛املنافع أمواال، الحتا

مل يعهد شرعا أن العقد يغري من خصائص األشياء، فيجعل ماال ما مل يكن كذلك، فما  -هـ
ليس مبال ال يصح أن يكون حمال للعقد أصال، والعقد ال يبدل طبيعته بل العقد عليه ابطل، فالعقود 

أن يكون ما هو شرط  ال تقلب حقائق األشياء بل تقرر خواصها، فكيف يستقيم يف منطق الشرع،
يف انعقاد العقد، أو صحته أن يصبح العقد شرطا يف تقومه واعتباره؟ وكيف يستقيم أن يكون ما هو 

 وسيلة إىل املنفعة ماال وال يكون املقصد من تلك الوسيلة ماال؟ ؛

جيب التوسع يف مفهوم احليازة ليشمل املنافع واحلقوق، إذ احليازة ينبغي أن تكون يف كل  -و
يء و حبسب طبيعته، وهذا معهود يف الشرع جماراة لطبائع األشياء، وخصائصها الذاتية، إذ ميكن ش

 أن تتحقق احليازة املادية للمنافع وذلك عن طريق حيازة مصادرها؛
                                                           

 .154ص: 1حممد حسنني بن حممد خملوف العدوا، م -( (39
 .154ص:  1حممد خملوف العدوا، ، م -( (40



 مذكرة مقاصد التشريع املايل 
 

 

14 

أن اإلسااتثناءات الاايت أوردوهااا علااى ضااابطهم العااام يف املااال دلياال علااى فساااد النظاار فيااه، فقااد  -ا        
مااال اليتاايم، فاعتربوهااا أمااواال متقومااة يف ذاهتااا قباال ورود العقااد عليهااا، أا علااى خااالف اسااتثنوا منااافع 

القيااااس وناااتل عااان ذلاااك أهناااا تضااامن ابلغصاااب، حمافظاااة علاااى حقاااه، وكاااذلك مناااافع األعياااان املعااادة 
 لالستغالل من مثل دور السكن، واحلوانيت، وسيارات األجرة وما إليها. 

مرجوح ورأا اجلمهور راجح، وهو أن  -يف تصورا-فيةوبناء عليه فإن رأا متقدمي احلن 
 أساس املالية مبين على أمرين:

 أن يكون الشيء له قيمة بني الناس؛ - أ

أن يكون الشيء ينتفع به انتفاعا مشروعا، فال اعتبار ألا منفعة غري مشروعة، وال أساس  -ب
 لشرط العينية.        

 يما يلي: وعليه يلخص تعريف اجلمهور الراجح ف     

 املال هو ما كان له قيمة مادية بني الناس عرفا وأبيح االنتفاع به شرعا.

 : ومنه شرح التعريف يكون على النحو اآليت:شرح التعريف 

 : جنس يف التعريف يشمل األعيان واملنافع واألشياء املادية واملعنوية.مـا -

 ماال قيمة له بني الناس كحبة قمح.: قيد يف التعريف خيرج له قيمة مادية بني الناس عرفا -

: قيد يف التعريف خيرج األعيان واملنافع اليت هلا قيمة بني الناس، ولكن وأبيح االنتفاع به شرعا -
 االنتفاع هبا حمظور شرعا كاخلمر وامليتة.

 الثالث:خصائص املال املطلب
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 املال يف الشريعة اإلسالمية ما يلي: (41)من خصائص 

 يقي للمال هو هللا عزوجل؛ قال تعاىل:إن املالك احلق -           

                                

           "(42). 

"  :سان مستخلكف يف مال هللا على األرض؛ قال تعاىلاإلن -             

      (43) لذا على املستخلكف أن ينضبط بضوابط املستخِلف؛ ،

فة اإلنسانية يف املال ، واخلال        "(44) قال تعاىل:

هي مصدر االلتزامات االجيابية والسلبية اليت فرضها اإلسالم على حائز املال، هنوضا أبعبائها، 
وامتثاال ملا صدر عن املستخِلف من أوامر ونواه، فإذا كانت امللكية تغرا ابلضن والشح؛ فإن الوكالة 

 ؛(45)والنيابة هتون من أمر اإلنفاق

 ؛يق مصاحل دينية ودنيوية مشروعة، ال غاية يف حد ذاته فيكنز ويدخراملال وسيلة لتحق -

 مشروعية امللكية الفردية يف اإلسالم بضوابط وقيود؛ -

                                                           
يوسااف حامااد العااامل، املقاصااد العامااة  ،19-15انظاار: حممااود محااودة، مصااطفى حساانني، املرجااع السااابق، ص:–(  (41

، حممااااود  حممااااد 27لواحااااد، املااااال يف اإلسااااالم، ، ص:،مصااااطفى عبااااد ا18. ص:475للشااااريعة اإلسااااالمية، ص:
 . 15، أمحد حمي الدين العجوز، املرياث العادل يف اإلسالم، ، ص:18اببللي، املال يف اإلسالم، ص:

 . 26آل عمران/ اآلية -(   (42
 .30البقرة / اآلية   –(  (43
 .07احلديد/  -(   (44
 .164-163 تقييده، ص:فتحي الدريين، احلق ومدى سلطان الدولة يف –(  (45



 مذكرة مقاصد التشريع املايل 
 

 

16 

 مشروعية املرياث يف الشريعة اإلسالمية وعدالته.  -

 : أقسام املالالرابعاملطلب 

 ابعتبار الضمان وعدمه-أوال

كالنقود  46ع به شرعا يف حالة االختيارهو ما حيز ابلفعل، وجاز االنتفا مال متقوم: -1
 والدور...

ما مل حيز ابلفعل أو حيز ولكن حرم الشارع االنتفاع به يف حال السعة مال غري متقوم:  -2
 .47واالختيار

 ابعتبار الثبات  وعدمه -اثنيا

 .48: وهو ما ميكن نقله وحتويله ويشمل النقود والعروض واحليوان وحنوهامال منقول -1

 .49ال ميكن نقله وحتويله من حمل إىل آخر: هو ما العقار -2

 ابعتبار التماثل وعدمه: -اثلثا

أو وحداته يعتد به   من غري تفاوت يف أجزائه وهو ما له مثل يف األسواقاملال املثلي:  -1
كاملكيالت واملوزوانت والعددايت املتقاربة من الربتقال والبيض والثياب املصنوعة من قماش معني 

 .50وغريها...ومقاس معني وأحذية 

                                                           

 .334ينظر: مصطفى شليب، املدخل، ص:  - 46
 املرجع نفسه. - 47
 .59أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد، ص:  - 48
 املرجع نفسه. - 49
 أبو زهرة املرجع نفسه، مصطفى شليب املرجع السابق. - 50
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وهو ما ليس له نظري أصال كالتحف النادرة أو ماله نظري ولكن بينها تفاوت  املال القيمي: -2
 .51يعتد به يف التعامل كاحليواانت واألشجار واألحجار الكرمية والكتب املخطوطة

 

 

 

 ابعتبار خصائصه -رابعا

تحقق إال ابستهالكها ال ي هو ما يكون االنتفاع خبصائصه حبسب املعتاداملال االستهالكي: -1
 52واملراد به ما يستهلك ب استعماله ألول  مرة كا ألطعمة واألشربة مبختلف أنواعها.

مع بقاء عينه، وهي األموال اليت  املال اإلستعمايل: وهو ما يتحقق االنتفاع به ابستعماله مرارا -2
ب طبيعتها ال تستهلك ابالستعمال ألول مرة بل هلا دوام نسيب خيتلف  طوال وقصرا حبس

 .53وقابليتها للبقاء كالغقارات واملفروشات والثياب

 الثاين: املنافع بحثامل

 األول: تعريف املنافع املطلب

 :. لغة1

جاء يف لسان العرب:"يف أمساء هللا تعاىل النافع: هو الذا يوص ل النفع إىل من يشاء من  
ضر، نفعه ينفعه نفعا ومنفعة، خلقه، حيث هو خالق النفع والضر واخلري والشر، والنفع ضد ال

                                                           

 17حممصاين، النظرية العامة، ص:  - 51
 .350 -349ص  حممد حسن أبو حيي، اقتصادان، ص - 52
 .296-295بدران أبو العينني بدران، الشريعة اإلسالمية، ص:  - 53
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والنفيعة والنُّفاعة واملنفعة: اسم ما انتفع به، ويقال ما عندهم نفيعة أا منفعة، واستنفعه طلب 
 .(54)نفعه"

 .(55)جاء يف خمتار الصحاح:"النفع ضد الضر، يقال: نفعه بكذا فانتفع به، واالسم املنفعة 

سم من النفع ضد الضر، والنفع هو اخلري من  وقال الفيومي" املنافع مجع مفرده منفعة، وهي ا
 .كل ما يتوصل به اإلنسان إىل مطلوبه، فيقال انتفعت ابلشيء ونفعين هللا به، واملنفعة اسم منه

 :. اصطالحا2

 :أ. عند احلنفية

جاء يف درر احلكام شرح جملة األحكام: "املنافع مجع منفعة وهي الفائدة اليت حتصل 
 ابستعمال العني".

 املالكية: ب.عند

ويف شرح حدود بن عرفة للرصاع يف كتاب  حملمد عليش،)(يف شرح منح اجلليل على خمتصر خليل جاء
 اإلجارة ما يلي:

 .(56)"املنفعة ما ال ميكن اإلشارة إليه حسا دون إضافة، ميكن استيفاؤه غري جزء مما أضيف إليه"

 :  (57)شرح التعريف -

                                                           
 .693ص:3ابن منظور لسان العرب، م -( (54
 .425الرازا، خمتار الصحاح، ص: -(   (55

 .522 – 521ص:  2ج أبو عبد هللا حممد األنصارا الرصاع، املرجع السابق،   -(65)
 .522 – 521ص:  2الرصاع،  املرجع السابق، جأبو عبد هللا حممد األنصارا  -(  (57
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 ميكن اإلشارة إليه، وهو عام جنس للمنفعة.أا الشيء الذا ال قوله ما ال ميكن: 

 : احرتز مما ميكن اإلشارة إليه حسا من األعيان بنفسه؛ كالثوب والدابة فإهنما ليسا مبنفعة.قوله حسا

: معمول إلشارة وهو قيد يف اإلشارة، ومعناه: ما ال يشار إليه حسا إال بقيد قوله دون إضافة
ركوب الدابة ولبس الثوب، خبالف الثوب والدابة فإهنما ميكن اإلضافة، وال ميكن عقال إال ذلك مثل 

 اإلشارة إليهما حسا من غري إضافة، فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك.

: أخرج به العلم والقدرة؛ ألهنما ال ميكن استيفاؤمها، وال متكن اإلشارة إليهما قوله ميكن إستيفاؤه
 حسا إال إبضافتهما تقول هذا علم زيد.

: أخرج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاع ؛ ألنه يصدق عليه قوله غري جزء مما أضيف إليه 
وهو مشاع ال متكن اإلشارة إليه إال مضافا، وميكن أخذ املنفعة عنه، لكنه جزء مما أضيف إليه، وليس 

 ركوب الدابة وما شاهبه كذلك فقوله ميكن صفة ملا ميكن.

 ج. عند الشافعية:

املستفادة من  ( 58)اين حقيقة املنافع عند الشافعية وأهنا هي األغراض، أو األعراضذكر الزجن
األعيان حبسب ما هي مهيأة له، فقال:"وحقيقتها عندان هتيؤ األعيان واستعدادها هبيئتها وشكلها 
 حلصول األغراض منها، وضرب مثاال لذلك فقال:إن الدار بسقوفها هتيأ لدفع احلر والربد، وحبيطاهنا

لدفع الُسراق والُغصاب عما فيها..وكذلك كل عني هلا هيئة تتميز هبا عن األخرى، وهبا تستعد 
حلصول الغرض منها، فهي منفعتها، وهذه اهليئات أعراض متجددة توجد وتفىن كسائر األعراض، 

                                                           
 ورد يف أعلااى النسااخة الاايت حققهااا حممااد أديااب صاااحل كلمااة "أعااراض"، ويف أساافل النسااخة كلمااة"أغراض"انظر: –( (58

 .198شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين، ختريل الفروع على األصول،  ص:
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نه وهي أموال متقومة؛ فإهنا خلقت ملصاحل اآلدمي وهي غري اآلدمي وإطالق لفظ املال عليها أحق م
 .(59)على العني؛ إذ التضمني ال يسمى ماال إال الشتماهلا على املنافع، ولذلك ال يصح بيعها بدوهنا

وجاء يف هناية احملتاج يف معرض احلديث عن املوصى به".. وابملنافع املباحة وحدها مؤبدة  
احب العني ومطلقة، ولو لغري املوصى له ابلعني؛ ألهنا أموال تقابل ابلعوض كاألعيان، وميكن ص

 .(60)املسلوبة املنفعة حتصيلها..."

  د. عند احلنابلة:

ففي شبه مقارنة بني املنافع  واألعيان جاء يف شرح منتهى اإلرادات:" واملنافع مبنزلة األعيان؛ 
 . (61)ألهنا يصح االعتياض عنها، وتضمن ابليد واإلتالف"

أا االنتفاع به، أعم من أن  وجاء يف حاشية النجدا شرح لعبارة :" وهو ما يباح نفعه"،
يكون عينا أو منفعة، وعلى هذا التأويل، فال يكون املصنِ ف كغريه ساكتا عن التعرٌّض للمنفعة، بل 

اب عنهم مجيعا، أبن هناك  أراد من املال ما يشملها، وهو املنتفع به عينا كان أو منفعة..وميكن أن جيج
 .(62)ة ماالمضافا حمذوفا؛ أا كونج مبيع الذاِت أواملنفع

 فيمكن إمجال تعريفاهتم يف التعريف اآليت: أما احملدثنيهـ. عند احملدثني: 

 هي الفوائد غري احلسية اليت تنال من األشياء، كسكىن الدار وركوب السيارة.

                                                           
 .198السابق، ص: شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين، املرجع   -(06)

-50ص:  6جمشااس الااادين بااان شااهاب الااادين الرملاااي " الشااافعي الصاااغري "، هناياااة احملتاااج إىل شااارح املنهااااج،  – ((60
53. 

 .351، ص: 2البهويت، شرح منتهى اإلرادات، م   -(26)
 .254ص: 2عثمان بن أمحد بن سعيد النجدا )الشهري اببن قائد(، املرجع السابق، ج -( (62
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فقد عرفها مصطفى شليب مبا يلي: "وهي الفائدة املقصودة من األعيان كسكىن الدار وركوب السيارة، 
 .(64)"، وأضاف آخر وهي ال تعرف ابحلس بل ابلفكر واملعىن(63)ما شاكل ذلكولبس الثوب، و 

وجاء يف أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسالمية، أن املراد ابملنافع هي مجيع  ما 
يستفاد من العني، سواء أكان متولدا منها أم غري متولد، فتشمل األعراض اليت تقوم ابألعيان كزراعة 

وسكىن الدار، وركوب السيارة، وعمل اإلنسان، وتشمل بدل هذه األعراض وهو أجرة  األرض،
 .(65)األرض والسيارة والعامل، وما خيرج من األعيان كالزرع والثمر

وعرفها علي اخلفيف:" ما يطلب من األعيان، أو األعمال يف سد احلاجات، وكسب 
 كانت املنفعة صفة من الصفات اليت ليس ومن مث -مث أضاف يقول -الطيبات من الرغبات وامللذات 

هلا قيام يف ذاهتا، ولكنها تقو م بغريها مما يستعان به يف الوصول إىل اخلري عينا كان أم عمال من 
 األعمال.

ويالحظ أن املنفعة عندما تكون عمل من األعمال؛ فإنه يكون قد صدر من صاحب العمل        
املمكن أن نقصر املنافع على األعيان، واعتبارها صفة ال تقوم وهو عني من األعيان، ولذا  كان من 

إال هبا، وال تعد إال من عوارضها، وذلك مثل السكىن تطلب من الدور، والركوب يطلب من الدواب 
 .(66)والسيارات، وامللبس يطلب من الثياب، والقراءة تطلب من الكتب وهكذا"

واردة حااول املنافع:"ولقااد عرفاات املنااافع عاادة وقااال حممااد حماادة معقبااا علااى مجيااع التعريفااات الاا
تعاريف اتسمت ابلتقيياد أحيااان وابلساعة والشامولية أحيااان أخارى، فمان قيادها قصارها علاى األعاراض 

                                                           
، حمماااد علاااي عثماااان 472، يوساااف حاماااد العاااامل، املرجاااع الساااابق، ص: 331فى شاااليب، املااادخل، ص: مصاااط  -(46)

 .304، بدران أبو العينني بدران،  ص: 74الفقي، ، ص: 
 .19صبحي حممصاين، النظرية العامة، ص:   -(56)
 .143سالمية،   ص: زكي الدين شعبان، أمحد الغندور، أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإل  -(66)
 .15-14هامش ص:  1علي اخلفيف،  ج  -(76)
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املقابلة لألعيان فقاط، وذلاك كساكىن الادار وركاوب الداباة أو السايارة، وتقادمي اخلادمات وماا إلياه دون 
أو أجرة األرض، فاملنفعاة عنادهم ال تشامل الثمارات أو األعياان  أن تشمل مثرات الزرع أو نتاج احليوان

املادياااة املتولااادة عااان األصااال، ومااان أطلقهاااا ووساااع جماهلاااا فقاااد جعلهاااا حتتاااوا وتشااامل علاااى األعاااراض 
والثمرات وإن كانت هذه األخرية كما يقول البعض إن جعلها مان ضامن املناافع يعاد مان ابب التجاوز 

التعريف اآليت: "املنافع مثرات األعيان املالية وما يستفاد منها حبسب ماا واختار حممد حمدة  ،(67)فقط" 
هي مهيأة له خلقا أو صنعا أو جعال، سواء أكانات تلاك الثمارات أعيااان مادياة متولادة مان األصال أم 

 .(68)غري متولدة، أم كانت أعراضا قائمة بتلك األعيان"

 الرأي الراجح.نظرة يف أقوال الفقهاء يف معىن املنفعة وبيان 3

وبعد وقويف على كل هذه التعريفات والتعقيبات الواردة عليها، من التعميم يف التعرياف أحيااان، 
وابلتايل إدخال عناصر جديدة إليه، أو عدم االستغراق والشمول لكل عناصر التعريف، وابلتايل يصري 

 دة والذا مفاده: غريجامع، وعليه أرى أن التعريف األكثر مجعا ومنعا؛ هو تعريف حممد حم

املنافع مثرات األعيان املالية وما يستفاد منها حبسب ما هي مهيأة له خلقا أو صنعا أو جعاال، 
سااواء أكاناات تلااك الثماارات أعياااان ماديااة متولاادة ماان األصاال أم غااري متولاادة، أم كاناات أعراضااا قائمااة 

 .(69)بتلك األعيان"

لوصاااااية واملااااارياث والوقاااااف يف الشاااااريعة وهاااااو تعرياااااف قرياااااب مااااان التعرياااااف الاااااوارد يف أحكاااااام ا 
 اإلسالمية، وهو قريب من تعريف علي اخلفيف الذا مجع هو اآلخر عمل اإلنسان.

                                                           
 .21-20حممد حمدة، ، ص:   -(96)
 .21-20حممد حمدة، ، ص:   -(07)
 .21-20حممد حمدة، املرجع السابق، ص:   -(17)
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 الثاين:آراء الفقهاء يف مالية املنفعة املطلب

  من نتائل اختالف الفقهاء حول مناط املالية، اختالفهم حول املنفعة، فهل املنفعة مال أم ال؟ 
 ملسألة  على مذهبني :واختلف الفقهاء يف ا

 . املذهب األول: املنفعة ليست ماال1

وهو رأا احلنفية، حيث ذهبوا إىل عدم اعتبار املنفعة ماال، ويتجلى هذا واضحا يف أقوال  
 الفقهاء اآلتية:

جاء يف تنقيح األصول: "وكتقوم املنافع يف اإلجارة؛ ألنه يعتمد اإلحراز، واإلحراز يعتمد 
 .  (70)لألعراض"البقاء، وال بقاء 

ويف التوضيح: " وكتقوم املنافع يف اإلجارة؛ فإنه مستثىن عن سنن القياس؛ ألنه أا التقوم 
يعتمد اإلحراز، واإلحراز يعتمد البقاء، وال بقاء لألعراض، وإن منع استحالة بقاء األعراض، فمثل 

دم تقو م كل ما ال يبقى ، هذه األعراض؛ أا املنافع ، ال شك يف استحالة بقائها، فالقياس يقتضي ع
فإذا كان  تقومها مستثىن عن سنن القياس، ال يقاس تقوم املنافع يف الغصب على تقومها يف 

 .        (71)اإلجارة"

وقال التفتازاين يف شرح التلويح على التوضيح:"وكتقوم املنافع جاعله من أماثلة املعدول عن 
إذ القيمة تنبئ عن التعادل، وال تعادل بني ما يبقى  سنن القياس؛ ألن القياس عدم تقو م املعدوم؛

وقوله        (72)وبني ما ال يبقى، لكنه ثبت يف اإلجارة بقوله تعاىل 

                                                           
 .  121ص: 2صدر الشريعة، تنقيح األصول، ج – ( (70
 .   121ص: 2صدر الشريعة، التوضيح، ج –(  (71
 .25نساء/ ال – ( (72
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 وقوله         (73)  تعاىل على لسان شعيب عليه السالم:

 .(75)" (74)"ن جيف عرقهأعطو األجري حقه قبل أ:" 

: ".. وخرج ابالدخار املنفعة فهي ملك ال -بعد تعريفه للمال–وجاء يف حاشية ابن عابدين 
مال؛ ألن امللك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف االختصاص.. وال يرد أن املنفعة متلك ابإلجارة؛ 

حكما؛ أا أن فيها حكم البيع،  ألن ذلك متليك ال بيع حقيقة، ولذا قالوا إن اإلجارة ال بيع املنافع
 .(76)وهو التمليك ال حقيقته"

وجاء أيضا يف ابب الوصية ابخلدمة والسكىن  والثمرة:" والفرق أن القياس أيىب متليك املعدوم، 
إال أن يف الثمرة والغلة املعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها؛ كاملعاملة واإلجارة، فاقتضى ذلك 

 .(77)يق األوىل ؛ ألن ابهبا أوسع..."جوازه يف الوصية بطر 

وجاء يف هذا الباب أيضا:" فإن مات املوصى له عاد إىل الورثة، ألن املوصي أوجب احلق 
للموصى له ليستويف املنافع على حكم ملكه، ولو انتقل إىل وارث املوصى له استحقها ابتداء من 

 .  (78)ملك املوصي من غري رضاه وذلك ال جيوز "

ابدين أيضا:"وإمنا صح للمالك أن يؤجر ببدل ألنه ملكها تبعا مللك العني، وقال ابن ع
واملستأجر إمنا ملك أن يؤجر مع أنه ال ميلك إال املنفعة؛ ألنه ملكها بعقد معاوضة كانت ماال، 

 .(79)خبالف ملكها بعقد تربع..."
                                                           

 .27القصص/ – ( (73
 .162ص:  3، ج2443أخرجه ابن ماجه،  كتاب الرهون، ابب أجر األجراء، حديث رقم: - ( (74
    .   121ص: 2، ج1996 التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح،  –( (75

 .51ص:  5ابن عابدين، املرجع السابق، دار الفكر، م   -(97)
 . 402ص: 10ر على الدر املختار، جابن عابدين، رد احملتا – ((77
 .400ص:  10ابن عابدين، ج -(  (78
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حنيفة كون املنافع وهذا ما يؤكده الزجناين يف ختريل الفروع على األصول فيقول: "وأنكر أبو 
يف أنفسها أمواال قائمة ابألعيان، وزعموا أن حاصلها راجع إىل أفعال حيدثها الشخص املنتفع يف 
األعيان، حبسب ارتباط املقصود هبا، فيستحيل إتالفها، فإن تلك األفعال كما توجد تنتفي، واإلتالف 

أن الشرع نزهلا منزلة األعيان يف حق جواز عبارة عن قطع البقاء، وما ال بقاء له ال يتصور إتالفه، غري 
 .(80)العقد عليها رخصة، فتعني االقتصار عليها"

مث أشار صاحب ختريل الفروع على األصول إىل أن منافع املغصوب ال تضمن عند          
 .(81)احلنفية

نة وقال يف موضع آخر:" وذهب أصحاب أيب حنيفة إىل أن املنافع املعقود عليها ال متلك مقرت 
 .(82")ابلعقد، بل متلك شيئا فشيئا على ترتيب الوجود

وترتب على هذا عندهم أن األجرة يف اإلجارة املطلقة متلك يوما فيوما، وساعة فساعة حبسب 
، وأن اإلجارة تنفسخ مبوت املستأجر؛ ألن ملك املنافع مرتب على الوجود وقد فات (83)وجود املنافع

مات ينفسخ العقد ألنه عقد يتجدد على ملكه وما يتجدد بعد موته قبل امللك، ومنها أن املؤجر إذا 
ال حيدث على ملكه حىت يتناوله مطلق عقد املورث، وعندهم أن املوصى له ابلسكىن إذا مات ال 

 .(84)يورث وغريها من األحكام

                                                                                                                                                                                     
 .398ص: 10ابن عابدين، املرجع السابق، ج - ((79

 .227وص:  226الزجناين، ختريل الفروع على األصول، ص:    -(38)
 .227وص:  226الزجناين، املرجع السابق ص:    -(48)
 .232-231: انظر: الزجناين، املرجع السابق، ، ص   -(58)
 .وما يليها 103ص:  15السرخسي، ، ج   -(68)
 .235-233الزجناين، املرجع السابق، ، ص:    -(78)
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وجاء يف حاشية ابن عابدين أيضا:"..إذ االنتفاع ابألعيان ال ابألمثان، وهلذا اشرتط وجود 
ملبيع دون الثمن..والتحقيق أن املنفعة ملك ال مال، ألن امللك من شأنه أن يتصرف فيه بوصف ا

االختصاص، واملال من شأنه أن يدخر لالنتفاع وقت احلاجة، والتقومي يستلزم املالية عند اإلمام 
 .(86)،  "واملنفعة غري مال "(85)وامللك عند الشافعي.."

د على املنافع بعوض، ألن اإلجارة يف اللغة بيع املنافع وجاء يف فتح القدير:" اإلجارة عق
والقياس أيىب جوازه؛ ألن املعقود عليه املنفعة، وهي معدومة، وإضافة التمليك إىل ما سيوجد ال يصح 

أعطوا األجري أجره قبل :" إال أان جوزانه حلاجة الناس إليه وقد شهدت بصحته اآلاثر وهو قوله 
قد ساعة فساعة على حسب حدوث املنفعة، والدار أقيمت مقام املنفعة يف ، وتنع(87)"أن جيف عرقه

حق إضافة العقد إليها لريتبط اإلجياب ابلقبول، مث عمله يظهر يف حق املنفعة ملكا واستحقاقا حال 
 .(88)وجود املنفعة، وال تصح حىت تكون املنافع معلومة، واألجرة معلومة..."

املنفعة يف املذهب احلنفي أناها ليست ماال متقوما يف وجاء يف مصادر احلق: "األصل يف 
ذاته..وال تقوم املنفعة إال بعقد كعقد اإلجيار، فعند ذلك تستحق األجرة عن املنفعة، ال حبكم الضمان 
بل حبكم العقد الذا قومها، وهذه  النظرة الضيقة إىل املنفعة أخذت تتسع شيئا فشيئا يف الفقه 

العني إذا كانت وقفا، أو مملوكة ليتيم مضمونة، ولو بغري العقد وكذلك اإلسالمي، فجعلت منافع 
 .(89)العني املعدة لالستغالل إذا مل يكن االنتفاع هبا بتأويل ملك أو عقد"

                                                           
 .502-501ص:  4ابن عابدين، املرجع السابق، ، م   -(88)
 .502-501ص:  4ابن عابدين، املرجع السابق، ، م   -(98)
 سبق خترجيه.   -(09)
 .63-85ص:  9كمال بن اهلمام، ، ج    -(19)
 .75ص:  6ج 2السنهورا، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، م   -(92)
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 :(90)ومن أدلة احلنفية على ذلك املستنتجة من أقواهلم ما يلي

 هذه الضوابط، فليس مبال؛املنافع ال تقبل  احليازة وال اإلحراز وال التقوم، وما ال يقبل  -

أن املنافع حاصلها راجع إىل أفعال حيدثها الشخص املنتفع يف األعيان حبسب ارتباط املقصود هبا،  -
فيستحيل إتالفها، فإن تلك األفعال كما توجد تنتفي، واإلتالف عبارة عن قطع البقاء، وما ال بقاء 

ان يف حق جواز العقد عليها رخصة، فتعني له ال يتصور إتالفه غري أن الشرع نزهلا منزلة األعي
 االقتصار عليها؛

ال يرد عليها، كالغصب، فهي أعراض  ال تبقى زمانني  االعتداءأن املنافع ال تضمن، ألن  -
 فيستحيل غصبها، مع وجود استثناءات على هذا الدليل؛

ع مثلها، فإذا مل تضمن لو كانت املنافع أمواال، لكان ينبغي عند االعتداء عليها، أن تضمن مبناف -
مشروط ابملماثلة  االعتداءهبا، ال ميكن ضماهنا ابألعيان، ألن األعراض ليست كاألعيان، وضمان 

 ابلنص واإلمجاع.  

 املذهب الثاين: املنفعة مال 

وهو مذهب اجلمهور، فقد ذهب مجهور فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن املنافع  
 واضحا يف عباراهتم الفقهية اآلتية: أموال، ويتجلى ذلك

 أوال: املالكية

                                                           
 103ص:  15، السرخساي، املرجاع الساابق، ج51ص:  5بن عابادين، املرجاع الساابق، دار الفكار،  ماانظر: -(   (90

 9ج كماال بان اهلماام، فاتح القادير،  ،502-501ص:  4ابان عابادين، املرجاع الساابق، دار الفكار،  م، وما يليها
اباان عاباادين، رد احملتااار  .227وص:  226. الزجناااين، املرجااع السااابق، ص: 255-254، ، ص:63-58ص: 

 .402، 400، 398ص:10على الدر املختار، ، ج
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جاء يف الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي يف كتاب األكرية واإلجارات:"والكراء عند مالك   
من العقود الثابتة اليت ال ينقضها موت أحد املتكاريني، وورثة كل واحد منهما تقوم مقامه، وكذلك ال 

 .(92)اء يف بداية اجملتهد: "املنافع يف معىن األموال"وج ،(91)ينقضها عنده البيع"

جاء يف املقارانت التشريعية :"من ملك حق االنتفاع جيوز له أن يسقط حقه منه لغريه،        
فيستحق ذلك الغري االنتفاع به، حيث كان من أهله، وكذا من له وظيفة له أن يسقط حقه منها، ال 

، مث قال صاحب (93)ان أو يف مقابلة دراهم على املعتمد..."فرق بني كون اإلسقاط املذكور جما
؛ فالنزول عن (94)جدا يف النزول عن الوظائف" -أا املالكي -املقارانت:"فالبند يناسب املذهب

 الوظائف حق يستعاض عنه ابملال، أوميكنين القول أنه منفعة تقو م مبال.

، (95)ا يدل على متليك املنفعة بعوض"وجاء يف حاشية الدسوقي عن اإلجارة: "واملراد هبا م  
 وهذا كما هو شأن املال. 

: "إذا مات الشخص املستأجر للعني املعينة يقوم وارثه -عن اإلجارة أيضا -ويف بلغة السالك 
 ؛ أا كما يف األعيان املالية. (96)مقام مورثه"

 الشافعية:-اثنيا

..وابملنااافع املباحااة وحاادها "بااه: جاااء يف هنايااة احملتاااج يف معاارض احلااديث عمااا يصااح اإليصاااء  
مؤباادة ومطلقااة، ولااو لغااري املوصااى لااه ابلعااني ؛ ألهنااا أمااوال تقاباال ابلعااوض كاألعيااان، وميكاان صاااحب 

 .(97)العني املسلوبة املنفعة حتصيلها..."
                                                           

 .368أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، الكايف، ص: -  ( (91
 .329ص:  2ابن رشد، بداية اجملتهد، ج   -(59)

 .154ص: 1مد خملوف العدوا، املرجع السابق، محممد حسنني بن حم -( (93
 .154ص:  1حممد خملوف العدوا، املرجع السابق، م -( (94

 .4ص:  4الدسوقي، ، ج   -(89)
 .280ص:  2حممد الصاوا،ج   -(99)
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وجاء يف كتاب اجملموع: "وال تصح اإلجارة إال على أجرة معلومة؛ ألنه عقد يقصد به العوض 
ذكر العوض كالبيع، وجيوز إجارة املنافع من جنسها، ومن غري جنسها؛ ألن املنافع فلم يصح من غري 

 .(98)يف اإلجارة كاألعيان يف البيع، مث األعيان جيوز بيع بعضها ببعض فكذلك املنافع" 

 .(99)وجاء يف األم:" واإلجاارة بيع وال باأس التغابن يف البيوع وال يف اإلجارات"

ى األصول:" معتقد الشافعي أن منافع األعيان مبنزلة األعيان القائمة وجاء يف ختريل الفروع عل
يف املالية، وحقيقتها عندان هتيؤ األعيان واستعدادها هبيئتها وشكلها حلصول األغراض منها..وإطالق 
لفظ املال عليها أحق منه على العني، إذ التضمني ال يسمى ماال إال الشتماهلا على املنافع ولذلك ال 

 .(100)بيعها بدوهنا"يصح 

وقال يف موضع آخر:"فر ع الشافعي على اعتقاده أن املنافع هيئة قائمة ابحملال تنزيلها منزلة  
األعيان يف عقد اإلجارة، حىت أثبت هلا أحكام األعياان ومن ألفاظه املشهورة أنه قال: اإلجارة صنف 

 . (101)من البيع"

 اثلثا:احلنابلة

 . (102): "املال هو ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورة"جاء يف املغين والشرح الكبري 

وجاء يف شرح منتهى اإلرادات:" واملنافع مبنزلة األعيان؛ ألهنا يصح االعتياض عنها، وتضمن 
 .(103)ابليد واإلتالف"

                                                                                                                                                                                     
 .53-50ص: 6الشافعي الصغري، هناية احملتاج، ج – ( (97

 .281-280ص:  15النووا، اجملموع، م ج  -(011)
 .16ص:  4لشافعي، األم، ، جا   -(021)
 .225الزجناين، املرجع السابق، ، ص:    -(031)
 .230الزجناين، املرجع السابق، ص:    -(041)
 .7ص:  4ابن قدامة، املغين والشرح الكبري، ج   -(051)
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وعن املال شرعا قال:" املال شرعا ما يباح نفعه مطلقا، أو اقتناؤه بال حاجة فخرج ما ال نفع   
وما فيه نفع حمرم كخمر، وما ال يباح إال عند االضطرار كامليتة، وما ال يباح اقتناؤه  فيه كاحلشرات،

 .(104)إال حلاجة كالكلب وكطري لقصد صوته.."

 :(105)وعليه فمن أدلة اجلمهور على رأيهم املستنتجة من أقواهلم ما يلي

ذلك متيل إليها النفس املال اسم ملا متيل إليه النفس، وهو خملوق ملصلحة اإلنسان، واملنافع ك -
 وخلقت ملصلحة اإلنسان؛ فهي أموال؛

إن الشرع قد اعترب املنافع ونزهلا منزلة األعيان، بل املنافع هي الغاية املقصودة من األموال، فليس  -
من احلق والعدل أن ال نلزم غاصب الدار املنتفع مبنافعها ملدة، بتعويض مالك العقار ملا حلقه من 

 ضرر؛

 فعة تصح أن تكون مهرا، ولو مل تكن ماال ملا صحت هلذا الغرض، لقوله تعاىل:إن املن -

                              

   (106)؛ 

                                                                                                                                                                                     
 .351ص:  2البهويت، شرح منتهى اإلرادات، م   -(061)
 .142ص:  2البهويت، املرجع نفسه، م   -(071)

ص:  2ابااان رشاااد، بداياااة اجملتهاااد، ج .368أباااو عمااار يوساااف بااان عباااد هللا بااان عباااد الااارب، الكاااايف، ص: انظااار: –( (105
ابان قداماة، املغاين والشارح الكباري،  225، ص: الزجنااين، املرجاع الساابق، ،  16ص:  4الشافعي، األم، ج .329

 .735، ص: ، حممد عليش،260-259. إبراهيم فاضل الدبو، املرجع السابق، ص:7ص:  4ج
 .27القصص/   -(061)
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فع به فليس مبال، فكيف تنعدم إن األشياء املادية إمنا تصبح ماال ابعتبار االنتفاع هبا، وما ال ينت -
املالية يف املنافع وهي متقومة بنفسها، ودليل التقوم عبارة عن العزة وهي عزيزة بنفسها عند الناس، 

 وهلذا يبذلون األعيان ألجلها، فيستحيل أن ال تكون هي متقومة؛

 الثالث: نظرة يف أقوال الفقهاء يف مالية املنفعة وبيان الرأي الراجح املطلب

 ردود اجلمهور على احلنفية واإلجابة عليها ومناقشة ذلك: -الأو 

 من ردود اجلمهور على احلنفية:

إن قولكم أن املنافع حاصلها راجع إىل أفعال حيدثها الشخص املنتفع يف األعيان حبسب ارتباط  -
ع البقاء، املقصود هبا، فيستحيل إتالفها، فإن تلك األفعال كما توجد تنتفي، واإلتالف عبارة عن قط

وما ال بقاء له ال يتصور إتالفه غري أن الشرع نزهلا منزلة األعيان يف حق جواز العقد عليها رخصة، 
؛ هذا مسلم إذا نظران إىل احلقائق وسلكنا طريق النظر، ولكن األحكام (107)فتعني االقتصار عليها

واملعدوم الذا ذكرمتوه، مال  الشرعية غري مبنية على احلقائق العقلية، بل على االعتقادات العرفية،
 .(108)عرفا وشرعا، وحكم الشرع والعرف غالب يف األحكام

ومن ردود أيب زهرة على احلنفية :"ولكن إذا كانت املنافع ليست أمواال متقومة فكيف جترا عليها  -
التصرفات الشرعية اليت أجيزت استحساان، إذ كيف جترا التصرفات الشرعية على معدوم، ال وجود 

 ه، وإن وجد، فليفن يف إابنه، ألنه ال خيرج عن أنه كسب للشخص، وليس مبوجود قائم بذاته".ل

مث ذكر اجلواب حول هذا فقال:" وقد أجيب عن هذا أن املنافع وإن مل تعترب ماال تعترب ملكا       
 .(109)ألن امللك ال يقتضى الوجود كاملالية، إذ هو القدرة على التصرفات الشرعية..."

                                                           
 .226الزجناين، املرجع السابق، ، ص:   -(107)
 .226الزجناين، املرجع السابق، ، ص:   -(081)
 .54أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد، ص:    -(091)
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لعل اجلواب على هذا اجلواب إن التقوم للمالية، إمنا يكون ابعتبار امللكية وإطالق و   
 .(110)التصرف، وهي راجعة إىل املنافع، إذ هبا إقامة املصاحل وتقضية احلوائل ال بنفس األموال

ومن ردود ابن القيم على قوهلم أن اإلجارة هي بيع معدوم، ألن املنافع معدومة، وعليه فهي على  -
الف القياس، ما يلي: "وأما اإلجارة فالذين قالوا هي على خالف القياس، قالوا هي بيع معدوم، خ

ألن املنافع معدومة حني العقد.. فقوهلم إن اإلجارة بيع معدوم وبيع املعدوم ابطل دليل مبين على 
مة األوىل وأثبت أن املقد-مقدمتني جمملتني غري مفصلتني قد اختلط يف كل منهما اخلطأ ابلصواب 

وقولك إن العلة جمرد كونه معدوما دعوى بغري دليل، بل دعوى  -ابطلة، واملقدمة الثانية ابطلة
ابطلة.. فالقياس احملض وقواعد الشريعة، وأصوهلا ومناسبتها تشهد هلذه العلة، فإنه إذا كان له حال 

حال واحد والغالب فيه  وجود وعدم كان يف بيعه حالة العدم خماطرة وقمار.. وأما ما ليس له إال
 .(111)السالمة، فليس العقد عليه خماطرة، وال قمارا وإن كان فيه خماطرة يسرية فاحلاجة داعية إليه"

 اثنيا: الرتجيح

بناء على هذه املقارنة واملناقشة، وبناء على ما سبق ذكره من انتقادات شديدة حول مناط 
ع أموال بذاهتا أوىل ابألخذ واالعتبار، ذلك أن املنافع هي أرى أن القول أبن املناف  املالية عند احلنفية؛

الغاية املرجوة من األموال، واملصلحة تقو م مبنافع األشياء، ال بذواهتا، لذلك جند أن الطبع مييل إليها، 
ويسعى يف طلبها، وعلى هذا أعراف الناس ومعامالهتم، إذ أهنم يطلبون املنافع نظري املال فيما يربمونه 

قود اإلجارات، وما ال منفعة له ال رغبة فيه وال طلب، وما هذه الفنادق املنتشرة يف كل مكان، من ع
واحملالت التجارية املخصصة لإلجيار والسكنات كذلك، وقاعات احلفالت، والقاعات املخصصة 

ألفراح  للمعارض التجارية اليت تقام سنواي، وسيارات األجرة، وسيارات النقل احلضرا، وكراء فساتني ا

                                                           
 .262انظر: إبراهيم فاضل الدبو، املرجع السابق، ص:  -((110

 .12-3 ص: 2ابن قيم، إعالم املوقعني،  ج  -(111)
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وغريها كثري إال دليل على أن املنافع متثل جماال كبريا للحصول على املال وكسب الثروة، ومل يرد يف 
 الشرع ما يعارض هذا العرف.

"ال تتجلى النزعة  -املنفعة غاية فطرية ال خالف فيها –يقول رمضان البوطي حتت عنوان 
 حتصيل املنفعة لنفسه يف اجلملة، فال غرو الفطرية لدى اإلنسان يف شيء كما تتجلى يف نزوعه إىل

واإلسالم دين الفطرة، أن تكون املنفعة يف أمت مظاهرها وأوسع طاقاتاها حمورا ملا شرعه هللا لعباده من 
شرائع وأحكام، وأساسا جلميع ما خطه لعباده من أخالق وفضائل، بل إن هذا القدر العام يف فهم 

ع كلها من وراء مجيع ما خيطط من نظم ويتم من أعمال، ويوضع املنفعة هدف للناس كلهم، والشرائ
يف أن املنفعة هي مقياس  -إال قلة اندرة -من قوانني، وما خالف من الباحثني أحد قدميا أو حديثا 

 ،(112)ما يسمى ابخلري والشر، كما أناهم اتفقوا على أن وسائل املنفعة تعطى حكم املنفعة ذاهتا..."
ر املنافع أمواال متقومة وإهدارها ضياع لكثري من احلقوق، واملصاحل الدنيوية ومنه ففي عدم اعتبا

 واألخروية، وتسليط للظلمة على منافع األعيان.

يقول العز بن عبد السالم:" فإن هللا عز وجل جعل األموال واملناافع وساائال إىل مصااحل دنيوياة 
شااراء، ومبااا جااوزه ماان اإلجااارات واجلعاااالت وأخروية..وكااذلك متاانن علااى عباااده مبااا أابحااه ماان البيااع وال

مصااحل اخللاق يف  والوكاالت حتصيل للمنافع الايت ال حتصاى كثارة، فاإن البياع لاو مل يشارعه الشارع لفاتات
وساواتر عاوراهتم، وماا يتقرباون باه إىل  ما يرجع إىل أقواهتم، ولباسهم، ومساكنهم، ومازارعهم  ومغارساهم

 .(113)عامل خفياهتم"

آخااااااااار: "ومااااااااان التقاااااااااديرات إعطااااااااااء اآلاثر والصااااااااافات، حكااااااااام األعياااااااااان وقاااااااااال يف موضاااااااااع  
         .(114)املوجودات"

ومن املصاحل واحلقوق تلك اليت تندرج ضمن احلقوق املعنوية كحقوق تكنولوجيا املعلومات؛ 
هذه هلا قيمة اقتصادية هامة، إذ متثل املعلومات ميزة هذا العصر، حيث تقاس قوة الدول واألمم 

                                                           
 .28-27حممد سعيد رمضان البوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ص:  -(121)
 .200ص:  1العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، ج -(131)
 .7ص:  2العز بن عبد السالم، املرجع السابق، ج  -(141)
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متلك من معلومات، بل تبىن أمم وهتدم أخرى، بناء على معلومات؛ وابلتايل القول إبهدار  مبقدار ما
 .قيمة هذه احلقوق، ضياع ملصاحل األمة، وتكريس لتخلفها، 

 .(115)جاء يف كتاب اجملموع: "ألن اإلجارة كالبيع واملنفعة كالعني"  

 نفعة ماال؛ جاء يف البدائع: وما يؤيد هذا الرتجيح أن من احلنفية أنفسهم من يعترب امل  

، وجاء يف موضع آخر (116)"املال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وتتعلق ابمللك يف كل واحد منهما"
أيضا: "سواء كان املال عينا أو منفعة عند عامة العلماء حىت جتوز الوصية ابملنافع من خدمة العبد، 

 .(117)وسكىن الدار، وظهر الفرس"

قول علي اخلفيف:" ومن الفقهاء من صرح أبن املالية ليست إال صفة وأختم ترجيحي هذا ب
لألشياء بناء على متول الناس، واختاذهم ماال وحمال لتعاملهم.. وليس يلزم لذلك أن يكون مادة تدخر 
لوقت احلاجة، بل يكفي أن يكون احلصول عليها ميسورا عند احلاجة إليه غري متعذر وذلك متحقق 

كثري من احلقوق.. وهذا رأا وجيه يتفق مع ما صار إليه التعامل يف هذا العصر ؛ فإذا يف املنافع، ويف  
ما انتهينا إىل هذا الرأا بناء على أن العرف يف الشريعة له اعتباره ما دام أنه ال يعارض نصا، وال 

ول ، ومما يؤكد أن املالية هي صفة لألشياء بناء على مت(118)يتصادم مع أصل من أصول الدين..."
الناس هلا قول العز بن عبد السالم:" وأما األموال فحق هللا تعاىل فيها اتبع حلقوق العباد بدليل أهنا 

، وهكذا يرتجح لدا أن املنافع أموال متقومة بذاهتا وهللا (119)تباح إبابحتهم ويتصرف فيها إبذهنم"
 أعلم.

                                                           
 .281-280ص:  15النووا، اجملموع، ج   -(151)
 .352وص:  385ص:  7السابق، جالكاساين، املرجع   -(161)
 .352وص:  385، ص: 7الكاساين، املرجع نفسه، ج   -(171)
 .14-13هامش ص:  1علي اخلفيف، امللكية، ج   -(181)
 .67ص:  2العز، القواعد، ج   -(191)
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 صلة:ماهية املقاصد واملقاصد اخلاصة واأللفاظ ذات اللثاملبحث الثا

 املقاصد لغة واصطالحاتعريف  املطلب األول:

 :لغة الفرع األول :تعريف املقاصد

 :على معان كثرية منها، ( وتصريفاهتاقكصكدك  تطلق كلمة)

، إذا طلبه 120: يقال قصده وله وإليه يقصدهاالعتزام واالعتماد واأَلمُّ وطلب الشيء وإتيانه -1
 .حنوه ابعينه، وحن

وعلى هللا قصد ومنه قوله تعاىل:)استقام ؛ تصد يف أمره استقامة الطريق:يقال: اق  -2
 .122، أا على هللا تبيني الطريق املستقيم، والدعاء إليه ابحلجل والرباهني الواضحة121السبيل(

َقرِيًبا َوَسَفًرا  َعَرًضاَكاَن : ومنه قوهلم سفر قاصد، أا سهل قريب ومنه قوله تعاىل:)لو القرب -3
 . 123قَاِصًدا اَلتَـّبَـُعوكَ 

، وهو بني اإلسراف والتقتري، : والتوسط االعتدال -4 ومنه قصد فالن يف مشيه إذا مشى مستوايا
فالتوسط قد  124ويقال أيضا: القصد من األمور واملعتدل الذا ال مييل إىل أا طريف التفريط واإلفراط

ما عال من يكون ماداي وقد يكون معنواي، ومنه القصد يف املعيشة، وجاء يف احلديث: ))
 .127، والقصد العدل126، مبعىن ما افتقر من ال يسرف يف اإلنفاق125صد((اقت

                                                           
 1/396الفريوز آابدا، القاموس احمليط،  - 120
 سورة النحل 9اآلية  - 121
 3/533ابن منظور، لسان العرب،   - 122
 سورة التوبة 42اآلية  - 123
 ابن منظور، املصدر السابق. - 124
 1/447رواه أمحد، مسند أمحد بن حنبل، مسند عبد هللا بن مسعود، د.ط  - 125
 3/353ابن منظور، املصدر السابق - 126
 254حممد بن أيب بكر الرازا، خمتار الصحاح، ، ص  - 127
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 كالعدل واإلنصاف يف احلكم.  :واإلنصافالعدل  -5
كأن يقول قصدت العود قصدا أا كسرته، وتقصدت الرماح: أا   الكسر والطعن: -6

 وقصده: طعنه فلم خيطئه وضربه فقتله..128تكسرت

يف أصل الكلمة  ابن جين قصد جيدر بنا نقل قولوبعد استعراضنا للمعاين اليت استعملت فيها ال
: " أصل )قصد(، ومواقعها يف كالم العرب االعتزام، والتوجه والقصود واستعمال العرب هلا يقول

والنهوض حنو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله يف احلقيقة، وإن كان يف بعض 
تقصد اجلور اترة، كما تقصد العدل أخرى،  املواضع بقصد االستقامة دون امليل، أال ترى أنك

، وهذا األصل يف 130صاحب معجم منت اللغة ذلك ، وأيده يف129"هلا مجيعافاالعتزام والتوجه شامل 
 131يف مسات الشريعة املادة هو الذا يعنينا يف املقياس، وإن كانت املعاين األخرى ملحوظة

 وخصائصها.

 اصطالحاالفرع الثاين : تعريف املقاصد 

بارات تستعمل مبعىن علق عليها مقاصد الشريعة، ومقاصد الشارع، واملقاصد الشرعية: وهي كلها يط 
 واحد.

                                                           
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  - 128
 املصدر السابق . ابن منظور، - 129
  .ابن منظور، املصدر السابق .575، ص: 4أمحد رضا، معجم منت اللغة، ج- 130

 
والشريعة لغة واصطالحا:  يف اللغة أا يف كالم العرب الشرعة والشريعة مشرعة املاء، وهي مورد الشاربة  - 131

فيه الدواب: ويقال: شريعة اليت يشرعها الناس فيشربون منها ويستسقون، وهي موضع على شاطئ البحر تشرع 
والشرعة  اصطالحا ما سن وشراع ومشرعة: املواضع اليت ينحدر منها املاء، ينظر ابن منظور، لسان العرب والشريعة 

 48املائدة/مه ِشرهعكةا وكِمناههكاجاا(هللا لعباده من الدين وأمر به ينظر ابن منظور، لسان العرب ) ِلُكل ٍّ جكعكلهنكا ِمنهكُ 
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 :يف اصطالح العلماء القدامى -أوال

واليويب واخلادمني ولكن ذكر غريهم وهو  يسوين ر يرى البعض أن املتقدمني مل يعرفوا املقاصد ومنهم ال 
مام الغزايل قد عرفها يف شفاء الغليل بعد إللعامة للشريعة أن ايف كتابه املقاصد ا ةعز الدين بن زغيب

بيانه ألنواع املقصود الشرعي) مقصود دينيك يتضمن قسمني: حتصيل؛ أا جلب مصلحة، وإبقاء: 
 أا درء مفسدة، ومقصود دنيوا: ويتضمن كذلك قسمني: حتصيل وإبقاء(.

الشرعية،  بريات واملرادفات واألمثلة للمقاصدأما غري الغزايل فقد وجدت يف ثنااي مؤلفاهتم بعض التع
فقد ذكروا تقسيم املقاصد إىل ضرورية وحاجية وحتسينية، كما ذكروا الكليات اخلمس للمقاصد 

الشرعية، كما استنبطوا بعض األسرار واحلكم من النصوص واألحكام الشرعية، وعربوا عن املقاصد 
 واألسرار وغريها.أبلفاظ خمتلفة: كاملصلحة واألغراض والغاايت 

 : عند املعاصرين -اثنيا

 وأهم هذه التعريفات:

علم أسرار الدينن الباحث عن حكم األحكام وملياهتا، (:1176)تتعريف ويل هللا الدهلوي -1
 132وأسرار خواص العمال ونكاهتا

: وقد عرفها يف سياق تفريقه بني املقاصد والوسائل تعريف الشيخ الطاهر ابن عاشور -2
د هي األعمال والتصرفات املقصودة لذاهتا، واليت تسعى النفوس إىل حتصيلها مبساع فقال:: املقاص

 .133شىت، أو حتمل على السعي إليها امتثاال

                                                           

 .21، ص: 1ج 1999، 3،1420حياء العلوم، بريوت، ط‘هللا البالغة، دار حجة  - 132
ا بن عاشور، مقاصد الشريعة، حتقيق حممد احلبيب ابن خوجة، وزارة األوقاف والشؤون  حممد الطاهر - 133

 .121، ص: 2،ج2004اإلسالمية، قطر، )د.ط(، 
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"هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع مبا يلي: عرف املقاصد العامةكما    -
ن أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص م

أوصاف الشريعة، وغايتها، وغاايهتا العامة، واملعاين اليت ال خيلو التشريع عند مالحظتها، ويدخل يف 
هذا أيضا معان من احلكم، ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية 

 .134منها"
قاصد الشرعية اخلاصة يف أبواب املعامالت هي: : " املويف تعريف املقاصد اخلاصة يقول -

الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفاهتم 
اخلاصة، ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل: قصد التوثيق يف 

 .135النكاح"عقد الرهن، وإقامة املنزل والعائلة يف عقد 
يقول: "املراد مبقاصد الشريعة: الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع  تعريف عالل الفاسي:-3

 .136عند كل حكم من أحكامها"
: يقول: "هي املصاحل اليت تعود إىل العباد يف دنياهم وأخراهم سواء أكان تعريف يوسف العامل -3

 .137ملضار"حتصيلها عن طريق جلب املنافع، أو عن طريق دفع ا
يقول:" إن مقاصد الشريعة هي الغاايت اليت وضعت ألجل حتقيقها  تعريف أمحد الريسوين: -4

 .138ملصلحة العباد"
: هي املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا تعريف سعد اليويب  -5

 .139من أجل حتقيق مصاحل العباد

                                                           
 51حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ، ص  - 134
 146املرجع نفسه: ص  - 135
 3عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، مكتبة الوحدة العربية الدار البيضاء، ص - 136
يوسف حامد العامل، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، الدار اإلسالمية للكتاب اإلسالمي، الرايض،  - 137

 .79م، ص1991، 1ط
 .7م، ص1991، 1د عند اإلمام الشاطيب، دار األمان، الرابط، طأمحد الريسوين، نظرية املقاص - 138

 سعد اليويب، مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية. - 139
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وغريها مما مل نورده أن اخلالف  فيها لفظي ال معنوا، واملستخلص يف اجلملة من هذه التعاريف  •
وهي كلها جتعل من املقاصد هي املعاين واحلكم واألسرار اليت أرادها الشارع من تشريع األحكام 

 حتقيقا ملصلحة العباد.
بتعبريات خمتلفة ، ولكن مل يربز تعريف حمدد  كما أن املتقدمني مل يهملوا احلديث عن املقاصد •

 ناطقة ألن جل اهتمامهم يف استحضار تلك املقاصد والعمل هبا.بلغة امل
تعريفات املعاصرين متقاربة يف مجلتها من حيث الداللة على معىن املقاصد ومسماها، ومن حيث  •

 بعض متعلقاهتا على حنو أمثلتها وأنواعها.
نها مبعان ذات تعبريا عن مراد الشارع احلكيم من تشريع األحكام واملعرب عكلها تعترب املقاصد  •

 مدلول واحد وعبارات خمتلفة كاملعاين واحلكم واألهداف والغاايت.
 

 الفرع الثاين :األلفاظ ذات الصلة

استخدم األصوليون مصطلحات هلا صلة وثيقة ابملقاصد، ورمبا كانت مرادفة ملصطلح املقاصد، ومنها 
 العلة، احلكمة، املناسبة.

 العلة: -1

تعريف العلة مذاهب شىت، واستعملوها استعماالت خمتلفة، وكثرت لقد ذهب علماء األصول يف 
 تعاريفهم هلا، وكثر جداهلم حوهلا:

عرفها اآلمدا: العلة يف األصل مبعىن الباعث؛ أا مشتملة على حكمة صاحلة أن تكون مقصودة 
 .140شرع احلكم للشارع من 

على ثالثة  االصطالح جعل إطالق لفظ العلة يف لسان أهلفقد  "حممد مصطفى شليب"  أما 
 .141أمور

                                                           

 اآلمدا، اإلحكام. - 140



 مذكرة مقاصد التشريع املايل 
 

 

40 

 * ما يرتتب على الفعل من نفع أو ضرر مثل ما يرتتب على الزان من اختالط األنساب.

*  ما يرتتب على تشريع احلكم من مصلحة أو دفع مفسدة، كالذا يرتتب على حترمي الزان والقتل من 
 حفظ األنساب والنفوس.

 ع احلكم عنده مصلحة للعباد كنفس الزان والقتل.* الوصف الظاهر املنضبط الذا يرتتب على تشري

فإنه يص ُح تسمية هذه األمور الثالثة ابلعلة، ولكن أهل االصطالح بعد ذلك قد خصوا 
األوصاف ابسم العلة، وإن قالوا عنها علة جمازا، ألهنا ضابطة للعلة احلقيقية، ومسوا ما يرتتب على 

مقصد الشارع من التشريع، وبعضهم أطلق عليه لفظ  التشريع من منفعة أو دفع مضرة ابملصلحة أو
 احلكمة، كما أهنم قالوا: إنه العلة الغائية.

ولقد فسَّر اإلمام الشاطيب العلة احلقيقية بكوهنا هي نفس احلكمة واملصلحة فقال: "أما العلة 
ت هبا النواهي... فعلى فاملراد هبا احلكم واملصاحل اليت تعلقت هبا األوامر أو اإلابحة واملفاسد اليت تعلق

اجلملة العلة هي املصلحة نفسها أو املفسدة ال مظنتها كانت ظاهرة أو غري ظاهرة منضبطة أو غري 
 .142منضبطة"

وتفسري الشاطيب للعلة هو يوافق االستعمال األول، وهو الالئق أبصل املقاصد، ذلك أن 
األحكام، بغض النظر عن كوهنا البحث يف املقاصد هو حبث يف العلل احلقيقية اليت هي مقاصد 

 .143ظاهرة أو خفية، منضبطة أو غري منضبطة

ومن هنا فالعلة على احلقيقة هي احلكمة، مبعىن األمر املناسب الذا يرتتب على تشريع 
 .144احلكم ألجله جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وأن الوصف الظاهر اتبع له عند التعليل

                                                                                                                                                                                     
 13حممد مصطفى شليب، املرجع السابق ص  - 141
 1/185الشاطيب، املوافقات يف أصول األحكام، ،  - 142
 12صأمحد الريسوين، املرجع السابق،  - 143
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لوصف الظاهر كالزان و البيع مثال، وما يف الفعل وعليه فكل حكم يوجد معه أمور ثالثة: ا
من نفع أو ضرر، ويعرب عنه ابملصاحل أو املفاسد، وبعضهم يسمي ذلك حكمة، وما يرتتب على 

التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة، ويسمى ذلك مصلحة أو مقصد التشريع، وبعضهم يطلق 
 .145عليه لفظة احلكمة كسابقه

املرادفة للمقاصد واستعماهلا أكثر شيوعا من املقاصد نفسها   من املصطلحات احلكمة: -2
مة إطالقات منها ما كان مرادفا للعلة الباعثة على تشريع األحكام لتحقيق مصاحل العباد وهلا  كوللح

 إطالقات أخرى.

 :146يف اصطالح األصوليني تطلق إبطالقني -

أو دفع مفسدة أو تقليلها، فيقال: * هي ما يرتتب على التشريع من جلب املصلحة أو تكميلها، 
ُشرع قصر الصالة لدفع املشقة عن املسافر، إذن دفع املشقة هو احلكمة من مشروعية قصر الصالة 

 يف السفر.

* األمر املناسب يف نفسه ألن يكون سببا لتشريع احلكم من أجله، أو مبعىن األمر الذا ألجله ُجِعل 
 سفر؛ فإهنا أمر مناسب لشرع القصر.الوصف الظاهر علة كاملشقة ابلنسبة لل

إىل اإلطالق األول، إذ أنه إطالق  –عند التحقيق والتدقيق  –وملا كان اإلطالق الثاين آيل 
جمازا فقط، لذلك يعد مصطلح احلكمة مرادفا متاما لقصد الشارع أو مقصوده، فيقال: هذا 

                                                                                                                                                                                     
 133حممد مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  - 144
 130مصطفى شليب ،املرجع السابق، ص  - 145
وقطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول  136حممد مصطفى شليب، تعليل األحكام، ، ص - 146

 185-184الفقه، ، ص
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لفظ احلكمة أكثر من استعماهلم  مقصوده كذا أو حكمته كذا، فال فرق، وإن كان الفقهاء يستعملون
 .147لفظ املقصد، وعليه فذكر الفقهاء أو غريهم للحكمة هو ذكر ملقصود الشارع

لقد درج العلماء من القدامى واملعاصرين على جعل لفظ املعىن مرادفا للمقصد، خاصة ( املعىن: 3
 .148حي هلذا احلكم هو كذاالفقهاء منهم؛ حيث يقولون: شرع هذا احلكم هلذا املعىن، أو املعىن املصل

وحىت علماء األصول قد استعملوا اللفظني على أساس الرتادف فهذا اإلمام الشاطيب كثري ما 
يعرب عن املقاصد ابملعاين كقوله: "األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها، وإمنا قصد هبا أمور 

 .149أخرى، هي معانيها، وهي املصاحل اليت شرعت ألجلها"

وا اإلمام الشاطيب كاإلمام الغزايل وشيخه اإلمام اجلويين قد عربوا عن املقاصد وحىت من سبق
 ابملعاين.

وقد سار املعاصرون على هنل املتقدمني يف جعل املعىن لفظا مرادفا للمقصد، وهو ما يالحظ 
 .يف تعريف أكثرهم للمقاصد، كتعريف ابن عاشور، وتعريف اليويب وكثري من العلماء

يتناول األصوليون حبث املناسبة  يف معرض حبثهم للعلة وشروطها ومسالكها ومن  املناسبة: -4
 تعريفاهتم للمناسبة مايلي:

 .150وصف منضبط جالب لنفع أو دافع لضر -
 .151ما تضمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة -

                                                           
 9- 8أمحد الريسوين، املرجع السابق، ص  - 147
 13الريسوين، املرجع نفسه، ص - 148
 2/268لشاطيب، املوافقات، ا - 149

 .301، ص:2فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت، ج - 150
 .391، ص:1973القرايف، شرح تنقيح الفصول، منشورات الكليات األزهرية، القاهرة،  - 151
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ل إىل واملتتبع هلذه التعريفات وغريها يلحظ أن على  اجملتهد  أن يتحرى املناسبة من تشريع احلكم ليص
مقصد الشارع ، لذا يرى بعض املعاصرين أن املناسبة ليست هي ذات املقصد، وإمنا هي وسيلة 

 .152للتحقق من إفضاء احلكم إىل املقصد
ومما سبق نستخلص أن كالا من لفظ املقصد والعلة واحلكمة واملعىن ذات مضامني متقاربة ومتداخلة؛ 

 من األحيان على سبيل الرتادف، وإن مل مينع ذلك بعض مما جيعل الكثري من العلماء يستعملها يف كثري
 الفروق بينها يف االستعمال الدقيق خاصة عند األصوليني.

 الفرع الثالث :أقسام املقاصد:

لقد تبني من تعريفات الكثري من العلماء للمقاصد أهنا تنقسم إىل ثالثة أقسام هي: مقاصد عامة، 
 .153ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية

واملراد هبا مقاصد التشريع العامة، وهي املقاصد الكلية اليت تعود على  قاصد العامة )الكلية(:أ/ امل
عموم أفراد األمة عودا متماثال، أو هي املقاصد اليت تراعيها الشريعة وتعمل على حتقيقها يف كل 

ن عن مقاصد أبواهبا التشريعية أو يف أكثرها، وهذا القسم هو ما ينطبق عليه ما يعنيه املتحدثو 
 .154الشريعة

                                                           

 .53عبد الرمحان الكيالين، قواعد املقاصد، ص:  - 152
ة بن عاشور، قارش، برهاين اتغالبت، رعاية املسنني بني مقاصد الشريعة والواقع اجلزائرا، صليح - 153

 ، وزارة التعليم العايل، اجلزائرpnrوغالنت، حبث مقدم يف إطار 
 . 7أمحد الريسوين، املرجع السابق، ص - 154
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وقد مثل هلا ابن عاشور أبهم مقصد عام هو مقصد "جلب املصاحل ودفع املفاسد" ومقصد 
حفظ النظام، وإقامة املساواة، وجعل الشريعة مهابة ومطاعة، ومن مث جعل األمة قوية اجلانب مطمئنة 

 .155البال

ومثل هلا عالل الفاسي مبقصد عمارة األرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صالحها 
بصالح املستخلفني فيها، وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستقامة وصالح يف العقل والعمل، 

 .156وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا، وتدبري ملنافع اجلميع

ما كان أعم فهو أهم، مبعىن ما كان من املقاصد واملقاصد العامة بعضها أعم من بعض، و 
 .157يف مجيع أبواب الشريعة  فهو أعم وأهم من اليت روعيت يف كثري من أبواهبا أو معظمها عيامر 

هي املقاصد اليت هتدف الشريعة إىل حتقيقها يف ابب معني، أو يف أبواب   ب/ املقاصد اخلاصة:
مقاصد تعود على فرد أو مجاعة قليلة من الناس ، أو هي 158قليلة متجانسة من أبواب التشريع

 .159ابلنفع

ويعد حممد الطاهر ابن عاشور هو خري من تناول هذا القسم من املقاصد حني تناول منها 
مقاصد الشارع يف أحكام العائلة، ومقاصد الشارع يف التصرفات املالية، ومقاصد الشارع يف 

ضاء والشهادة ومقاصد التربعات، ومقاصد املعامالت املنعقدة على األبدان، ومقاصد الق
 .160العقوابت

                                                           
 139 - 49ابن عاشور، املرجع السابق، ص  - 155
 .42 -41عالل الفاسي، املرجع السابق، ص:  - 156
 8الريسوين، املرجع نفسه ، ص: - 157
 8ريسوين ،املرجع نفسه، صال  - 158
 1029 - 2/1028وهبة الزحيلي، املرجع نفسه  - 159
 .139-49ابن عاشور، املرجع السابق، ص:  - 160
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االهتمام ابملقاصد اخلاصة: لقد لقيت املقاصد اخلاصة اهتمام العلماء القدامى، حيث كانت هلم  -
حماوالت خاصة إلبرازها رغم قلتها ، ومن أهم تلك احملاوالت ما كتبه احلكيم الرتمذا عن مقاصد 

الغزايل من بيانه ألسرار العبادات والعادات، أو املعامالت،  الصالة ومقاصد احلل، وأيضا ما فعله
وكذا ما كتبه يف كتاب النكاح وفوائده من كتابه إحياء علوم الدين، يضاف إليها كتاب العز بن عبد 

 الشرعية.السياسة السالم، مقاصد الصالة، ومقاصد الصوم، وما قام به ابن تيمية يف بيانه ملقاصد 
ة ماسة إىل هذا النوع من الدراسات يف القدمي فقد جاء أغلب ما كتبه القدامى وملا مل تكن احلاج

يف املقاصد اخلاصة عبارة عن استقصاء لألحكام اجلزئية أكثر منها رؤى نظامية تبحث عن الكليات، 
ن وكا معاملهغري أن اهتمام املعاصرين يف كتاابهتم هبذا الفن املسمى ابملقاصد اخلاصة قد جنح يف إبراز 

 .161من أهم ما ُنضم يف هذا الفن

 .ما كتبه د.مجال الدين عطية عن مقاصد االقتصاد -1-

 .ما كتبه د.فتح الباب عبد احلليم عن مقاصد الرتبية -2-

 .ما كتبه د. سعيد إمساعيل علي: عن أهداف املدارس اإلسالمية -3-

 يف الشهادات.ما كتبه أ.بركات أمحد بين ملحم، عن مقاصد الشريعة اإلسالمية  -4-

ما كتبه حممد عبد املنعم عمر، عن املتطلبات االقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة يف االقتصاد  -5-
 .اإلسالمي

 .ما كتبه عز الدين بن زغيبة عن مقاصد  الشريعة اخلاصة ابلتصرفات املالية  -6-

                                                           
 .22املرجع نفسه، ص - 161
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حترمي، أو ندب، هي "ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إجياب، أو ج( املقاصد اجلزئية: 
، وهو ما جاءت اإلشارة إليه خاصة يف تعريف 162شرط، أو سبب..." أوأو كراهة، أو إابحة، 

 الفاسي للمقاصد.

وأكثر من اعتىن هبذا النوع من املقاصد هم الفقهاء، ألهنم أهل التخصص يف جزئيات الشريعة، حىت 
 .163علل واألسرار كما بيِ نا سابقاوإن أطلقوا عليها ألفاظ ومصطلحات أخرى كاحلكم واملعاين وال

وقد مثل هلا ابن عاشور بكون عقدة الرهن مقصود هبا التوثق وعقدة النكاح مقصود هبا إقامة وتثبيت 
 .164العائلة، وتشريع الطالق لرفع الضرر املستمر

: لقد اهتم العلماء من القدمي ببيان هذا النوع من املقاصد، من االهتمام ابملقاصد اجلزئية-  
الل تفننهم يف بيان أسرار التشريع وعلله وحكمه، وملا كان هذا النوع من املقاصد متعلقا بكل ما خ

يقصده الشارع من كل حكم شرعي، فقد ارتبط ابلفروع واجلزئيات اليت كان الفقهاء أهل التخصص 
اسة إليها يف فيها، حيث كانوا يعربون عنها ابحلكمة، أو السر أو العلة أو املعىن، خاصة حلاجتهم امل

 استنباطاهتم واجتهاداهتم.

وقد تفنن واشتهر أعالم يف كتابة مؤلفات مستقلة عن املقاصد اجلزئية واألسرار التشريعية قدميا  -
 :165وحديثا أمهها

 كتاب األسرار اإلهلية يف احلكم التشريعية لعبد الرمحان راضي .   /

 كتاب أسرار الشريعة اإلسالمية إلبراهيم أفندا علي .  /

 كتاب املسلك البديع يف حكمة التشريع للشيخ عبد الرمحان اجلرجاوا .  /
                                                           

 8أمحد الريسوين، املرجع السابق، ص  - 162
 املرجع نفسه. - 163
 ابن عاشور، املرجع السابق.   - 164
 30 -28عز الدين حيي، املرجع السابق، ص:  - 165
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 وغريها كثري. /

 املبحث الرابع:  أصول التكسب وطرقه 

 املطلب األول: أصول التكسب

 : األرض، العمل، رأس املال.166إن أصول التكسب ثالثة هي

در اإلنتاج ابلوضع :وهلا املكانة األوىل يف هذه األصول؛ ألهنا موقع العمل  ومصاألرض -1
واالستخراج، ونعين بكلمة األرض عند إطالقها، كل ما ميكن أن يصله عمل اإلنسان، سواء يف 

ذلك سطحها وما عليه من حبار وأهنار، وسباخ وعيون وتراب صاحل للزرع وغري صاحل لذلك، 
 وغريها.وكذلك ما عالها من األجواء، وما حواه ابطنها من املعادن والغازات ومياه جوفية 

َرأَض َذُلواًل فَامأُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنأ ِرزأِقِه َوِإلَيأهِ  ﴿ ١٥امللك:  ﴾َّ ّٰ  رالنُُّشو  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األأ  

َها َحبًّا َفِمنأُه َيَأُكُلوَن )وَ ﴿ َنا ِمنـأ َرجأ َناَها َوَأخأ يَـيـأ َتُة َأحأ َرأُض الأَميـأ ( َوَجَعلأَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمنأ 33آيٌَة هَلُُم األأ
ُكُرونَ ( لَِيأأُكُلوا ِمنأ ََثَرِِه َومَ 34َنَِيٍل َوَأعأَناٍب َوَفجَّرأََن ِفيَها ِمَن الأُعُيوِن )  ا َعِمَلتأُه أَيأِديِهمأ َأَفاَل َيشأ

 ٣٥ - ٣٣يس:  ﴾(35)

: وهو وسيلة الستخراج منافع األرض وإجياد الطرق والوسائل إىل استغالهلا واالنتفاع العمل -2
 لثروة ابلزراعة والتجارة وغريمها.هبا، كما أنه طريق حلصول ا

ِلِه َولََعلَُّكمأ َتشأ ﴿ تَـُغوا ِمنأ َفضأ ِرَي الأُفلأُك ِفيِه ِبَِمأرِِه َولِتَـبـأ َر لَِتجأ ُ الَِّذي َسخََّر َلُكُم الأَبحأ  ﴾ ُكُرونَ اَّللَّ

 ١٢اجلاثية: 
ُُتأ َفَذرُوُه يف سُ ﴿ ُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا ََتأُكُلوَن )قَاَل تـَزأرَُعوَن َسبأَع ِسِننَي َدَأاًب َفَما َحَصدأ ( ُثَّ َيَأِت 47نـأ

ُتمأ هَلُنَّ ِإالَّ قَِلياًل ممَّا ُُتأِصُنوَن ) ( ُثَّ َيَأِت ِمنأ بـَعأِد َذِلَك 48ِمنأ بـَعأِد َذِلَك َسبأٌع ِشَداٌد َيَأُكلأَن َما َقدَّمأ
 ٤٩ - ٤٧يوسف:  ﴾ َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَعأِصُرونَ 
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ل وتيسريه وهي: النظام، والتوقيت، وقد نبه ابن عاشور إىل أنه هناك أشياء تعني على صالح العم
 .167والدوام، وترك الكلفة، واملبادرة، واإلتقان

وهو وسيلة إلدامة العمل لتحصيل الثراء، وعده من أصول الثروة راجع إىل كثرة  رأس املال: -3
 ا مل يكن موجودا ال يؤمن العامل أن يعجز عن عمله فيقطع تكسبه.\االحتياج إليه، فإ

تة كحقول النخيل والزيتون وغريها من األشجار املثمرة، كما يشمل املرافق وهو يشمل أشياء اثب
العامة كاملطارات واملوانئ والسكك احلديدية وطرق السيارات وغريها، وأشياء متداولة كالسلع 

 واحلاجات الضرورية لألمة.
 للتكسب ثالث طرق  هي الزراعة والتجارة والصناعةطرق التكسب:   -اثنيا

ي مادة أهل احلضر وسكان األمصار واملدن، فيها يستسلم املرء لقضاء هللا بعد أن هالزراعة:  -1
يتخد األسباب الالزمة لدلك بعمله، كما أن ما خيرج منها من املال هو أبعد ما يكون عن الشبهة، 

 واالستمداد هبا أعم نفعا، وأوىف فرعا.
تتداول مواد الزراعة والصناعة،  إن فضل التجارة  ال خيفى على أحد ، إد بفضلها التجارة: -2 -2

وهبا يرزق هللا الناس بعضهم  من بعض، فيحصلون على ما هم يف حاجة إليه، ويقتانون ما 
يرغبون فيه، ويفوتون ما هو فضل عن حاجتهم على غريهم؛ فرتوج السلع وتنشط األسواق، 

استقرارها ا تضمن األمة به أمنا و ذوتنمو األموال، وتتكون الثروة، فيحص الثراء ال  

لقد دهب بعض العلماء إىل أن أطيب التكسب ما جاء من الصناعة؛ ألن اإلنسان الصناعة:-3
يباشر العمل فيها بكد يده، وال يشك أحد يف أن الصناعة من أعظم الوسائل وأرقاها مرتبة يف 

هنا ومادهتا الزراعية واحليوانية، وهبا حتصل عمارة األسواق ابلسلع استغالل خامات األرض، ومعاد
واملصنوعات املختلفة وتتوسع مسالك العيش والشراء على األفراد ، فيحيوا يف كرامة ونعيم، 

ِ ﴿ وتكون األمة  على قرار من األمن مكني، َ الصََّدَفنيأ َِديِد َحَّتَّ ِإَذا َساَوى َبنيأ آُتوين زُبـََر احلأ
طَاُعوا َأنأ َيظأَهُروُه 96قَاَل انـأُفُخوا َحَّتَّ ِإَذا َجَعَلُه ََنرًا قَاَل آُتوين أُفأرِغأ َعَليأِه ِقطأًرا ) ( َفَما اسأ
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ًبا َتطَاُعوا َلُه نـَقأ َريبِِ فَِإَذا َجاَء َوعأُد َريبِِ َجَعَلُه دَكَّاَء  قَاَل َهَذا َرمحأٌَة ِمنأ  (97) َوَما اسأ
 ٩٨ - ٩٦الكهف:  َّ﴾ وََكاَن َوعأُد َريبِِ َحقًّا
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 الفصل الثاين:املقاصد اخلاصة ابلتصرفات املالية

 :168إن املتمعن للمقاصد اخلاصة ابلتصرفات املالية يلحظ

عناية الشريعة كانت متوجهة إىل كليات املعامالت وأصول التصرفات، ومل يكن حظ اجلزئيات يف ذلك   أن
 و ذلك جليا لكل انظر يف مجلة النصوص الواردة يف أبواب املعامالت ويف غريها.كبريا، ويبد

فمسائل العبادات واآلداب الشرعية أكثر أدلة وآاثرا عن الشارع من مسائل املعامالت، وذلك ألن         
رة؛ فتدخل العبادات مبنية على مقاصد قارة، فال حرج يف دوامها ولزومها لألمم والعصور إال يف أحوال اند

 حتت الرخصة.

فأما املعامالت فبحاجة إىل اختالف تفاريعها ابختالف األحوال والعصور؛ فاحلمل فيها على احلكم  
ال يتغري حرج عظيم على كثري من طبقات األمة، ولذلك كان دخول القياس يف العبادات قليال اندرا، 

 وكان معظمه داخال يف املعامالت.
وراء ذلك التوسعة على اخللق يف معاشهم، وتنمية أمواهلم، واختيارهم لطرق وغاية الشريعة من       

تعاملهم وتعاوهنم، حىت ينالوا رغائبهم، ويقضوا حوائجهم على وجه ال يلحقهم به فساد، وال تصيبهم 
منه مشقة، وال تنفك عنهم مصاحلهم، إذا أخذوها على وجهها املطلوب، وابلكيفية اليت وضعت 

 عليها.
ومن أجل ذلك أحاطت الشريعة أبواب املعامالت وفروع التصرفات جبمل من املقاصد اخلاصة        

هبا، حىت ال تعجزها وقائع الدهور، وال ما أحدثته يد البشر عرب العصور املختلفة، يف إجياد أحكام هلا، 
وعمل فما كان من تلك الوقائع واحملداثت منسجما معها داخال حتت معانيها فهو تصرف مشروع 

 .مقبول، أما ما كان منافراا هلا مضاداا ملعانيها فهو تصرف غري مشروع وعمل مردود
وقد حرضت الشريعة على ترويل األموال وتداوهلا ابلتحذير من اكتنازها وتعطيلها، ومنعت       

                                                           

168 --t/https://www.saowt.com/index.php 
38202996c.html?s=f9e50178a13b694d3c3bfaba5f9ae6b5 

https://www.saowt.com/index.php/t-38202996c.html?s=f9e50178a13b694d3c3bfaba5f9ae6b5
https://www.saowt.com/index.php/t-38202996c.html?s=f9e50178a13b694d3c3bfaba5f9ae6b5
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املتصرفني فيها من تعاطي كل ما يفسد عقودها، وحثتهم على االلتزام مبقتضيات تلك العقود 
طها إقامة ملقصد ثباهتا، ودعتهم إىل املوازنة واملعادلة بني املأخوذ واملدفوع منها، إقامة للقسط بني وشرو 

  .الناس، وحتقيقا ملقصد العدل فيها
وتعد املقاصد اخلاصة خادمة للمقاصد العامة، ومؤكدة هلا، ومن مث يعد  اإلخالل ابملقاصد         

الالا ابملقاصد العامة يف ذلك الباب، وحفاظا على هذا التناسق اخلاصة لباب معني من أبواب الفقه إخ
العام بني املقاصد العامة واخلاصة طلب من اجملتهد أن يلحق كل اجتهاد أو مسألة عرضت له 

هبا، وكذا املقصد العام الذا تنخرط فيه بوصفها جزءاا من التشريع، ومثل هذا  ةمبقصدها اخلاص
 .ن يتبوأ منزلة القائم مقام النبوةاالجتهاد جيعل صاحبه حراي أب

وهبذا العمل تقدم الشريعة النموذج األمثل واألفضل لتنظيم حياة البشر وضبط سلوكهم         
وتصرفاهتم على أحسن وجه، حىت حييوا حياة طيبة،ويعيشوا عيشة راضية، منسجمني مع الفطرة اليت 

 فطر هللا الناس عليها.

 :169صة ابلتصرفات املاليةوفيما يلي بيان للمقاصد اخلا

 املبحث األول :  مقصد حفظ املال من جانب العدم  ➢
إن ما قرره علماء املقاصد حول مقصود الشريعة األعظم من األموال أن حفظ األموال من كليات     

املقاصد الراجعة إىل األصل الضرورا ، و منحوها املرتبة اخلامسة يف الرعاية بعد الدين و النفس و 
و النسل، و بينوا ما شرع هلا من األحكام الفرعية الكفيلة حبفظها من جانب الوجود بضبط العقل 

نظام منائها ، و طرق دوراهنا، و كذا من جانب العدم إببعاد الضرر عنها، ومنع أكلها ابلباطل و 
 تضييعها ، و توفري األمن هلا .

 من هذا املبحث ما يلي : و سيخصص هذا املبحث حلفظ املال من جانب العدم ، و يتض    

                                                           

ملا  مين لألمانة العلمية فإن ما سيأيت من حديث عن املقاصد اخلاصة ابلتصرفات املالية إمنا هو تلخيص - 169
اخلاصة ابلتصرفات املالية ، يرجى العودة إىل الكتاب  الشريعة جاء به عز الدين بن زغيبة يف كتابه مقاصد

 زادة.لالست
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 املطلب األول : إبعاد الضرر عن األموال 
 املطلب الثاين : منع أكل األموال ابلباطل 

 املطلب الثالث : منع إضاعة املال 
 املطلب الرابع : أمن األموال 

o : املطلب األول : إبعاد الضرر عن األموال 
ا هي حسم مادة الضرر عن مجيع تصرفاهتا، من أهم املقاصد الكلية اليت سعت الشريعة لتحقيقه    

: )) ال ضرر و ال ضرار ((  وهو ما يتضح لنا من خالل إقرارها لألصل العام الذا نص عليه قوله 
 ، و تؤيده مجلة من النصوص اجلزئية اليت نص عليها القرآن الكرمي يف تصرفات خمتلفة منها :

: )) ال تضار والدة  ، و قوله  231(( البقرة/: )) و ال متسكوهن ضرارا لتعتدوا  اااا قوله 
: )) من ضار أضر هللا به، ومن شاق شق  ، و قوله  233بولدها وال مولود له بولده (( البقرة/

ال هللا عليه (( ... ؛ وانطالقا من هذه األدلة الكلية واجلزئية قرر الفقهاء القاعدة الكلية: )) ال ضرر و 
لة من القواعد اجلزئية تفصل كيفيات دفع الضرر، وتبني شروطه وحتدد ، وأدرجوا حتتها مجضرار ((
 ضوابطه.

وملا كانت األموال من أعظم أبواب الشريعة خطرا وأكثرها غررا، حرصت الشريعة على إبعادها     
عن مجيع أنواع الضرر قطعا ألسباب املنازعات وسدا لباب اخلصومات، وتتضح لنا هذه الغاية مبا يلي 

 : 
 
 
 وال : حسم مادة الضرر يف التصرفات املالية : أ

إن الضرر قد ثبت حترميه يف الشريعة فحيثما وقع امتنع، وقد خصت السنة منها نوازل واقعة     
 ليحمل عليها غريها وتقاس عليها نظائرها.

 و من أمثلة ذلك : 
ذلك عند ركون املتبايعني  من أن يبيع الرجل على بيع أخيه، فإن البيع وإن كان جائزا فإن هنيه  /1

واتفاقهما على تقدير العقد ال حيل، إذ ليس للبائع عندها الرجوع عن املشرتا إىل غريه لزايدة يزيدها 
 أحد له، ومىت وقع منه ذلك مل يلزم  ، و فسخ العقد الثاين ألن فيه إحلاق ضرر ابملشرتا األول .
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 عن بيع احلاضر للبادا . و مثله هنيه  /2
: )) ال تلقوا الركبان (( فالعلماء غري خمتلفني يف أن مناط النهي هو الضرر  نها قوله وم  /3

 الالحق إبحدى اجلهتني ) الراكب أو املركوب إليه (.
ومن شدة حرص الشريعة على صون أموال األفراد من العبث والضرر جعلت احلجر على املفلس     

حقا على احلاكم، وله منعه من الصرف حىت ال يضر عند طلب الغرماء و إحاطة الديون مباله مست
 ابلغرماء، وله أيضا بيع أموال املفلس إذا امتنع عن بيعها وتقسيمها بني غرمائه ابحلصص .

 اثنيا : منع اإلضرار ِبموال الغري : 
إن املرء ملا كان ممنوعا من إحلاق الضرر مباله كيفما كانت طبيعته فهو ممنوع من ذلك يف حق     

 غريه.موال أ
 يضر املتعلق بصاحب النخلة املوجودة يف أرض غريه، وكان و هذا املعىن مستفاد من حديثه     

))  أن يبيع فأىب ، فأمره أن يناقل فأىب ، فأمره أن يهب فأىب فقال  غريه بدخوله إليها فأمره 
أموال اخللق كيفما  أنت مضار اذهب فاقلع خنله ((، ومن متام حرص الشريعة على دفع الضرر عن 

كانت طبيعته وصوره أن جعلت للذا يعطي جزءا من ماله دفعا لضرر متوقع عن مال غريه احلق يف 
الرجوع به عليه ا و لو كان بغري إذنه مل مل يكن متربعا به، ويلزم الغري بتعويضه مما دفعه عنه ا ألنه 

دفع ذلك الضرر العظيم عنه مبا هو ليس ألحد أن يضر بنفسه و ماله ضررا أهناه هللا عنه ، و من 
أخف منه فقد أحسن إليه ، و يف نظر الناس مجيعهم أن من مل يقابل اإلحسان ابإلحسان فهو ظامل 
للقاعدة الفقهية : )) كل من أدى عن غريه واجبا فله أن يرجع به عليه إذا مل يكن متربعا بذلك و إن 

 أداه بغري إذنه ((.
 ابألموال : اثلثا : جرب الضرر الالحق 

أن الشريعة كما حرصت على محاية األموال والتصرفات املرتبطة هبا من أا ضرر متوقع وذلك     
بوضع مجلة من الشروط واألحكام الوقائية حرصت أيضا على رفع كل ضرر واقع يلحق املوال أو 

ابب  األشخاص املتصرفني فيها و ذلك جبربه و التعويض عنه والعقاب عليه وألجل ذلك شرع
 الضمان، وهو عند الفقهاء على نوعني : 
  النوع األول : و هو ما جيب ابلتعدي :

 و ذكر له الفقهاء ثالثة أسباب هي :     
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 ااا اليد املعتدية كالغاصب .1
اااا و اإلتالف و ذلك مبباشرة السبب الذا يقتضيه كإحراق الثوب و قتل الدابة و هدم املنزل و  2 

سبب لإلتالف بتنصيب سبب عدواان فيحصل به اإلتالف و ذلك كأن حيفر بئرا يف اااا و الت 3غريها 
غري ملكه عدواان حىت تقع فيه دابة فالن أو ماشيته ، أو يؤجل انرا يف يوم ريح عاصف فتتعدى إىل 

 .الغري  لإتالف ما
   النوع الثاين : و هو ما جيب للمصلحة العامة و حفظ األموال :

ع من الضمان برضا الداخل يف االلتزام الذا يرتتب عليه ذلك الضمان و يندرج و يقع هذا النو     
حتت هذا املعىن تضمني الصناع ألن األصل يف الصناع أن ال ضمان عليهم وأهنم مؤمتنون ألهنم أجراء، 
وال خالف بني األئمة أن األجري ليس بضامن ما هلك عنده مما استؤجر عليه إال أن يتعدى، إال أن 

ا وأصحابه قد ضمنوهم نظرا واجتهادا، و قالوا أن الصناع ضامنون ما استصنعوا فيه إذا نصبوا مالك
أنفسهم لذلك، سواء عملوا ذلك أبجرة أو بغري أجرة وال يقبل منهم دعوى التلف حبال إال إذا قامت 

 هلم على ذلك بينة فيسقط عنهم التضمني . 
 

o طل :املطلب الثاين :    منع أكل األموال ابلبا 
 أوال : معىن أكل املال ابلباطل :

أن املقصود أبكل املال ابلباطل هو أكله بغري حق شرعي ، و يكون األكل للمال ابلباطل عل      
 وجهني : 
 أن يكون على جهة الظلم حنو الغصب و اخليانة و السرقة . أحدمها :
 ي و حنو ذلك .عل جهة اهلزل و اللعب كالذا يؤخذ يف القمار و املاله والثاين :

و مقصود الشريعة من هذا األمر صون أموال الناس من الضياع ، و منع كل ما يفضي إىل النزاع بني 
 الناس يف العقود .

 نيا : االستدالل على ُترمي أكل أموال الناس ابلباطل : اث
  أ ــــ من القرآن :

ل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم : ) آي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباط قال 
)) و ال أتكلوا (( ليس هو األكل خاصة ألن غري الكل من  ؛ إن املراد بقوله  29( النساء/
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التصرفات كاألكل يف هذا الباب، و إمنا عرب به لكونه املقصود األعظم من املال و به حيصل إتالفه 
ملن ينفق ماله أنه قد أكله ، و املراد بقوله ))  غالبا ، كما أنه قد وقع التعارف بني الناس أن يقال

ابلباطل (( يعين ما ال حيل شرعا و ال يفيد مقصودا ألن الشرع هنى عنه و منع منه ، و حرم تعاطيه  
 كالراب و الغرر و حنومها .

وع قال ابن العريب : )) و الباطل ما ال فائدة فيه ففي املعقول هو عبارة عن املعدوم و يف املشر      
 .عبارة عما ال يفيد مقصودا ((

فاألكل املنهي عنه إذا هو ما كان حصول املال فيه من غري جهد يبذل و من غري عوض يقابله،     
 د عن هذه املعاين خرج عن املشروع.ومن غري طيب نفس راضية، ألن اكتساب املال إذا جتر 

ن أولت اهتماما خاصا ألعظم صوره ومن متام حرص الشريعة على حسم مادة أكل املال ابلباطل أ   
وأخطرها وهي املتمثلة يف أكل أموال اليتامى ظلما، وهذا التخصيص لليتامى راجع لكمال ضعفهم ، 
والعجز عن االنتصار ألنفسهم ، وأتكد األطماع يف أمواهلم، فاستحقوا بذلك من هللا مزيد العناية 

يتامى ظلما مؤكدا يف سور خمتلفة ،قال الرازا :"ألن والكرامة وهلذا املعىن جاء النهي عن أكل أموال ال
 اليتامى ملا بلغوا يف الضعف إىل الغاية القصوى، بلغت عناية هللا هبم "

 : االستدالل من السنة واآلاثر-ب
إن حرمة األموال ومنع أكلها بني الناس ابلباطل قد انل اهتماما ابلغا من قبل السنة النبوية سواء       

ان حرمتها من جهة العموم يف عدة نصوص أو ابلتنبيه على ذلك يف الوقائع اخلاصة كان ذلك ببي
 مبختلف أنواع التصرفات واجلزئيات املختلفة.

يف خطبته مبىن "...فإن هللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة  فمن ذلك قوله  -
 يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا"

وطيب النفس حيصل أبمرين:إما إبذن  ؛ مال امرئ مسلم بغري طيب نفس منه":"ال حيل  وقال  -
لفظي وهذا ظاهر ،وإما إبذن عريف، ويقع هذا مىت دل الدليل العريف على رضا اإلنسان يف األكل من 
ماله أو التصرف فيه جاز ذلك ،وقد دل على هذا األصل قوله تعاىل : "وال على أنفسكم أن أتكلوا 

،فهذا األكل من دون إذن صريح ألن هؤالء املذكورين قد  61بيوت آابئكم" النور من بيوتكم أو
 جرى العرف والعادة برضاهم .
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وملا كان أكل مال اليتيم من أخطر أنواع أكل املال ابلباطل جعلته السنة من بني السبع املوبقات     
قال :الشرك ابهلل ،والسحر،وقتل :" واجتنبوا السبع املوبقات قيل اي رسول هللا وما هي؟  حيث قال 

التويل يوم الزحف، وقذف  أكل مال اليتيم،وأكل الراب، و و ، النفس اليت حرم هللا إال ابحلق
 احملصنات.."

 اإلمجاع:-ج
أما اإلمجاع فمعلوم من دين األمة ضرورة أخذ أموال الناس واقتطاعها بغري حق حرام ال حيل وال 

ني واملعاهدين ومن أخذها على السبيل اليت وصفنا فهو بفعله آمث جيوز،سواء يف ذلك أموال املسلم
 وأبخذه ظامل.

 اثلثا : أثر أكل املال ابلباطل يف فساد التصرفات املالية :
بناء على حترمي أكل املال ابلباطل قال الفقهاء حبرمة التدليس ابلعيوب،فال حيل المرئ مسلم أن     

را أو شيئا من األشياء وهو يعلم فيه عيبا قل أو كثر حىت يبني يبيع سلعة من السلع أو دارا أو عقا
ذلك ملبتاعه ويوقفه عليه إيقافا يكون علمه به كعلمه ،فغن كتم العيب وغشه بذلك مل يزل يف مقت 

 هللا ولعنة مالئكته.
وغلب  ويندرج حتت هذا املعىن النهي عن بيع الغرر، وقد ذكر الباجي يف معناه أنه ما كثر فيه الغرر -

عليه حىت صار البيع يوصف ببيع الغرر، ويرى أن هذا النوع هو الذا ال خالف يف املنع منه ، أما 
يسري الغرر فإنه ال يؤثر يف فساد عقده ،ألنه ال يكاد خيلو عقد منه ،واملفسدة اليت علل هبا منع بيع 

 الغرر هي كونه مظنة للعداوة والبغضاء وأكل أموال الناس ابلباطل .
ما عملت الشريعة على منع كل الطرق اخلفية اليت يتوصل هبا إىل ما هو حمرم يف نفسه حبيث ال ك  -

حيل مبثل ذلك السبب حبال: كاحليل على أخذ أموال الناس وظلمهم ومنعهم من االتصال حبقوقهم 
ماله اليت شرعت يف ذمة غريهم، كاحليلة يف منع الزكاة مبا وقع لبعض العلماء من الوجوه أبن يهب 

 لزوجته وعند قرب حوهلا هتبه له حىت ال يعطيها ملستحقيها ،وهي من أكل أموال الناس ابلباطل.
وهو كما جاء عن ابن مسعود قال  ومن أكل أموال الناس ابلباطل الرشوة ويلحق ابلرشوة السحت، -

 :"أن تطلب ألخيك احلاجة فتقضى فيهدا إليك هدية فتقبلها منه"
ابلباطل اليانصيب وسائر ألعاب احلظ واملصادفة اليت يقصد هبا الربح والعقد  ومن صور أكل املال -

 الذا يقع عليها عقد الغ ،ال يقيد به شرعا .
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o املطلب الثالث : منع إضاعة املال 
 معىن إضاعة املال : -أوال
ك عن :"إن هللا كره لكم ثالاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال" ،سئل اإلمام مال قال     

معىن إضاعة املال يف هذا احلديث فقال : "هو منعه من حقه ووضعه يف غري حقه" وفسر ابن رشد  
كالم اإلمام مالك :"أن حبس املال ومنعه من حقه واإلمساك عن إنفاقه يف فعل اخلريات والقرابت 

ة له أيضا يعد إضاعة له ،إذ ال منفعة فيه على هذا الوجه ... وكذلك وضعه يف غري حقه فهو إضاع
 بسبب إهالكه فيما ال أجر فيه يعود على منفقه"

الدين بن زغيبة أن إضاعة املال عبارة شاملة ملعىن التبذير والتقتري حبسب اإلمام مالك ،إال  ويرى عز
جيعلنا منيل إىل أنه يعترب إضاعة  26:"وال تبذر تبذيرا" اإلسراء أن تعقب مالك لكالمه بقوله 

ر فقط، ويتأكد هذا امليل مبا نقله عنه أشهب يف معىن التبذير حيث قال :"هو منع املال مبعىن التبذي
 املال من حقه ووضعه يف غري حقه".

واملالحظ أن هذا الرأا من مالك خمالف لرأا اجلمهور يف ذلك ،حيث قالوا يف معىن التبذير:"هو 
 ه".إنفاق املال يف غري حقه، دون أن يتعرضوا لذكر عبارة :ومنعه من حق

الدين بن زغيبة:" والذا يبدو يل أن الذا أدى مبالك إىل ذلك القول يف معىن التبذير  يقول عز     
هو سعيه إىل اجلمع بني رأا اجلمهور السالف الذكر ورأا شيخه سعيد بن املسيب ومن وافقه يف 

 رب عنه مالك.بيان معىن اإلسراف ،حيث قالوا : هو منع الصدقة، ومعناه منع املال من حقه كما ع
واإلسراف والتبذير لفظان مرتادفان عند أغلب العلماء،وقد حاول املاوردا إجياد فرق بينهما 
فقال:"واعلم أن السرف والتبذير قد يفرتق معنامها ،فالسرف هو اجلهل مبقادير احلقوق، والتبذير هو 

خيطئ يف الزايدة ،واملبذر اجلهل مبواقع احلقوق، وكالمها مذموم، وذم التبذير أعظم ، ألن املسرف 
 .خيطئ يف اجلهل 

مما سبق يبدو أن قول اجلمهور هو األليق مبعىن التبذير واإلسراف ألن إنفاق املال يف غري حق عبارة 
 شاملة ملا ينفق يف معصية هللا ، وال يتجاوز به احلد ، وملا أيكل من أموال الغري بغري حق.

ذم التقتري كما ذم  سراف واإلقتار معا هو أن هللا والدليل على أن إضاعة املال تشمل اإل-
التبذير،وذم املقرتين كما ذم املسرفني ومجع بينهما يف آية واحدة فقال:"والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل 
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،وقال : "وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل  67يقرتوا وكان بني ذلك قواما" الفرقان 
 .29حمسورا" اإلسراء البسط فتقعد ملوما

 ولقد سبق بيان معىن التبذير فما معىن اإلقتار؟
 ، وسفيان الثورا:"اإلقتار: املنع من حق هللا". قال ابن عباس

 ونقل ابن مفلح من احلنابلة عن بعض العلماء قوهلم :"هو منع الواجبات من الزكاة والنفقة".
ما  اجبات عد خبيال وقد روا عن ابن عمر فعلى هذا لو أخرج إنسان الزكاة ومنع غريها من الو 

 يفيد أن انتفاء وصف البخل عن املرء مرتبط أبداء الزكاة دون غريها من الواجبات ،حيث قال :"من
أدى زكاة ماله فليس ببخيل"، وذلك ردا على احلجاج بن يوسف الثقفي عندما نسبه إىل ذلك وجاء 

الذا ال بد منه، وتدخل فيه الواجبات واملكرومات،  يف كتاب "جامع البيان" :اإلقتار: التقصري عن
فاإلخالل بواحدة منها يعد فاعله خبيال وقتورا وهو ظاهر قول أيب بكر من احلنابلة .وقال الطربا : 

 "اإلقتار:ما قصر عما أمر هللا به".
حقه  واخلالصة: أن إضاعة املال : هي جماوزة احلد يف اإلنفاق ووضعه يف غري حقه، كذا منعه من

 ابلتقصري عن الذا ال بد منه.
 اثنيا: االستدالل على منع إضاعة املال

 االستدالل من القرآن :-أ
:"وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم  قال     

عي يف أن ال يضيع ؛ والغرض من اآلية هو احلث على حفظ املال ، والس 5قوال معروفا" النساء 
ويهلك ويذهب عبثا  ألن املال هو أساس قيام اإلنسان ،به تقوم معايشه من جتارة وغريها إبصالحه 

 له وحسن تدبريه فيه.
تبذر تبذيرا إن املبذرين كانوا إخوان  : "وآت ذا القرىب حقه واملسكني  وابن السبيل وال  وقال    

على منع إضاعة املال وتبذيره وتبديده وإفنائه فيما ال غرض  ، واآلية دالة27.26الشياطني "اإلسراء/
فيه، وال فائدة ترجى من ورائه ،وملا كان التبذير وسيلة إلضاعة احلقوق و اإلخالل ابلواجبات نبه هللا 
على قبحه إبضافته إايه إىل أفعال الشياطني ، ويرى الرازا أن املراد من هذه األخوة التشبيه هبم يف 

اله ، فيقولون : فالن أخو الكرم   هذا الفعل القبيح ، وذلك  ألن العرب يسمون الالزم للشيء أخا
 واجلود ، إذا كان مواظبا على هذه األعمال .
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على ذم اإلقتار و البخل واعتربه سلوكا منافيا للشريعة مع التشنيع أبهله وتوعد  وشدد هللا   -
:  يامة وقد جاء ذلك يف آايت كثرية نذكر منها قوله املتصفني بسوء العاقبة والعذاب األليم يوم الق

"الذين يبخلون وأيمرون الناس ابلبخل ويكتمون ما ءااتهم هللا من فضله وأعتدان للكفرين عذااب مهينا 
( ، 10-8( ،وقوله :"وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن فسنيسره للعسرى ")الليل 37")النساء /

 وغريها كثري .
:"املنافقون  القرآن أن اإلقتار والبخل هو سلوك املنافقني وصفة من صفاهتم فقال  وقد بني    -

( ،قال 67واملنافقات بعضهم من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم ")التوبة
 جماهد يف معىن " ويقبضون أيديهم " ال يبسطوهنا أيديهم بنفقة يف حق ،وقال قتادة مثله .

 
 ستدالل من السنة واآلاثر :ب/ اال

 لقد سلكت السنة مسلك القرآن يف النهي عن إضاعة املال وتبذيره ومن ذلك :    
 :"...وكره لكم قيل وقال ،وكثرة السؤال ، وإضاعة املال ". قوله   -

 قال ابن املنذر: "وما كره هللا لنا حيرم علينا فعله ".
خذون أموال الناس قصد إتالفها فقال :"من أخذ أموال ابلتلف الذين أي وقد توعد رسول هللا   -

 الناس يريد إتالفها أتلفه هللا " أخرجه البخارا .
ويف املقابل دعت السنة املسلمني إىل االقتصاد يف إنفاق املال وحسن تدبريه وإصالحه و القيام   -

 :"ال عال من اقتصد " أخرجه اإلمام أمحد . عليه ،فقال 
اخلطاب حيذر أصحابه من اإلسراف ويدعوهم إىل إصالح املال ولو كان  قليال ، وكان عمر بن  -

ألنه يف رأيه أن القليل مع اإلصالح ال ينقص ، لكن الكثري مع السرف ال يبقى منه شيء ، حيث 
قال :"اخلرق يف املعيشة أخوف عندا عليكم من العوز، ال يقل شيء مع اإلصالح ،وال يبقى شيء 

 مع الفساد ".
 :"ثالث منجيات وثالث مهلكات .. وإما املهلكات فشح مطاع " أخرجه النسائي . وقال   -

ويف اجلملة فإن املقصد الشرعي من النهي عن إضاعة املال هو أن تكون أموال األمة عدة هلا وقوة 
البتناء أساس جمدها واحلفاظ على مكانتها حىت تكون مرهوبة اجلانب مرموقة بعني االعتبار غري 

 حمتاجة إال من قد  يستغل حاجتها ويدخلها حتت نري سلطانه " 
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 اثلثا :أثر إضاعة املال يف فساد التصرفات املالية :

 إن من أخطر األسباب املفضية إىل إخنرام مقصد حفظ األموال هو إضاعتها .    
ه سفيها جيب ورعاية هلذا املعىن فان الشريعة اعتربت كل جاهل حلفظ ماله والعامل على تبذير   -

احلجر عليه يف مجيع التصرفات املرتبطة بذلك ، وإجياب احلجر عليه راجع إىل مصلحته ومنع ضرره 
عن غريه ،إذ هو بتبذير ماله وتضييعه على خالف مقتضى الشرع والعقل السليم فيما ال مصلحة له 

 رض .فيه وال غرض صحيح ، قد يفىن ماله ويعيش عالة على غريه ، أو مفسدا يف األ
 فقهية  كثرية منها : واعتمادا على مقصد الشريعة يف صيانة األموال فرع الفقهاء تفاريع

 
 مسالة أفعال السفيه قبل احلجر عليه:  -

قال مالك ومجيع أصحابه غري ابن القاسم :إن فعل السفيه وأمره كله جائز حىت يضرب اإلمام     
 على يده .وهو قول الشافعي وأيب يوسف .

ال ابن القاسم :أفعاله غري جائزة وإن مل يضرب على يده اإلمام مع اتفاقهم على أن أفعاله بعد وق    
 احلجر من قبل اإلمام غري جائزة 

وسبب اخلالف :ال يرجع  إىل اعتبار مقصد صيانة األموال يف ذاته وإمنا يرجع للكيفية اليت وجهه     
 هبا كل فريق .

:"إن رجال اعتق عبد ليس له  بن القاسم( استندوا إىل حديث جابرفالذين قالوا بعدم  اجلواز )ا -
عليه من قبل ، و استخلصوا من هذا أن حفظ أموال السفيه  ومل يكن حجر مال غريه فرده النيب 

 و صيانتها من الضياع أمر واجب و الزم ال يتوقف على حكم اإلمام ابحلجر .
هلم مبين على رعاية مقصد حفظ األموال و صيانتها من و أما الذين قالوا ابجلواز فيقرون أن قو  - 

 الضياع ألن رعايتها ال ترجع إىل مال السفيه ، و إمنا ترجع إىل مال غريه ممن عاملوه .
و ملا كانت علة احلكم ابحلجر على املرء هي تبذيره ملاله و إضاعته بسوء التصرف فيه ذهب  -

رء ضرب احلجر عليه صغريا كان أو كبريا على خالف اجلمهور إىل أنه مىت حتقق هذا الوصف يف امل
 احلنفية ما مل يبلغ مخسا و عشرين سنة .
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؛ فإن الشارع قد منعه من التربع مبا زاد عن الثلث من ماله ،  و منها مسألة املريض مرض املوت -
الورثة مباله  و كل بيع فيه حماابة تزيد على الثلث و كذلك ما كان من البيع لوارثه ، و ذلك لتعلق حق

 ، ألن يف متكينه من تلك التصرفات إبطال حلق الورثة و إضاعة له .
و من أن علة ذلك هي اخلوف على املريض من املوت يف األغلب فإن الفقهاء قد الحظوا أن  -

هناك أحواال تنزل ابألصحاء تتحقق فيها تلك العلة ، و من مث قالوا بوجوب قصر تصرفات أصحاهبا 
 فقط كاحملبوس للقتل يف قصاص أو حد .على الثلث 

؛ حيث قال الفقهاء ال يصح بيعه و وجه االستدالل العمل بظاهر قوله  و منها مسألة بيع الصيب -
 /و التصرف يف البيع و الشراء يف معىن إعطاء  5: )) و ال تؤتوا السفهاء أموالكم (( النساء ،

نقص العقل املوقع لكل منهما يف إضاعة املال يف غري السفهاء املال ؛ و اجلامع بني الصيب و السفيه 
 طريقه الشرعي .

و قد اعترب املالكية أن كل ما يعقد الصيب لنفسه من العقود الالزمة للبالغني املكلفني فإنه ال يلزمه  -
 منه شيء .

 كما أنه ال ينبغي أن يودع أحد ماله عند صيب و ال سفيه ألن ذلك تعريض له للضياع .   -
 

o طلب الرابع : أمن األموال :امل 
 أوال : معىن األمن و أمهيته يف الشريعة عامة و يف األموال خاصة : 

 األمن نقيض اخلوف و الفتنة .    
، ألنه إذا فقد فهو ركنها الركني و أسها املتني و يعترب األمن من أوكد  ضرورايت احلياة و أعظمها    

عن مصاحلهم ، و حيجزهم عن تصرفهم ، فتضيق سبل األمن حل حمله اخلوف الذا يقبض الناس 
معاشهم ، و خيتل تعاوهنم ، و ينخرم نظام اجتماعهم ... و ملا كان مناء األموال و إصالحها ابالجتار 

 و االستثمار، 
و تنقلها بني األمصار واألسواق و الطرق املوصلة إليها كان األمن شرطا أساسيا لنجاح أا نشاط 

نوعه و عنصرا ضروراي الزدهار البلدان و تطورها ، فأصبح بذلك األمن و  اقتصادا مهما كان
 االقتصاد أمرين متالزمني فال تنمية اقتصادية بدون أمن و ال أمن بدون رخاء اقتصادا .
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قد مجع بني املن واملال يف آايت عديدة ؛ فقال مذكرا قريش  و يدلنا على صحة هذا أن هللا      
 3،4ا رب هذا البيت الذا أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف( قريش/بنعمته : ) فليعبدو 

و قد جعل هللا عز وجل األمن و املال معا وسيلة من وسائل االبتالء اليت يتم هبا اختبار املؤمنني   -
فقال : )و لنبلونكم بشيء من اخلوف و اجلوع و نقص من األموال و األنفس و الثمرات و بشر 

، و السر يف االبتالء بنقصها و فقدها راجع إىل سرعة ظهور أثر ذلك على 155الصابرين ( البقرة/
 األفراد و اجملتمع .

و نظرا ألمهية األمن و األموال يف حياة الناس و استقرار البلدان أن جعلها إبراهيم عليه السالم  -
بلدا آمنا و : )) و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا  مضمون دعائه ملكة املكرمة حيث قال هللا 

 .126ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم ابهلل و اليوم اآلخر (( البقرة/
و الذا يتنب من األدلة السابقة و غريها أن قصد الشريعة منها إشاعة األمن يف األمة و اعتباره   -

 مقصدا قطعيا من مقاصدها .
لعمران حرصت الشريعة على ضبط  و ملا كانت األموال عصب احلياة و سببا من أسباب استمرار ا    

كل التصرفات املتعلقة هبا جبملة من األحكام و الشروط حتقق مقصد األمن فيها و تقطع مادة 
 اخلصومات .

 االستدالل على َتمني األموال : -اثنيا 
 ن :آاالستدالل من القر 

تشريعه لعقوابت   ن الكرمي بقصد أتمني األموال اعتناء شديدا وذلك من خاللآلقد اعتىن القر      
زجرية و ردعية يف حق كل من تسول له نفسه اإلخالل بسالمة أموال غريه ،وذلك أبخذها 

خافتهم ء أو شل حركة مالكيها اب’بتعطيل رواجها من خالل قطع طريق تنقلها  واقتطاعها، أو
ُ فكاقهطكُعوا أكيهِدياكُهمكا جك  وكالسَّارُِق وكالسَّارِقكةُ ") : وهتديدهم حيث قال  زكاءا مبكا ككسكبكا نكككاالا ِمنك اَّللَِّ وكاَّللَّ

 ( ("املائدة 38عكزِيزج حكِكيمج )
واحلكمة من قطع يد السارق  هي حفظ األموال والحتياط لسالمتها وأمنها بقطع العضو اجلاين  -

 السراق عن فعلهم إذا علموا أنه ستقطع أيدهم إذا سرقوا. تداعرحىت ال تكرر تلك اجلرمية اب
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اَّللَّك وكركُسولكُه  ِإمنَّكا جكزكاُء الَِّذينك حُيكارِبُونك "  كما اعترب الشرع مفسدة احلرابة أعظم من السرقة  ، قال   -
فٍّ  كرهِض فكسكاداا أكنه يُاقكتاَُّلوا أكوه ُيصكلَُّبوا أكوه تُاقكطَّعك أكيهِديِهمه وكأكرهُجُلُهمه ِمنه ِخالك عكوهنك يف األه ا ِمنك أكوه يُاناهفكوه وكيكسه

كِخركِة عكذكابج عكِظيمج "املائدة/ ُمه يف اآله ناهيكا وكهلك ُمه ِخزهاج يف الدُّ كرهِض ذكِلكك هلك  .33األه
واملقصود من اآلية هو محاية األنفس و األموال وأتمني طرق املواصالت ، ألن يف قطع الطريق     

ثبت يف القران الكرمي أن أصل هتديدا هلم يف أسفارهم وكسادا لتجارهتم وتعطيال ملصاحلهم كما  
التعامل مبين على أداء األمانة بكل أنواعها ويف كل أحواهلا ومل يفرق القران يف ذلك بني بر و فاجر 

كمكاانكتِ  ِإنَّ اَّللَّك أيكهُمرُُكمه أكنه "):  قال    58("النساء تُاؤكدُّوا األه
 االستدالل من السنة :

يكم دماءكم وأموالكم وأعرضكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم مبىن ".. فإن هللا حرم عل قوله     
 هذا"

هذا النهي ابن جعل استحالل أموال األشخاص من قبل الغري مشروط بطيب نفس  كما أكد   -
مالكيها يف انتقاهلا من أيديهم إىل أيدا غريهم حيث قال: ) ال حيل مال امرئ منكم من غري طيب 

 نفس منه (
"..و ال  أبموال األفراد فحسب بل يسرا على األموال العامة أيضا ، قال  ال يتعلق هذا األمر -

 ينتهب هنبة يرفع فيها إليه الناس أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن " أخرجه البخارا 
كما طالبت الشريعة من املالكني محاية أمواهلم من  أطماع بعض النفوس وعدم تسليمها هلا مهما    -

لة يف ترهيبهم وختويفهم ودعتهم إىل املقاتلة من أجل صيانتها إن لزم األمر قال كانت الوسائل املستعم
 .صلى هللا عليه وسلم "من قتل دون ماله فهو شهيد 

 اثلثا :  أثر َتمني األموال يف التصرفات املالية.   -
عىن األمن ابلغا يف صحة التصرفات املالية وفسادها وذلك لدخول م اإن ملقصد أتمني األموال أثر     

فها فهو شرط يف صحة بعض التصرفات ونفاذها ، وعلة يف تشريع بعض ايف شروطها وعللها وأوص
كما أنه صفة   ’األحكام كما أنه صفة الزمة لألشخاص حىت تصبح أفعاهلم وأقواهلم يف بعض األحكام

األمثلة الزمة لألشخاص حىت تصبح أفعاهلم وأقواهلم فيبعض احلاالت ويتنب لنا هذا من خالل 
 : التالية
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ما قاله الفقهاء يف شروط السلم حيث اشرتطوا فيه أن يكون مأمون التسليم قال القرايف الشرط  -
 الثاين عشر أن يكون مأمون التسليم عند األجل نفيا لغرر

ما اشرتطه الفقهاء يف عقد الكراء حيث اشرتطوا يف جوازه أن يكون املكرتا معلوما مأموان يف  -
من مث قال الفقهاء بعدم جواز اشرتاطه النقد يف كراء األرض اليت ال يؤمن اخالفها وتلف األغلب، و 

الزرع فيها وجواز اشرتاطه يف كراء األرض اليت يؤمن قحطها وعدم تلف زرعها العام والعامني ولسنني  
 .كثرية 

ن إمنا هو على فذهب ابن القاسم إيل أن كراء السف ؛ويدخل يف هذا الباب كراء ما حتمله السفن -
البالغ و ال شيء لصاحبها إال أن يبلغ املوضوع ولو غرفت ابلساحل مل يكن له من األجرة شيء  

 .ألن هذا العقد القصد منه هو أتمني وصول السلع إىل البقاع اليت يقصدها 
بعض وألجل أتمني األموال جوز للمؤمتن على مال غريه إذا مل ميكنه دفع الظلم الكثري إال أبداء  -

املطلوب وجب ذلك عليه ، كالوصي إذا خاف على مال منه و حتت وصايته أن يستويل عليه 
 .غاضب فله أن يؤدا شيئا ليخلصه 

و من هذا القبيل جزء من مالية بعض األشياء قصد حفظها وأتمينها كتغيب أموال اليتامى  -
 ل ذلك اخلضر عليه السالم.واجملانني والسفهاء واملصاحل العامة إذا خيف عليها الغصب وقد فع

كما رخص الفقهاء يف إابحة املمنوع إدا كان هناك توقع ابحلرام  مقصد أتمني األموال إدا ما ألتزم   -
ذلك املمنوع ، ومن مث أبيح الكذب  يف سرت مال املسلم أو عرضه إدا سئل عن مال أريد غصبه منه 

 أو من غريه ألن مفسدة الصدق أعظم من مفسدة الكذب . 
ومن متام رعاية الشريعة ملقصد أتمني األموال أهنا مل جتعل نقض أهل الذمة سببا يف استباحة غنم -

ذكر  املاوردا  دلك مث قال:"...ووجب إخراجهم من بالد  ؛أمواهلم أو مسها بسوء ما مل يقاتلوا
 .املسلمني آمنني "

األمانة مبعناها الواسع فإن الفقهاء قد  ومبا أن أساس األمن يف املعامالت والتصرفات املالية هو أداء -
عمدوا إىل تسمية بعض أنواع البيوع ببيع األمانة كبيع املراحبة والتولية ) والتولية هي تصري مشرتا ما 
اشرتاه لغري ابئعه بثمنه( ألن املشرتا ائتمن البائع يف إخباره عن الثمن األول من غري بينه وال 

"من  انة تلك البيوع عن اخليانة والسبب اخليانة والتهمة قال استحالف ومن مث قالوا بوجوب صي
 غشنا فليس منا "  
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ومن هدا القبيل املستودع )املودع عنده(إدا سافر ابلوديعة مع القدرة على إيداعها عند أمني فهو  -
لك السفر ألن قصد املودع من إيداعها عنده هو أتمينها وصيانتها من دضامن هلا إدا ضاعت يف 

تلف والضياع ويف سفر املستودع هبا مع قدرته على حفظها عند من هو عنده يف األمانة يعد تفريطا ال
  .وإخالال بقصد الشريعة يف الوديعة وقصد مالكها فألزم ضماهنا

لك جند العلماء يشددون يف عقوبتها ويطالبون ذولعل من أعظم اجلرائم خطرا هو تزوير النقود ول -
 لتغليظ على مرتكبها واملداومة يف تفقد األسواق ومراقبة النقود.احلكام والوالة يف ا

 هو أن إقامة مقصد أتمني األموال ال يتحقق إال بتوفر ثالثة عناصرهي :اخلالصة:
وتعطف القلوب عن إرادهتا حىت يصري االلتزام هبا ’شريعة متبعة تصرف النفوس عن شهواهتا  -أوال

 اجرا للضمائر ورقيبا على النفوس . والتقيد مبقتضاها قاهرا السرائر وز 
سلطان قاهر تتألف برهبته األهواء املختلفة وجتتمع  هبيبته القلوب املتفرقة و تنكف بسطوته  -اثنيا

 األيدا املتعالية عن غمط حقوق غريها وأكلها ابلباطل .
موال وتصان به عدل شامل يدعوا إىل األلفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البالد وتنمو به األ -اثلثا

أمالك الناس وأتمن به الرعية على حقوقها وال شيء أسرع يف خراب العمران وال أفسد لضمائر اخللق 
 من اجلور .
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