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 ملخص البحث  

  -تدور فكرة البحث حول االتً :

ان المال لوام الحٌاة واهم اسالٌب تعمٌر االرض وهللا تعالى هو المالن الحمٌمً لهذا المال ولد استخلف 

لى بعض االفراد على المال العام ومن هنا نشأت الملكٌة الخاصة كما استخلف الناس جمٌعاً على هللا تعا

بعض المال فنشأت الملكٌة العامة او المال العام والناس مكلفون بالمحافظة علٌه حٌث ان نفعه ٌعود 

لى بحماٌة هذا المال علٌهم جمٌعاً دون ان ٌستأثر احد به لنفسه وٌعتبر ولً االمر مكلف من لبل هللا تعا

من االعتداء علٌه لما له من الموة والسلطان واالجهزة المختلفة والموظفٌن العمومٌٌن للمحافظة علٌه 

  ٓالن االعتداء على المال العام ٌهدد االمن االجتماعً وااللتصادي والسٌاسً 

  ٓوٌرجع انتشار االعتداء على المال العام لعدة اسباب منها 

ضعف المٌم االٌمانٌة وانخفاض مستوى االخالص للعمل وعدم االلتزام باالمانة والصدق والنزاهة 

واتمان العمل وحب الذات وضعف روح االخوة تفشً المحسوبٌة والمجامالت الشخصٌة كذلن ابعاد 

ان صور الشرٌعة االسالمٌة عن التطبٌك واالكتفاء بالموانٌن الوضعٌة التً التناسب المجتمع المسلم 

االعتداء على المال العام من لبل الموظف العام كثٌرة منها السرلة واالختالس والرشوة والتعامل بالربا 

وسوء تمدٌم الخدمة واستغالل المال ألغراض شخصٌة كذلن التربح من الوظٌفة وحرمت الشرٌعة 

 ٓدود االسالمٌة االعتداء على المال العام بكل صوره واشكاله واسبابه ووضعت الح

 



 

 أهـــــــــــــداء

 اهدي هذا العمل المتواضع 

 الـــــى : 

  ٓالوالدٌن الكرٌمٌن حفظهما هللا  

  ًٓالــى كل افراد اسرت 

  ٓالـــى روح اخً رحمه هللا تعالى  

  ٓالــى كل االصدلاء ومن كانوا برفمتً ومصاحبتً اثناء دراستً فً الجامعة 

  ًٓالــى كل من لم ٌدخر جهداً فً مساعدت  

   ٓالــى كل من ساهم فً تلمٌنً ولو بحرف فً حٌاتً الدراسٌة  

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكــــر وتمدٌــــــر 

 -لال تعالى : 

 ( 2(( ) سورة ابراهٌم : اٌة  َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَُّكْم ۖ َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِى لََشِدٌد  ))

 ان واجب العرفان بالجمٌل ٌدعونً ان اتمدم بوافر الشكر والتمدٌر ألستاذي الجلٌل 

 الدكتور / علً عبد كنو                                                         حفظه هللا 

والموجه ولم ٌضن علً بولت او الذي كان له فضل االشراف على بحثً هذا فكان نعم المرشد والمعلم 

جهد او تشجٌع فً جمٌع مراحل اعداده متابعة وتدلٌماً وتصوٌباً رغم مشاغله فحٌاه هللا وبارن فً 

  ٓجهوده المخلصة فً خدمة العلم واالسالم 

 كما اتمدم بجزٌل الشكر واالمتنان ألساتذة لجنة المنماشة 

 ناٌة واالهتمام لتصوٌبه رغم كثرة المشاغل لمبولهما منالشة هذا البحث ولما بذاله من الع

 تم الشكر والتمدٌر 

 الى عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة الدكتور / عمر عبدهللا نجم الدٌن الكٌالنً 

 الى رئٌس لسم الشرٌعة الدكتور / علً عبد كنو علً الجورانً 

والعاملٌن معهما على جهودهما الجبارة والمستمرة لخدمة طلبة العلم الشرعً لمل ٌجده الطالب من 

 عناٌة ورعاٌة ومساندة لمواصلة الدراسة 

 واخٌراً / فأننً اشكر كل من ساهم من اجل اخراج هذا البحث الى النور 



 

 ممدمــــــــــــة

ً منٌراً  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي بعث بالحك بشٌراً ونذٌراً فكان سراجا

  ٌٓضًء لنا الطرٌك 

ان فلسفة الوظٌفة فً االسالم تركز على مسؤلٌة العامل الوظٌفً بعٌنها فكل شخص مسؤول عن عمله 

وظٌفته ولد امرنا هللا تعالى بحماٌة  وتصرفه والموظف العام حارس وامٌن ٌبذل لصارى جهده الداء

المال العام الذي جعلنا مستخلفٌن فٌه وحرم االعتداء علٌه النه لوام الحٌاة ومن موجبات عبادة هللا 

 ٓوالامة فرائضه 

ومن المظاهر البارزة فً العصر الحدٌث  االعتداء على المال العام من لبل بعض الموظفٌن سواء كان 

موعة من الناس , من صور االعتداء على المال العام السرلة واالختالس وخٌانة المال للدولة او لمج

من االسباب التً تؤدي الى االعتداء على المال العام  ٓاالمانة العامة وعدم اتمان العمل واضاعة الولت 

ر فً ضعف العمٌدة والجهل بالحالل والحرام وعدم تطبٌك  احكام الشرٌعة االسالمٌة وتمصٌر والة االم

حمل االمانة التً استرعاهم هللا وٌترتب علٌها جرائم خطٌرة كالفساد االجتماعً وااللتصادي الذي 

  ٓاصاب الناس واصبحت الحٌاة بال امن والاستمرار 

 نسأل هللا ان ٌعٌد هذه االمة الى دٌنها لتغترف من نبع فمهها

 

 ــ ٔــ 



 

 ٓاوالً : طبٌعة الموضوع 

 ظٌفة فً االعتداء على المال العام (ان موضوع ) استغالل الو

 ٌنالش حمٌمة الوظٌفة وشروط تملدها من حٌث التعرٌف بها وبٌان احكامها والوسائل المشروعة لتولً 

الوظائف والتعرٌف بالمال العام واحكامه ومعالجة المسائل التً تتعلك باالعتداء على المال العام عن 

 ٓطرٌك استغالل الوظٌفة 

 ة الموضوع : ثانٌاً : اهمٌ

 ٓتنبع اهمٌة الموضوع من عدة اعتبارات 

 ٓـ ابراز خصائص المال العام فً االسالم وبٌان حرمة االعتداء علٌه ٔ

 ٓـ بٌان مسؤولٌة ودور الدولة فً حماٌة المال العام فً ضوء التشرٌع ٕ

  ٓـ ٌركز البحث على فمه التجربة والوالع الذي نعٌشه ٖ

  ٓـ المال العام ٌمثل حجر االساس فً بناء التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة ٗ

 

 

 

 

 ــٕــ 



 

 . سبب اختٌار البحث

 انه ٌعالج موضوعاً مهماً فً والع الحٌاة وما من امة اال وتحاول رفع مستواها االلتصادي لتحمك مكاناً 

مرمولاً بٌن الشعوب وبٌان الحكم الشرعً لمن ٌعتدي على المال العام وبٌان احكامه وسبل حماٌة هذا 

المال وكثرة المعتدٌن على المال العام فً هذا الزمان وبطرق ملتوٌة كثٌرة كذلن للة االبحاث التً الفت 

  ٓفً هذا المجال مع الحاجة الملحة الى معرفة االحكام الفمهٌة 

 

 ً  : الجهود السابمة والصعوبات التً واجهت البحث :  رابعا

 بعد التتبع واالستمراء لموضوع ) استغالل الوظٌفة فً االعتداء على المال العام (

 ولكن كتب فً موضوع حرمة المال العام واالعتداء علٌه بالسرلة واالختالس وشروط تمٌد الوظٌفة 

 مة المال العام فً ضوء الشرٌعة االسالمٌة وكتاب ما كتبه الدكتور / حسٌن شحاته فً كتٌب حول حر

بعنوان االدارة فً االسالم للدكتور / عوف الكفراوي وكتاب بعنوان خصائص التشرٌع االسالمً 

وجمٌعهم لم ٌتطرق الى كثٌر من المسائل الفمهٌة التً عرضتها وطبٌعة  ٓللدكتور / فتحً الدرٌنً 

 م لذلن وجدت صعوبة ومشمة تحدٌد جوانً هذا البحث ومسائله الخالفات الفمهٌة فً عمل الموظف العا

  ٓالمتشعبة وتجمٌع المادة العلمٌة لحداثة هذا االمر وندرة المراجع االساسٌة المتعلمة بذاتها 

 

 ــ ٖــ 



 

 -خطة البحث :

من ممدمة وثالث مباحث وخاتمة انا الممدمة تشتمل  بتوفٌك من هللا كتبت هذا البحث وفك خطة تتالف

على طبٌعة الموضوع واهمٌته وسبب اختٌاره والجهود والصعوبات التً واجهت البحث اما المباحث 

 ٓالثالثة فجاءت عنوان البحث االعتداء على المال العام 

 

 حمٌمة المال العام ومشروعٌته وخصائصه وفٌه مطلبان  -المبحث االول : 

 تعرٌف المال فً اللغة واالصطالح , مفهوم المال العام فً الفمه االسالمً   -ــ المطلب االول:

 مشروعٌة المال العام وخصائصه وانواعه  -ــ المطلب الثانً :

 

 صور االعتداء على المال العام ودور الموظف فً الحفاظ علٌه وفٌه مطلبان  -المبحث الثانً :

 االعتداء على المال العام ودور الدولة فً حماٌته صور  -ــ المطلب االول :

 التزام الموظف العام بواجباته تجاه وظٌفته  -ــ المطلب الثانً :

 

 حكم االعتداء على المال العام وعموبة المعتدي علٌه وفٌه مطلبان  -المبحث الثالث :

 االعتداء الذي ٌستوجب الحد  -ــ المطلب االول :

           االعتداء الذي الٌستوجب الحد وعموبة المتستر على المعتدي على المال العام    -ــ المطلب الثانً :

 

 

 

 

 ــ ٗــ 



 

 المبحث االول 

 

 ومشروعٌته , وخصائصهحمٌمة المال العام , 

ان المال العام هو لوام الحٌاة فٌه ٌتم تعمٌر االرض من اجل اعانة االنسان على عبادة هللا وحفظ المال 

ممصد من مماصد الشرٌعة االسالمٌة لذلن اهتم االسالم بالمال اكثر مما اهتمت به الفلسفات الوضعٌة 

  ٓرفة المال واالشتراكٌة , والرأسمالٌة , مما ٌجعل االمر ٌتطلب الولوف على بٌان مع

 

  -وسوف اخصص لهذا المبحث مطلبٌن :

 

  ٓتعرٌف المال فً اللغة واالصالح , ومفهوم المال العام فً الفمه االسالمً  -المطلب االول :

 

  ٓمشروعٌة المال العام , وخصائصه  -المطلب الثانً :

 

 

 

 

 

 

 

 ــ ٘ــ



 

 

 المطلب االول

 ٓالمال العام فً الفمه االسالمً تعرٌف المال فً اللغة ,واالصطالح ومفهوم 

اتناول فً هذا المطلب الحدٌث عن تعرٌف المال من اجل الوصول لمعرفة االحكام التً تتعلك بالمال 

 ٓالعام 

 

  ٓتعرٌف المال فً اللغة  -اوالً :

كانت اكثر  هو كل ما ٌملكه االنسان من االشٌاء , واكثر ماٌطلك المال عند العرب على االبل النها

  ٓاموالهم , المال معروف وجمعه اموال فالذهب والفضة واالرض والعمارات كلها اموال 

  ٓتعرف المال فً االصطالح  -ثانٌاً :

 اختلف الفمهاء فً حمٌمة المال الى لولٌن بسبب مالٌة المنافع 

  ٓموالً كان اوغٌر منمول ـ تعرٌف الحنفٌة : هو ما ٌمٌل الٌه الطبع وٌمكن ادخاره الى ولت الحاجة منٔ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖ٘/ ٗ, والفٌروز ابادي الماموس المحٌط   ٖ٘ٙ/ ٔٔـ انظر : ابن منظور : لسان العرب ٔ

 2ٖٖ/ ٗـ انظر: ابن االثٌر النهاٌة فً غرٌب االثر  ٕ

 ٖٗٗ/ 8ـ انظر: الفراهٌدي : العٌن  ٖ

 ٓٔ/2ـ انظر : ابن عابدٌن : رد المختار على الدر المحتار ٗ

  ٕ٘ـ انظر : دمحم ابو زهرة , الملكٌة ونظرٌة العمد ص٘

 

 ــٙــ 



 

 ـ تعرٌف الجمهور ) المالكٌة , الشافعٌة  , الحنابلة ( ٕ

ٌره اذا اخذه من أ ـ المالكٌة : عرفه الشاطبً المال , هو ما ٌمع علٌه الملن وٌستبد به المالن عن غ

  ٓوجهه

ب ـ الشافعٌة : عرف الشربٌنً المال , هو كل ما له لٌمة بٌن الناس وٌلزم متلفه بضمانه وٌباح شرعاً 

 ٓاالنتفاع به حال السعة واالختٌار 

 ٓج ـ الحنابلة : عرف البهوتً المال , هو ماٌباح نفعه مطلماً او ٌباح التناؤه بال حاجة 

 ً  بٌن الحنفٌة والجمهور فً تعرٌف المال الختالفهم فً مالٌة المنافع  نالحظ ان هنان تباٌنا

  ٓـ لم ٌمل الحنفٌة بمالٌة المنافع , الن صفة المالٌة عندهم تثبت بأمرٌن ٔ

 ٓأ ـ التموٌل : اي صٌانة الشًء وادخاره لولت الحاجة 

 ٓب ـ امكانٌة الحٌازة : اي ان ٌكون للشًء وجود مادي خارجً 

 ٓالجمهور تتحمك المالٌة عندهم بأمرٌن ـ اما ٕ

 أ ـ ان ٌكون الشًء ذا لٌمة بٌن الناس سواء كان عٌناً او منفعة مادٌة 

  ٓب ـ ان ٌكون الشًء مباح االستعمال فً حال السعة واالختٌار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓٗٔ/ ٕالشاطبً الموافمات ـ انظر : ٔ

 ٕٖٗ/ ٕـ انظر : الخطٌب الشربٌنً : مفنً المحتاج ٕ

 ٗٙٗ/ ٕـ انظر البهوتً : كشاف المناع  ٖ

  ٕ٘ـ انظر : دمحم ابو زهرة : الملكٌة ونظرٌة العمد ص ٗ

 

 ــ 2ــ 



 

 

 التعرٌف المختار

كان له لٌمة بٌن الناس وجاز  بالنظر الى تعرٌفات الفمهاء ٌظهر ان التعرٌف المختار للمال هو كل ما

 ٓاالنتفاع به شرعاً فً حال السعة واالختٌار لسببٌن 

  ٓـ شمول هذا التعرٌف لالعٌان والمنافع معاً ٔ

 ٓـ مساٌرته للتطور االنسانً فً االعتداء بكثٌر من االشٌاء التً عدها الفمهاء ماالً ٕ

 مفهوم المال العام فً الفمه االسالمً :  -ثالثاً :

المال العام عند الفمهاء ٌتمثل فً بٌت المال والولف واالموال التً لٌس لها مالن فاالسالم كما الر  ان

الملكٌة الفردٌة ووظفها لخدمة المجتمع , فأنه الر الملكٌة الجماعٌة فجعل ملكٌة بعض االشٌاء 

تشمل كل ماٌدخل فً و ٓاالساسٌة عامة الن االمة تحتاج الٌها كالتً تتعلك بمصالح الناس المعتبرة 

 ملن الناس عامة وبناء على ماسبك ٌمكن تعرٌف المال العام بأنه : 

 ٓهو كل مال لم ٌتعٌن مالكه ال حصراً وال تحدٌداً واباح المشرع انتفاع االمة به جمٌعاً 

 ة وٌدخل فً مفهوم المال العام كل ماٌدخل فً مٌزانٌة الدولة والمساجد والمشافً ومركبات النمل العام

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٕٔٔـ انظر : العبادي : الملكٌة فً الشرٌعة االسالمٌة ص ٔ

 2ٖـ انظر : صبري او انج الخصخصة تحوٌل الملكٌة العامة الى المطاع الخاص ص ٕ

 

 ــ 8ــ 



 

 المطلب الثانً

 مشروعٌة االنتفاع بالمال العام , وخصائصهُ 

 اتناول فً هذا المطلب الحدٌث عن مشروعٌة االنتفاع بالمال العام وخصائصه , كما ٌلً 

  ٓمشروعٌة االنتفاع بالمال العام  -اوالً : 

 ثبتت مشروعٌة االنتفاع بالمال العام فً االسالم بالكتاب , والسنة , واالجماع 

 أ ـ من الكتاب :

َمٰى َوٱلوله تعالى ) َٰ ُسوِل َوِلِذى ٱْلمُْربَٰى َوٱْلٌَت ِ َوِللرَّ َّ ُ َعلَٰى َرُسوِلِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلمَُرٰى لِلََفِ آ أَفَآَء ٱَّللَّ ِكٌِن مَّ ْلَمَسٰ

ُسولُ  ٌَآِء ِمنُكْم ۚ َوَمآ َءاتَٰىُكُم ٱلرَّ ٌَْن ٱأْلَْغنِ  بَ
فَُخذُوهُ َوَما نََهٰىُكْم َعْنهُ فَٲنتَُهواْ ۚ  َوٱْبِن ٱلسَّبٌِِل َكْى اَل ٌَُكوَن ُدولَةًًۢ

َ َشِدٌُد ٱْلِعمَابِ  َ ۖ إِنَّ ٱَّللَّ  (   َوٱتَّمُواْ ٱَّللَّ

 وجه االستدالل : االٌة فٌها دلٌل على مشروعٌة االنتفاع بالمال العام 

 ب ـ السنة 

ما روي ثور بن ٌزٌد ٌدفعه الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انه لال : المسلمون شركاء فً ثالثة الكأل والماء والنار , 

  ٓالحدٌث دلٌل واضح على االنتفاع بالمال العام 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 ـ سورة الحشر : االٌةٔ

كتاب البٌوع باب منع  9ٕ٘كتاب احٌاء الموات وابً داود سنن ابً داود ص  ٓ٘ٔ/ ٙـ انظر البٌهمً سنن البٌهمً ٕ

 والحدٌث صحٌح  22ٖٗالماء ح 

 

 ــ 9ــ 



 

 ج ـ من االثار : 

 ٓفعل عمر فً سواد العراق حٌث لم ٌوزعها وجعلها ملكٌة عامة ٌنتفع منها االجٌال المتعالبة 

 ع : د ـ االجما

 ٓاجمع الفمهاء على مشروعٌة الملكٌة العامة منذ لدن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحتى ٌومنا هذا ولم نجد مخالفاً 

 خصائص المال العام :  -ثانٌاً :

  ٓالمال العام له خصائص متعددة منها 

يًعا ُثَّ اْستَ َوٰى ُهَو الَِّذي َخَلَق َلكُ ـ ان المال العام من خلك هللا عز  وجل لموله تعالى )ٔ م مَّا ِف اْْلَْرِض َجَِ

اُهنَّ َسْبَع ََسَاَواٍت  َماِء َفَسوَّ  ( َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  ۚ  ِإََل السَّ

ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل ) ـ حك االنتفاع بالمال العام واستغالله ثابت لجميع الناس لموله تعالى2

ٌِْه النُُّشوُر(فَاْمُشوا  ْزلِِه ۖ َوإِلَ فًِ َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمن ّرِ  

ِ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۗ أاََل إِنَّ ـ المالن الحمٌمً للمال العام هو هللا عزوجل لموله تعالى )ٖ أاََل إِنَّ َّلِلَّ
ِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن ( ِ َحكٌّ َولَٰ   َوْعَد َّللاَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٖٔٗـ انظر : ابا عبٌد بن سالم االموال ص ٔ

  8ٖ/ ٗوالنووي روضة الطالبٌن  ٙٔ٘/ ٘ـ انظر الكاسانً : بدائع الصنائع ٕ

  ٕ٘ٗوحسٌن شحاته حرمة المال العام ص  9ٖـ انظر البهً الخولً الثروة فً ظل االسالم ص ٖ

9ٕـ انظر سورة البمرة االٌة ٗ  

  ٘ٔـ انظر سورة الملن االٌة ٘

٘٘ـ انظر سورة ٌونس االٌة ٙ  

  

ــ ٓٔــ   



 

االعتداء على المال العام بأي حال من االحوال لموله ملسو هيلع هللا ىلص ) من اخذ من االرض شٌئاً بغٌر حمه  ـ الٌجوزٗ

خسف به ٌوم المٌامة الى سبع اراضٌن ( االرض المذكورة فً الحدٌث تشمل االرض المملوكة لفرد 

ٓبعٌنه او مجموعة واالرض المملوكة للدولة تدخل ضمن اموالها العامة   

حماٌة المال العام مسؤولٌة الدولة  ـ٘  

ئِ َك ُهُم 
َٰٓ ةٌ يَْدُعىَن إِلَى ٱْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َوَيْىَهْىَن َعِه ٱْلُمىَكِر   َوأُْولَ  ىُكْم أُمَّ لال تعالى )َوْلتَُكه ّمِ

 ٱْلُمْفِلُحىنَ  ( 

 حماٌة المال العام من لبٌل االمر بالمعروف والنهً عن المنكر وهذا الخطاب لجمٌع المسلمٌن 

ـ حك ولً االمر بتمٌٌد االنتفاع ببعض انواع المال العام , لما روي عبدالرحمن بن عوف رضً هللا ٙ

نه ارض كذا وكذا فذهب الزبٌر عنه لال : اشهد ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الطعنً وعمر بن الخطاب رضً هللا ع

رضً هللا عنه الى ال عمر فاشترى منهم نصٌبهم ولال الزبٌر لعثمان بن عفان رضً هللا عنه ان ابن 

  ٓعوف لال كذا وكذا فمال عثمان هو جائز الشهادة له وعلٌه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب المظالم والغصب  ٔٙٔ/ ٕصحٌح البخاري  ـ البخاري :ٔ  

ٗٓٔـ سورة ال عمران االٌة ٕ  

ٕ٘ٓ/ٕابن حجر االصابة  ٓـ هو عبدالرحمن بن عوف بن الحارث ) انظر ٖ  

29ٖ/ ٔـ الزبٌر بن العوام بن خوٌلد بن اسد ) انظر ابن حجر االصابة ٗ  

ٕٙٔ/ٖـ ابن سعد : الطبمات الكبرى ٘  

 

ــ ٔٔــ   



 

 المبحث الثانً

 

 )) صور االعتداء على المال العام , ودور الموظف فً الحفاظ علٌه ((

ان االموال العامة فً الفمه االسالمً مصانة ومحاطة بسٌاج لوي وٌحرم االعتداء علٌها بحال من 

ٓاختالس او سرلة او اضرار وفرض العموبات وان المال العام اشد حرمتاً من المال الخاص   

هذا المبحث مطلبٌن (()) وسوف اخصص ل  

ٓالمطلب االول : صور االعتداء على المال العام , ودور الدولة فً حماٌته   

   ٓالمطلب الثانً : التزام الموظف العام بواجباته تجاه وظٌفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ ٕٔــ   



 

 المطلب االول

ٓصور االعتداء على المال العام ودور الدولة فً حماٌته   

-بالحدٌث عن صور االعتداء على المال العام ودور الدولة فً حماٌته كم ٌلً : اتناول هذا المطلب   

 اوالً : صور االعتداء على المال العام 

 فٌها الكثٌر من صور االعتداء على المال العام منها 

ـ السرلة : هً اخذ المال سواء كان للفرد او للجماعة او لالمة على وجه الخفٌة من حرز وبدون ٔ

ٓوجه حك   

حكم السرلة : اتفك الفمهاء على  وجوب لطع ٌد السارق من المال الخاص اذا توفرت الشروط الموجبة 

  ٓللمطع 

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ( ِ ۗ َوَّللاَّ َن َّللاَّ  لموله تعالى )َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ فَاْلَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسبَا َنَكااًل ّمِ

 ولوله ملسو هيلع هللا ىلص فً المخزومٌة التً سرلت 

 ) لو ان فاطمة بنت دمحم سرلت لمطعت ٌدها (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔـ حرمة المال العام / حسٌن شحاته ص ٖٙ ال ص ٕ٘

 ٕـ رد المحتار / ابن عابدٌن ٙ/ 2ٖٔ 

 ٖـ بدائع الصنائع / الكاسانً  2/ ٘ٙ

 ٗـ سورة المائدة االٌة  8ٖ

ــ ٖٔــ   



 

من اموال نمدٌة  ـ االختالس : وٌمصد به استٌالء العاملٌن والموظفٌن فً مكان ما على ما باٌدٌهمٕ

بسند شرعً وهو صورة من صور اكل اموال الناس بالباطل وٌطبك علٌها حد السرلة او التعزٌر 

  ٓوانتشارها كبٌر فً المؤسسات الحكومٌة 

روي ان رجالً مات فدعً النبً )ص( لٌصلً علٌه فامتنع لال  تحرٌم االختالس فً بالسنة ,  

رحله فوجدوا فٌه خرزات التساوي درهمٌن (( )) صلوا على صاحبكم فانه لد غل ففتشوا  

ٓالحدٌث فٌه داللة على حرمة استمالل الموظف للمال العام لصالحه الشخصً   

ـ خٌانة االمانة : وهً استٌالء العاملٌن فً اماكن عملهم على االمانات والعهد المسلمة الٌهم بحكم ٖ

ٓمناصبهم فً العمل   

تُِكْم َوأَوتُْم تَْعَلُمىنَ  (  ىَ  اْ أََم  ُسىَل َوتَُخىوُىَٰٓ َ َوٱلرَّ َٰٓأَيَُّهب ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ ََل تَُخىوُىاْ ٱَّللَّ  لموله تعالى )يَ 

 االٌة فٌها دلٌل على تحرٌم التفرٌط فً االمانة بدون وجه شرعً من لبل الموظف ما روى عن عبدهللا 

بن عمرو لال )) اربع من كن فٌه كان منافماً خالصاً  ومن كانت فٌه خصلة منهن كانت فٌه خصلة من 

 النفاق حتى ٌدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔـ المغنً / ابن لدامة ٓٔ /9ٖٕ

 ٕـ شرح صحٌح مسلم / النووي ٙ/ ٕٖٗ كتاب االمارة باب تحرٌم هداٌا العمال ح 8ٖٖٔ

 ٖـ سنن ابً داود ص ٕٔٗ كتاب الجهاد باب تعظٌم الغلول  ح 2ٕٔٓ

 ٗـ سورة االنفال : االٌة 2ٕ 

 ٘ـ صحٌح البخاري / دمحم البخاري ٔ/ٕ٘ كتاب االٌمان باب عالمة المنافك ح ٖٗ  

 ــ ٗٔ ــ



 

 هنالن صور كثٌرة لخٌانة االمانة المنتشرة فً العصر الحاضر منها 

 أ ـ تعٌٌن العمال غٌر االكفاء بسبب المحسوبٌة  

 ب ـ استخدام االشٌاء التً تخص الوظٌفة ألغراض شخصٌة 

 ج ـ المجاملة فً ارساء العطاءات والمنماصات 

 د ـ الحصول على عمولة من المشتري او من المورد 

 هـ ـ عدم االستخدام الرشٌد لالموال العامة الذي ٌؤدي الى اتالفها او اضاعتها 

 ٗـ عدم الوفاء بالعهود والعمود 

وٌمصد به عدم التزام الموظف بالعمد الذي ابرمه مع جهة التوظٌف العامة لموله تعالى )َواَل تَْمَربُوا َماَل 

ًَ أَْحَسُن َحتَّىٰ  ٌَْبلَُغ أَُشدَّهُ ۚ َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد ۖ إِنَّ اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُووأل (  اْلٌَتٌِِم إِالَّ بِالَّتًِ ِه

 من صور عدم الوفاء بالعهود 

 أ ـ عدم االنضباط وااللتزام فً ساعات العمل 

 ب ـ التمارض والحصول على اجازات بدون حك 

 ج ـ عدم االلتزام فً تنفٌذ العمود فً مواعٌدها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔـ حرمة المال العام / شحاته ص 8ٖ

 ٕـ سورة االسراء االٌة ٖٗ 

 ٖـ سنن الترمذي ص 2ٖٗ كتاب السٌر باب ما جاء فً الغدر  ح 8ٓ٘ٔ  

ــ ٘ٔــ   



 

ـ اتالف المال العام : ٘  

وٌمصد به سوء االستخدام الممصود الذي ٌترتب علٌه اتالف الشًء كأتالف السٌارات العامة واحداث 

 الضرر محرم شرعاً لموله )ص( ) الضرر والضرار ومن ضار ضار هللا به ومن شاق شك هللا علٌه (

ـ عدم تمان العمل :ٙ  

و لذوٌه بشروط مجحفة وغٌر وٌمصد بذلن ان الموظف ٌستغل وظٌفته لعمد صفمات تجارٌة خاصة به ا

ٓعادلة للجهة التً ٌعمل فٌها   

 ) هنان امثلة كثٌرة للتربح من الوظٌفة (

 أ ـ ارساء العطاءات على الاربه او شركة هو شرٌن فٌها بطرٌك مباشر او مستتر 

 ب ـ افشاء اسرار عمله الى اناس لٌتربحوا منها ممابل مال 

الوظٌفً لٌحمك مكسباً له على حساب الجهة التً ٌعمل فٌها  ج ـ تزوٌر بعض االوراق مستغالً مولعه  

د ـ استخدام مولعه الوظٌفً وامكاناته للتربح بطرٌك مباشر او غٌر مباشر مثل تسخٌر امكانات الجهة 

 التً ٌعمل فٌها لتجارته الخاصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ٖـ حرمة المال العام  ص ٔ  

2ٔ8ٔٔكتاب الصلح باب الضرر والضرار ح  9ٙ/ ٙـ سنن البٌهمً  ٕ  

واالمام احمد  8ٕٙح  9ٓ/ٔالمعجم االوسط للطبرانً   

  2ٕٕـ حماٌة المال العام / نذٌر وهاب ص ٖ

ــ ٙٔــ   



 

ٓـ تضٌٌع ولت الموظفٌن فً غٌر منفعة العمل 2  

 من صور ضٌاع الولت التً فٌها اعتداء على المال العام منها 

 أ ـ عدم االلتزام بالحضور بدون عذر وانجاز االعمال فً ولت اطول من الولت المحدد 

 ب ـ تعمٌد االجراءات بحٌث ٌؤدي الى استغراق ولت طوٌل فً لضاء الحاجات 

ٓـ استغالل المال العام الغراض حزبٌة وفئوٌة 8  

ان الحزب الحاكم هو المستفٌد بالدرجة االولى من االمةال العامة دون بمٌة اطٌاف الشعب  ٌؤدي الى  

 ثانٌا ً :                           )) دور الدولة فً حماٌة المال العام ((

ٌعد ولً االمر او الخلٌفة او االمام مسؤوالً عن ادارة المال العام وحماٌته وتنظٌمه من اجل انتفاع 

ٓس به النا  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ٖـ حرمة المال العام / حسٌن شحاته ص ٔ  

٘٘/ ص ٗ٘وبعدها حرمة المال العام / حسٌن شحاته  ص  ٔٓٔـ الثروة فً ظل االسالم / البهً الخولً ص ٕ  

9ٗٓٔٔكتاب احٌاء الموات باب ماٌكون وما ٌرجى فٌه من االجر ح /  8ٗٔ/ ٙـ سنن البٌهمً  ٖ  

  

 

ــ 2ٔــ   



 

 

  -ٌتضمن دور الدولة فً حماٌة المال العام مجموعة من النماط المهمة وهً ماٌلً :

 
ٓـ العمل على تظٌم احٌاء االرض التً هً مصدر اساس للملن العام ٔ  

 

 
 لموله) ص(  )من احٌا ارًض مٌته فله فٌها اجر او ما اكلت العوافً منها فهو له صدلة 

  ٓـ تنظٌم انتفاع الناس  بالمال العام عن طرٌك االصالحات وتعبٌد الشوارع ٕ

ٌَْغلُْل ٌَأِْت  ٍّ أَْن ٌَغُلَّ ۚ َوَمْن  ًّ ٖـ عدم التطاع جزء من الملن العام للحكام او الاربه لموله تعالى )َوَما َكاَن ِلنَبِ

ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ۚ ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَْفسٍّ َما َكَسبَْت َوُهْم اَل ٌُْظلَُمونَ  (  بَِما َغلَّ 

ٗـ معالبة الذٌن الٌلتزمون بالضوابط الشرعٌة للملكٌة العامة فمع عالب عمر بن الخطاب ) رضً هللا 

 عنه( عاملو عٌاض بن غانم لما علم انه اصبح ٌلبس المٌك من الثٌاب ٓ

ـ  المتابعة من لبل الوالً عبر جهاز تنشءه الدولة لالطمئنان على ان منافع الملكٌة العامة ٌمدم ٘

  ٓللناس ٌسٌر مثل نظام الحسبة 

حسن اختٌار العمال واحصاء الثروة للعمال لبل تولٌه الوالٌات لال )ص( )من استعمل عامالً من ـ ٙ

المسلمٌن وهو ٌعلم ان فٌهم اولى بذلن منه واعلم بكتاب هللا وسنة نبٌه فمد خان هللا ورسوله وجمٌع 

 المسلمٌن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٔٙٔـ سورة ال عمران االٌة ٔ

/ هو عٌاض بن ابً شداد بٌعة الرضوان خلٌفة على الشام ٕٙٔـ لدامة بن جعفر الخراج ص ٕ  

  والحدٌث صحٌحٕٔ٘ٔٓكتاب اداب الماضً باب ال ٌولً الوالً امراءة ح  8ٔٔ/ ٓٔـ سنن البٌهمً ٖ

ــ 8ٔــ   



 

 المطلب الثانً

  -التزام الموظف العام بواجباته تجاه وظٌفته :

اتناول الحدٌث عن التزامات الموظف تجاه وظٌفته حتى نتعرف على احكام الموظف العام بما ان 

 الموظف هو احد افراد المسلمٌن فأن علٌه التزامات تفوق احاد المسلمٌن من هذه االلتزامات 

) من الكتاب ( -اوالً :  

ِتُكْم َوأَنتُْم تَْعَلُمونَ  ( نَٰ ُسوَل َوتَُخونُٓواْ أََمٰ َ َوٱلرَّ  ٔـ لوله تعالى )ٌَٰٓ أٌََُّها ٱلَِّذٌَن َءاَمنُواْ اَل تَُخونُواْ ٱَّللَّ

ٌَْن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل ۚ إِنَّ  َ ٌَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَىٰ  أَْهِلَها َوإَِذا َحَكْمتُْم َب 2ـ لوله تعالى )إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِمٌعًا بَِصٌرً ا ا ٌَِعُظُكْم بِِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ   َّللاَّ

هُۥ ۚ َوأَْوفُواْ بِٲْلعَْهِد ۖ إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َواَل تَْمَربُواْ َماَل ٱْلٌَِتٌِم إِالَّ بِٲلَّتِى ِهَى أَْحَسُن َحتَّٰى ٌَْبلَُغ أَ ) لوله تعالى ـٖ ُشدَّ

 ( َمْسـُٔوالً 

 ) من السنة ( -ثانٌاً :

 وردت فً السنة نصوص كثٌرة تبٌن التزام الموظف بواجباته تجاه عمله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9ٕاحمد ابوسن ص ـ االدارة فً االسالم / ٔ

 2ٕـ سورة االنفال االٌة ٕ

 8٘ٗ/ ٖٔـ جامع البٌان فً تأوٌل المران للطبري ٖ

  8٘ـ سورة النساء االٌة ٗ

 9ٖٗ/8ـ جامع البٌان فً تأوٌل المران للطبري ٘

  8ٖٖ/ٕتفسٌر المران العظٌم البن كثٌر 

 

 ــ 9ٔــ 



 

 

 الواجبات  من السنة 

ـ عن ابً حمٌد الساعدي رضً هللا عنه ) لال استعمل النبً )ص( رجال من االزد ٌمال له ابن التبٌة ٔ

على الصدلات فلما لدم لال , هذا لكم وهذا اهدي لً فمال رسول هللا )ص( فهال جلس فً بٌت ابٌه او 

به ٌوم المٌامة ٌحمله على بٌت امه فٌنظر ٌهدي له ام ال والذي نفسً بٌده الٌأخذ احد منه شٌئاً اال جاء 

رلبته ام كام بصٌراً له رغاء او بمرة لها خوار او شاة تصٌر ثم رفع بٌده حتى رئٌنا عمدت ابطٌه اللهم 

 هل بلغت لالها ثالث (

ـ روي ام معمل بن ٌسار المزنً رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا )ص( الٌستدعً هللا عبداً راعٌة ٕ

 لها اال حرم هللا علٌه الجنة  ٌموت حٌن ٌموت وهو غاش

ـ لال رسول هللا )ص( هداي العمال غلول , ان النبً )ص( جعل هداٌا العمال من باب الغلول وهو ٖ

 ٓمنهً عنه الن الهدٌة تجعل الموظف ٌمٌل لمن اهدى الٌه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(ٓٙ/ اسمه عبدالرحمن وهو من فمهاء اصحاب النبً )ص( )ت  ٕٙٔ/ ٙاالصابة ـ ابن حجر : ٔ

 هو عبدهللا بن اللبنٌة بن ثعلبة االزدي  ٕٕٓ/ ٗـ ابن حجر االصابة فً تمٌٌز الصحابة ٕ

  ٕٕٓ/ ٕـ صحٌح البخاري ٖ

  2ٕٕـ كتاب العتك باب استحماق الوالً الغاش لرعٌته النار ح ٗ

  ٖٖ٘ٔكتاب االحكام باب ماجاء فً هداٌا االمراء ح  ٖ٘ٔـ سنن الترمذي ص ٘

 ــ ٕٓــ 



 

 

 ثالثاً : ) االثار الواردة فً العمال (

ـ روي ان عبدهللا بن رواحه رضً هللا عنه كان خارصاً على ٌهود خٌبر فجمعوا له حلٌاً من حلً ٔ

 ٓنساءهم فمالوا هذا لن وخفف عنا وتجاوز فً المسم فمال رضً هللا عنه 

ٌامعشر الٌهود انكم لمن ابغض خلك هللا الً وما ذان بحاملً على ان احٌف علٌكم فاما ماعرضتم من 

 ٓالرشوة فانها سحت وانا الناكلها فمالوا بهذا لامت السموات واالرض 

ـ ولد ككتب عمر بن الخطاب رضً هللا عنه الى عماله اال ان الهداٌا هً الرشا فال تمبلوا من احد هدٌة ٕ

ٌشترط على عماله اال ٌركبوا بر ذون وال ٌلبسوا ثوباً رلٌماً وال ٌخلموا باباً دون حوائج الناس وال وكان 

 ٌتخذ حاجباً والٌمبل هدٌة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 99ٗ/ ٔٔسان العرب / البن منظور لـ ٔ

 9ٖٕٗٙح  ٕٗٗ/٘نبل ـ مسند االمام احمد بن حٕ

 عبدهللا بن رواحه االنصاري الخزرجً ٖٕٓ/ٔوالذهبً سٌر اعالم النبالء  8ٖ/ٗـ ابن حجر االصابة ٖ

 كتاب الزكاة  2ٖٔ/ 9سنن البٌهمً الكبرى  2ٓٙ/ٔٔـ صحٌح ابن حٌان ٗ

 ٙ٘/ ٔان / بـ اخبار المضاة / وكٌع بن ح٘

 

 ــ ٕٔــ 



 

 

علٌه السالم انه استعمل رجالً من بنً اسد فلما لضً عمله اتى علٌاً ـ وروي عن علً ابن ابً طالب ٖ

بجراب فٌه مال فمال : ٌامٌر المؤمنٌن ان لوماً كانوا ٌهدون لً حتى اجتمع منه مال فها هو اذا فان 

 ٓكان لً حالالً اكلته وان كان غٌر ذلن فمد اتٌتن به فمال )علٌه السالم( لو امسكته لكان غلوالً 

 ٓعن الحسن البصري انه لال : اذا دخلت الهدٌة من باب جرجت االمانة من الروزنه  ـ ورويٗ

 ٌستخلص مما سبك من االدلة ان على عمال الدولة وموظفٌها ان ٌلتزموا بمجموعة من النماط المهمة 

 ٓـ االمانة فً اداء عملهم ٔ

 ٓـ العدل ان ٌمدم صاحب الحك وٌعطٌه حمه ٕ

 ٓـ عدم لبول الرشوة ٖ

 ٓعدم لبول الهدٌة فانها سحت غلول ٌاتً بها ٌوم المٌامة  ـٗ

 ٓـ عدم االتجار بالمال العام ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٔ٘/ ٖٔـ لسان العرب / ابن منظور ٔ

 9ٙ٘/ٕـ تارٌخ الطبري ٕ

 9٘/ٔـ اخبارالمضاة / وكٌع بن حبان ٖ

 باب الراء 29ٔ/ ٖٔـ لسان العرب البم منظور ٗ

 ــ ٕٕــ 



 

 

 المبحث الثالث

 ) حكم االعتداء على المال العام وعموبة المعتدي علٌه ( 

ان المال العام محرض لالعتداءات اكثر من المال الخاص الن المال العام تعود مسؤولٌة حماٌته على 

 ٓمسؤولٌة حماٌته على الدولة متمثلة بالحاكم الدولة متمثلة بالحاكم الن المال العام تعود 

 لذلن سوف نخصص لهذا المبحث مطلبٌن : 

 ٓالمطلب االول : االعتداء الذي ٌستوجب الحد 

 ٓالمطلب الثانً : االعتداء الذي الٌستوجب الحد وعموبتة المتستر على المعتدي على المال العام 

 

 

 

 

 

 ــ ٖٕــ 



 

 المطلب االول

 ٌستوجب الحد ( ) االعتداء الذي 

ان االعتداء على المال العام وهو اخذ المال باي وجه سواء استخدم لمنفعة خاصة او اختلس او اتلف 

 ٓونحو ذلن 

واتناول فً هذا المطالب مذاهب الفمهاء فً سرلة المال العام وادلتهم ذكرنا فٌما سبك اتفاق الفمهاء 

 ٓه اذا سرق من المال العام على مذهبٌن على لطع السارق من المال الخاص واختلفوا فً لطع

 المذهب االول : عدم لطع ٌد السارق من المال العام سواء كان غنٌمة او ولفاً وهو مذهب ) الحنفٌة( 

 المذهب الثانً : لطع ٌد السارق من المال العام وذهب الٌه ) المالكٌة , والظاهرٌة (

 المال العام وذهب الٌه ) الشافعٌة , والحنابلة (المذهب الثالث : فصل المول فً لطع السارق من 

 أدلة المذاهب : 

  ٓادلة المذهب االول : استدل الحنفٌة على عدم لطع السارق من المال العام من السنة واالثار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ٔٔ/ 9المغنً البن لدامه  9ٖٕ/ ٗاالمام الشافعً  2ٓ/2ًٓ  ـ بدائع الصنائع للكاسانٔ

 9ٕٖ/ٔٔ: المحلً البن حزم  2ٖٓ/ ٙ: مواهب الجلٌل للمغربً  2ٖٖ/ٗـ الشرح الكبٌر للدردٌد ٕ

 29ٕ/ ٓٔ: االنصاف للمرداوي  2ٖٗ/ ٘ـ مغنً المحتاج للخطٌب الشربٌنً ٖ

 ــ ٕٗــ 



 

 اوالً : من السنة : 

الحدود عن المسلمٌن ما استطعتم , وجه االستدالل ان وجود حك للسارق فً  لول النبً )ص( ادرؤا

 ٓالمال العام شبهة درأت عنه الحد الن المال العام ملن لكافة المسلمٌن 

 ٓثانٌاً : االثار 

ـ ان رجالً سرق من بٌت المال فكتب فٌه سعد رضً هللا عنه الى عمر رضً هللا عنه فكتب عمر الى ٔ

 ٓلطع له فٌه نصٌب ما من احد اال وله فٌه حك سعد لٌس علٌه 

ـ روي ان علً بن ابً طالب رضً هللا عنه جاء برجل مغفراً من الخمس فمال له نصٌب فٌه ولم ٕ

 ٌٓمطعه ادلة المذهب الثانً : وهم المالكٌة والظاهرٌة 

 ٓاوالً : من المران 

ُ َعِزٌز  َحِكٌم  َوٱلسَّاِرُق َوٱلسَّاِرلَةُ فَٲْلَطعُٓواْ أَ لوله تعالى ) ِ ۗ َوٱَّللَّ َن ٱَّللَّ اًل ّمِ  ( ٌِْدٌَُهَما َجَزآًءًۢ بَِما َكَسبَا نََكٰ

 ثانٌاً : من المعمول 

ان بٌت المال هو لعموم المسلمٌن وال ٌستحك شخصاً بعٌنه شٌئاً فٌه وٌتعٌن حك السارق فً بٌت المال 

  ٓفً حالة العطٌة او التمسٌم ولبل ذلن فلٌس له حك معٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضعفه  2ٓٓ٘ٔكتاب النفمات باب ضعف الخبر روي فً لتل المؤمن والكافً ح  ٖٔ/ 8ـ سنن البٌهمً الكبرى ٔ
 االلبانً 

 99ٔـ مختار الصحاح للرازي ص ٕ

 كتاب السٌر باب : الرجل ٌسرق من المنفع  ٓٓٔ/9ـ سنن البٌهمً الكبرى ٖ

  8ٖـ سورة المائدة : االٌة ٗ

 ــ ٕ٘ــ 



 

 أدلة المذهب الثالث : 

  ٓاستدل الشافعٌة والحنابلة على تفصٌلهم بما استدل به الحنفٌة فمالوا 

 رز فعلٌه المطع أ ـ ان كان السارق ضمن الطائفة التً فرز لها المال وسرق بعد الف

 ب ـ ان لم ٌكن السارق ضمن الطائفة التً فرز لها المال وسرق بعد الفرز فعلٌه المطع لعدم وجود الحك

 سبب الخالف : 

اعتبار عموم اٌة لطع السارق وعدم اعتباره فمن رأى ان االٌة عامة لال بمطع ٌد السارق سواء كانت 

 ٓالسرلة من المال العام او المال الخاص 

 راجح : ال

بالنظر فً مذاهب الفمهاء وادلتهم ٌظهر ان الراجح ما ذهب الٌه الحنفٌة المائل بعدم لطع ٌد السارق من 

 المال العام 

 ٓـ لموة ادلتهم ولكن المول بعدم لطع ٌده الٌعنً عدم عمابه على هذا الفعل ٔ

   ٓـ ان المال العام فً الغالب ال ٌكون محرزاً ٕ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9ٕٖ/ ٔٔ: المحلً البن حزم  2ٖٓ/ ٙ: مواهب الجلٌل للمغربً  2ٖٖ/ ٗـ الشرح الكبٌر للدردٌد ٔ

  29ٕ/ ٓٔ: االنصاف للمرداوي  2ٖٗ/ ٘ـ مغنً المحتاج للخطٌب الشربٌنً / ٕ

 ــ ٕٙــ 



 

 المطلب الثانً

 الحد وعموبة المتستر على المعتدي على المال العام ( ) االعتداء الذي الٌستوجب

 اتناول فً هذا المطلب الحدٌث عن عموبة المعتدي على المال العام والمتستر علٌه 

 ٓاوالً : عموبة المعتدي على المال العام 

 وضح الشرح الحنٌف ان المعتدي على المال العام عموبتٌن عموبة دنٌوٌة وعموبة اخروٌة 

بة الدنٌوٌة : ان االعتداء على المال العام جرٌمة والجرٌمة هً محذرورات شرعٌة زجر هللا أ ـ العمو

وجرائم التعزٌر كما لال عنها الفمهاء كل معصٌة الحد فٌها وال كفارة تتحمك  ٓعنها بحد او تعزٌر 

 ٓجرٌمة االعتداء على االموال العامة من لبل موظف الدولة بتوفٌر االركان التالٌة 

 ان ٌكون الفعل محظوراً , اي ان ٌكون ما اتاه من فعل مخالف للواجبات التً ٌجب االلتزام بها ـ ٔ

ـ ثبوت الفعل المحظور فً حك الموظف , البد ان ٌكون هذا الفعل لد ثبت فً حك موظف الدولة وانه ٕ

  ٓلد لام به او فكر فً ارتكابه ولم ٌرتكبه الٌعد ذلن جرٌمة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9ٕٔـ االحكام السلطانٌة للمارودي ص ٔ

 2ٙـ استغالل الموظف العام لسلطته عبد الواحد المزروع ص ٕ

 8ٕٔ/ ٕ: كشاف المناع للبهوتً  ٕٖٓ/ ٗـ مغنً المحتاج للخطٌب الشربٌنً ٖ

 

 ــ 2ٕــ 



 

 ـ المصد الجنائً :ٖ

 ٓان ٌكون الموظف لاصداً لما الدم علٌه من اعتداء بدون اكراه وال تمصٌر متعمد البد 

 حكم المعتدي على المال العام : 

ان استغالل الوظٌفة لالعتداء على المال العام هً جرٌمة من جرائم التعازٌر وتكون حسب الجانً 

  ٓوحسب الجرٌمة 

  ٓـالتعزٌر بالمال :        دلٌل التعزٌر بالمال ٔ

أ ـ لوله )ص( فً كل ابل سائمة من كل اربعٌن ابنة لبون التفرق ابل عن حسابها ومن اعطاها مؤتجراً 

 فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لٌس الل دمحم منها شًء

ى عموبة التعزٌر لمن اعتدى على المال العام ان النبً )ص( امر وجه االستدالل :الحدٌث فٌه دلٌل عل

 ٓبأخذ زٌادة عن الحك الواجب فً الزكاة تعزٌراً لمن امتنع من اداب الواجب علٌه 

لال : من اصاب بعٌنه من ذي حاجة غٌر متخذ خٌنة فال شًء ٓب ـ لوله )ص( سئل عن الثمر المعلك 

ه والعموبة ومن سرق منه شٌئاً بعد ان ٌؤوٌه الجرٌن فبلغ علٌه ومن خرج بشًء فعلٌه غرامة مثلٌ

 ٓثمن المجن فعلٌه المطع ومن سرلة دون ذلن فعلٌه غرامه مثلٌه والعموبة 

  ٓوجه االستدالل : ان ممدار الزائد عن ثمن الثمر عموبة تعزٌرٌة مالٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: المستدرن  ٕٕٙٙح  8ٔ/ٗصحٌح ابن خزٌمة 2٘٘ٔكتاب الزكاة فً زكاة السائمة ح  ٖٕٗـ سنن ابً داود ص ٔ
 8ٗٗٔح  ٗ٘٘/ٔعلى الصحٌحٌن للحاكم 

 2ٔـ مختار الصحاح للرازي ص ٕ

 ـ مختار الصحاح للرازي موضع التمر الذي ٌجفف فٌه ٖ

كتاب الحدود باب ما  ٘٘ٙسنن ابً داود البً داود ص 9٘8ٗكتاب لطع السارق برلم  2ٖ٘ـ سنن النسائً صٗ

 9ٕٔ٘ح  ٔٓ٘والحدٌث حسن / ارواء لاللبانً ص 9ٖٓٗلمطع فٌه برلم 

 ــ 8ٕــ 



 

 ـ التعزٌر بالحبس :ٕ

 ٓدلٌل التعزٌر بالحبس 

 فً تهمة ثم خال عنه ( وجه االستدالل أ ـ روي فً الحدٌث الشرٌف ان رسول هللا )ص( ) حبس رجال

 ٌٓظهر من الحدٌث ان الحبس من العموبات التعزٌرٌة التً فعلها النبً )ص( 

ب ـ ان الحبس ولع زمن النبوة وفً اٌام الصحابة والتبعٌن وبعدهم ولم ٌنكر علٌهم وان حبس الموظف 

 ٓضً الذي اعتدى على المال العام امر مشروع والمدة مرجعها الى الما

 ـ التعزٌر بالجلد :ٖ

ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََماِنٌَن َجْلَدةً َواَل تَمْ أ ـ لوله تعالى ) بَلُوا َوالَِّذٌَن 

ئَِن ُهُم اْلفَاِسمُونَ   ( لَُهْم َشَهاَدةً أَبًَدا ۚ َوأُولَٰ

تم الرجل غل فاحرلوا متاعه واضربوه ( الحدٌث فٌه دلٌل على جواز التعزٌر ب ـ لوله )ص( ) اذا وجد

 بالضرب 

 ـ التعزٌر بالعزل من الوظٌفة : ٗ

أ ـ فمد روي ان سعد بن عبادة كانت معه راٌة االنصار ٌوم الفتح فلما مر بأبً سفٌان لال له : الٌوم 

فبلغ ذلن رسول هللا )ص( لال ) بل الٌوم ٌوم ٌوم الملحمة الٌوم تستحل الحرمة الٌوم اذل هللا لرٌشاً 

 تعظم فٌه الكعبة الٌوم اعز هللا لرٌشاً ثم ارسل الى سعد فنزع منه اللواء (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ٓٙٗٔالغرامة ح كتاب السرلة باب ما جاء فً تضعٌف 28ٕ/8ـ سنن البٌهمً الكبرى للبٌهمً ٔ

كتاب الدٌات ح  ٖٖٗسنن الترمذي للترمذي ص  2ٖٓٔٔكتاب التفلٌس ح /  ٖ٘/ٙـ سنن البٌهمً الكبرى للبٌهمً ٕ

ٔٗٔ2 

 8ٕٔ/9ـ نٌل االوطان للشوكانً ٖ

 ٗـ سورة النور االٌة ٗ

 ٖٔٔـ السٌاسة الشرعٌة البن تٌمٌة ص ٘

 

 ــ 9ٕــ 



 

 

 ب ـ العموبة االخروٌة : 

 ٓدل على العموبة االخروٌة نصوص كثٌرة من المرأن والسنة 

َنُكم ِِبْلَباِطِل ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِِتَارًَة َعن تَ َراٍض ـ من المرأن , لال تعالى )ٔ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ََتُْكُلوا َأْمَواَلُكم بَ ي ْ

نُكْم   ( رَِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  اّللََّ  ِإنَّ  ۚ   أَنُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َوََل  ۚ  مِّ

 ـ من السنة : ٕ

ـ ماروي عن ابً هرٌرة )رضً هللا عنه ( لال : لام فٌنا رسول هللا )ص( ذات ٌوم فذكر الغلول فظمة ٔ

وعظم امره ثم لال ) ال الفٌن احدكم ٌجًء ٌوم المٌامة على رلبته بعٌر له رغاء وٌمول ن ٌارسول هللا 

 شٌئاً لد ابلغتن اغثنً فالول ال املن لن 

ـ ولوله )ص( ما بال عامل ابعثه فٌمول هذا لكم وهذا اهدي لً افال لعد فً بٌت ابٌه او فً بٌت امه ٕ

حتى ٌنظر اٌهدي الٌه ام ال والذي نفس دمحم بٌده ال ٌنال احد منكم منها شٌئاً اال جاء به ٌوم المٌامة 

و شاة تعٌد ثم رفع ٌدٌه حتى رأٌنا عفرتً أبطٌه ثم ٌحمله على عنمه بعٌداً لها رغاء او بمرة لها خوار ا

 لال اللهم هل بلغت مرتٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖٔٔـ السٌاسة الشرعٌة الن تٌمٌة ص ٔ

  9ٕـ سورة النساء : االٌة ٕ

  ٕ٘ٗـ االصابة البن حجر ٖ

 ــ ٖٓــ 



 

 

 ٓعموبة المتستر على المعتدي على المال العام ثانٌاً: 

ان العموبات السابمة الذكر غٌر ممصورة على المعتدي على المال العام ولكن اذا علم احد بخٌانته 

واعتدائه على االموال العامة ولم ٌبلغ عنه بل تستر علٌه وكتم امره فأنه ٌكون مثله فً الجرٌمة وفً 

 العموبة وذلن لما ٌلً :

َ ل تعالى )ـ لأ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ  َدِد ُد َوتَعَاَونُوا َعلَي اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تَعَاَونُوا َعلَي اْْلِ

( وجه االستدالل : التستر على المعتدي على المال العام من لبٌل التعاون على االثم والعدوان  اْلِعقَابِ 

 ٓن المتستر كالمعتدي نفسه فً استحماق العموبة وبذلن ٌكو

ئِ ـ لال تعالى )ٕ ٌِْر َوٌَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُوَلٰ ة  ٌَْدُعوَن إِلَى اْلَخ َن ُهُم َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

 ٓعام من باب الرضا بالمنكر ( وجه االستدالل : التستر على المعتدي على المال ال اْلُمْفِلُحونَ 

ـ لوله )ص( )) من كتم غاالً فأنه مثله (( , وجه االستدالل : الحدٌث واضح الداللة على ان المتستر ٖ

 ٓعلى المعتدي على المال العام مثله فً الجرٌمة واستحماق العموبة 

 الخالصة 

ان المتستر على المعتدي على المال العام دون ان ٌبلغ الدولة بذلن ٌعد مشاركاً فً االعتداء والجرٌمة 
  ٓفٌستحك العموبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب الجنائز  ٖٗٔسنن النسائً ص  2ٕٔٓكتاب الجهاد باب تعظٌم الغلول ح  ٕٔٗـ سنن ابً داود البً داود ص ٔ

  89ٔـ حماٌة المال العام لنذٌر وهاب ص ٕ

  ٗٓٔسورة ال عمران االٌة  ٗ/    ٕـ سورة المائدة : االٌة ٖ

 وضعه االلبالنً فً نمس المصدر  2ٔ2ٕكتاب الجهاد ح  ٖٔٗـ سنن ابً داود البً داود ص ٗ

 ــ ٖٔــ



 

 خاتمة البحث

 االعتداء على المال العام وحكمه فً الشرٌعة االسالمٌة (فً ختام بحثً لموضوع ) 

ارجو من هللا تبارن وتعالى ان اكون لد وفمت فً اعطاء صورة واضحة للمارىءعنه واالحاطة 

 ٓبجزئٌاته المتناثرة فً بطون الكتب اود ان ابٌن اهم النتائج التً توصلت الٌها 

 اهم النتائج التً توصلت الٌها : 

عام هو كل من ٌتولى امراً من امور المسلمٌن او وكل الٌه به كالماضً والمدرس والعامل ان الموظف ال

ان الممصود بالمال العام هو كل ما كان ملكٌته للناس جمٌعاً او لمجموعة منهم , ثبتت مشروعٌة حماٌة 

سالمٌة المال العام والمحافظة علٌه بالمرأن والسنة واالجماع واثار الصحابة وحرمت الشرٌعة اال

االعتداء على المال العام بكل صورة من رشوة واختالس وسرلة وٌنبغً ان ٌتصف الموظف العام 

بالموة واالمانة والعلم ومن صور خٌانة االمانة فً الولت الحاضر تعٌٌن الموظفٌن ممن هم دون 

سالمٌة ان عموبة الكفاءة بسبب المحسوبٌة تزوٌر االوراق مستغالً مولعه الوظٌفً , وبٌنت الشرٌعة اال

 ٓالمتستر على المعتدي على المال العام تكون مثله 

ان الرلابة الذاتٌة للموظف العام هً بمثابة صمام االمان وخط الدفاع االول كذلن اعتنى االسالم باٌجاد 

 ٓالوسائل الكفٌلة لتحمك الفعالٌة للرلابة الذاتٌة من خالل تربٌة ضمٌر المسلم 
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 التوصٌاتاهم 

 

حول جرٌمة استغالل الموظف العام لوظٌفته وبٌان احكامها وتشجٌع توزٌع النشرات والدورٌات 

الموظفٌن فً االلتحاق بدورات مكثفة فً اخاللٌات العمل الوظٌفً وتوظٌف وسائل االعالم الممروءة 

ٌة للموظف والمسموعة والمرئٌة على المشاركة فً بناء الموظف واالهتمام بالحاجات الضرور

  ٓوضرورة امتثال جمٌع الموظفٌن للسلون الحسن والتصرف الرشٌد 

 

 وصلى هللا على نبٌنا دمحم وعلى اله وصحبه وسلم                              

 والحمد هلل رب العالمٌن                                
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 المصادر والمراجع

 

 9ٙٙٔ -ٕدار الفكر بٌروت ط –هـ( رد المحتار على الدرالمختار ٕٕ٘ٔـ عابدٌن : دمحم امٌن بن عابدٌن ) تٔ

           –هـ( سنن البٌهمً الكبرى مكتبة دار الباز 8٘ٗـ البٌهمً : احمد بن الحسٌن علً بن موسى ابو بكر البٌهمً )ت ٕ

 99ٗٔ-ٗٔٗٔ –مكة 

هـ( صحٌح االمام البخاري دار الزهرة لالعالم العربً ٕٙ٘بن اسماعٌل بن ابراهٌم )ت ـ البخاري : ابً عبدهللا دمحم ٖ

 م ٕٙٓٓالماهرة  –

 هـ ٕٓٗٔ –دار الفكر بٌروت  –كشاف المناع  –ـ بهوتً : منصور بن ٌونس بن ادرٌس ٗ

 ـ ه8ٓٗٔ -ٔهـ( كتاب العٌن مؤسسة االعلمً بٌروت ط2٘ٔـ الفراهٌدي : ابً عبدالرحمن الخلٌل )ت٘

 ٔبٌروت ط -دارالمصادر–هـ( لسان العرب 2ٔٔـ منظور : دمحم بن مكرم بن منظور االفرٌمً )ٙ

 هـ 98ٖٔ- ٖدار االعتصام ط –الثروة فً ظل االسالم  –ـ خولً: البهً الخولً 2

 هـ9ٖ٘ٔ -ٔعمان ط –ة مكتبة االلصى –الملكٌة فً الشرٌعة االسالمٌة  –ـ العبادي : عبدالسالم داود العبادي 8

 هـٕٓٗٔ-ٔـ شحاته : حسٌن شحاته : حرمة المال العام فً ضوء الشرٌعة االسالمٌة دار النشر للجامعات مصر ط9

 هـ٘ٓٗٔ -ٔبٌروت ط -دارالفكر –هـ( المغنً ٕٓٙـ لدامة : عبدهللا بن احمد ابو دمحم الممدسً )تٓٔ

 ٔالرٌاض ط–مكتبة المعارف  –هـ  سنن ابً داود 2ٕ٘ـ داود : سلٌمان بن االشعث السجستانً ابً داود )تٔٔ

 هـ ٘ٓٗٔ- ٖالمكتب االسالمً بٌروت ط –ـ تبرٌزي: دمحم بن عبدهللا الخطٌب التبرٌزي مشكاة المصابٌح ٕٔ

 -دار الرشٌد –هـ( الخراج وصناعة الكتابة 2ٖٖـ لدامة بن جعفر : ابو الفرج لدامة بن جعفر البغدادي )تٖٔ

 م98ٔٔ

 –مؤسسة لرطبة  –هـ( مسند االمام احمد بن حنبل ٕٔٗحمد بن حنبل ابو عبدهللا الشٌبانً بن حنبل )تـ حنبل: اٗٔ

 مصر

 بٌروت  –دار الفكر  –الشرح الكبٌر  –ـ دردٌر: سٌد احمد ابو البركات الدردٌر ٘ٔ

 هـ( ٖٖٓـ نسائً: ابً عبدالرحمن احمد بن شعٌب بن علً النسائً )ت ٙٔ

 –دار الفكر  –هـ ( االصابة فً تمٌز الصحابة 8ٕ٘احمد بن علً بن الحجر العسمالنً ) ت ـ حجر : شهاب الدٌن 2ٔ

 ٕٔٗٔ - ٔبٌروت ط
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