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دور أئمة املساجد يف حفظ
االموال العامة

ساره محيد حممد

د .آالء عبد الرمحه وعمان

المقدمة
الحمد هلل نحمده و نستعينو ونستغفره ونستيديو  ،ونعوذ باهلل من شرور

أنفسن ا و سيئات أعمالنا  ،من ييد اهلل فال مضل لو  ،ومن يضمل فال ىادي لو ،
وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو و أن محمداً عبده و رسولو أدى األمانة
و بمغ الرسالة ونصح لألمة فكشف اهلل بو الغمة و جاىد في اهلل حق جياده حتى

أتاه اليقين.
أما بعد :

ال يخفى عمى أحد ما لممساجد متمثمة بأئمتيا من اثر و دور كبير في تربية

أفراد المجتمع االسالمي عمى مكارم االخالق  ،و سالمة السموك  ،و إصالح ما

يط أر عمى حياة بعض المسممين من االنحراف و الجنوح نحو الفساد و االعتداء

عمى االموال العامة وغير ذلك من المخالفات الشرعية  .فيذا البحث بعنوان( دور
أئمة المساجد في حفظ االموال العامة )  .فأئمة المساجد ليم دور كبير في حفظ

االموال العامة و ذلك من خالل توجيو الناس و إرشادىم باالضافة الى القيام

ببعض االنشطة التي من شأنيا أن تمنع الناس من االعتداء عمى االموال العامة و

قد اخترت ىذا الموضوع لما لو من أىمية كبيرة فقد انتشرت في مجتمعاتنا صور
كثيرة من صور االعتداء عمى االموال العامة و السيما في بمدنا ( العراق ) فال
تكاد دائرة من دوائر الدولة تخمو من السرقة و الغش و الرشوة و غير ذلك مما
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يندى لو الجبين  .وكذلك ألن أئمة المساجد ليم دور كبير و فعال في الحد من ىذه
االعتداءات و المساىمة في حفظ ىذه االموال التي ىي ممك لمجميع و ليست ممكا

ألحد  ،و مع أىمية ىذا الموضوع إال أني لم أجد كتاباً قد كتب بيذا الموضوع و
إنما وجدت بعض جزئياتو متناثرة في بطون الكتب و البحوث مما جعمني أواجو

صعوبة كبيرة في الكتابة إضافة الى ضيق الوقت وكثرة مشاغل الحياة  ،و قد
استعنت بكتب المغة و كتب الفقو و بعض البحوث المتنوعة واستعنت أيضاً ببعض
المعمومات والحقائق التي زودني بيا الدكتور عدنان عمي الفراجي رئيس رابطة أئمة

وخطباء مساجد و جوامع الطارمية و قد اتخذت ىذه الرابطة أنموذجاً لما قامت بو
ىذه الرابطة من جيود في حفظ االموال العامة بعد احتالل بغداد من خالل أنشطة

مختمفة سأذكرىا في مكانيا  .وبما إن ىذا الموضوع من المواضيع الدعوية فقد
قمت باستقصاء المعمومات الموجودة في كتب الدعوة والتوجيو واإلرشاد ،

واستشيدت باآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية الشريفة  ،وعزوت اآليات القرآنية
الى سورىا بذكر اسم السورة ورقم اآلية في اليامش ،وقمت بتخريج األحاديث  ،ولم

أُترجم لألعالم لكوني لم أذكر في البحث إال األعالم المعروفين .
ويتضمن البحث  :مقدمة وثالث مباحث وخاتمة .

المبحث االول  :تعريف بمصطمحات العنوان .وفيو مطمبان :
 المطمب االول  :تعريف االمامة والمسجد في المغة واالصطالح .
 المطمب الثاني  :تعريف المال في المغة واالصطالح .
المبحث الثاني  :صور المال العام وحكم اإلعتداء عميو .وفيو مطمبان :
 المطمب األول  :صور المال العام وصور االعتداء عميو .
 المطمب الثاني  :حكم االعتداء عمى االموال العامة .
المبحث الثالث  :دور أئمة المساجد في حفظ االموال العامة  .وفيو مطمبان :
 المطمب األول  :دور أئمة المساجد في توجيو المجتمع .
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 المطمب الثاني  :دور إمام المسجد في حفظ االموال العامة
( رابطة أئمة وخطباء مساجد وجوامع الطارمية ـ انموذجاً ) .

المبحث االول

تعريف بمصطمحات العنوان
المطمب االول  :تعريف االمامة والمسجد في المغة واالصطالح

اوالً  :تعريف االمامة في المغة واالصطالح
)

()1

أميم و ّأم بيم  :تقدميم
االمامة في المغة  :مصدر من الفعل ( ّأم ) تقول ّ ( :
واالمام  :كل من ائتم بو قوم كانوا عمى الصراط المستقيم أو كانوا ضالين(.)2

وقد يكون المؤتم بو انساناً كأن يقتدى بقولو أو فعمو  ،أو كتاباً  ،أو غير ذلك
اس ِبِإم ِ
ام ِه ْم  )3(أي  :بالذي
وجمعو أئمة  .وقولو تعالى َ  :ي ْوَم َن ْد ُعو ُك َّل أَُن ٍ َ
يقتدون بو  ،وقيل بكتابيم( )4وامام كل شيء قيمو والمصمح لو  ،والقرآن إمام
المسممين  ،وسيدنا محمد  إمام األئمة  ،والخميفة إمام الرعية  ،وأممت القوم في

الصالة إمامةً  ،وأئتم بو  :اقتدي بو(.)5

االمامة في االصطالح  :تطمق االمامة عمى معنيين  :االمامة الكبرى ،

االمامة الصغرى .

االمامة الكبرى  :ىي استحقاق تصرف عام عمى االنام  ،وىي رئاسة عامة في

الدين والدنيا خالفة عن النبي .

أما اإلمامة الصغرى  ( :وىي إمامة الصالة ) فيي ارتباط صالة المصمي

بمصل آخر بشروط بينيا الشرع  .فاإلمام لم يصر إماماً إال إذا ربط المقتدي
صالتو بصالتو  ،وىذا االرتباط ىو حقيقة اإلمامة  ،وىو غاية االقتداء

ثانياً  :تعريف المسجد في المغة واالصطالح
022

()6

.

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )8نوفمرب 2102م

المسجد في المغة  :ىو اسم مكان مشتق من السجود وبابو سجد يسجد

المسجد بالفتح اسم لممصدر  ،ويجمع المسجد عمى
والمسجد اسم لمكان السجود  .و َ
مساجد(. )7

المسجد في االصطالح  :كل موضع يتعبد فيو فيو مسجد  .قال النبي :

(( جعمت لي االرض مسجداً وطيو ار ))

()8

 ،وعرفو الدكتور عبد الممك السعدي :
()9

( ىو المكان المخصص ألداء الصموات الخمس والجمع تخصيصاً أبدياً )

.

المطمب الثاني  :تعريف المال في المغة واالصطالح
المال في المغة  :يطمق عمى كل ما تَممَّكو االنسان وحازه بالفعل من جميع

االشياء  ،عيناً كان أم منفعة  ،أما ما ال يممكو ولم يدخل في حيازتو بالفعل فال يعد
ماالً في لغة العرب  ،كالطير في اليواء  ،والسمك في الماء  .ىذا ىو المعروف

من كالم العرب  ،ويجمع المال عمى أموال  ،وانما سمي ماالً ؛ ألنو يميل الى ىذا
تارة  ،والى اآلخر تارة  ،أو ألن الناس يميمون اليو بقموبيم(.)10أما تعريف المال في

اصطالح الفقياء  :فمختمف فيو عل11ى اصطالحين مشيورين  ،اصطالح الحنفية
 ،واصطالح الجميور  ،وسبب الخالف بين الحنفية والجميور في تعريف المال :

اختالف االعراف فيما يعد ماالً وما ال يعد ؛ فإن المال ليس لو حد في المغة  ،وال

في الشرع فيرجع في تحديده الى العرف

(. )12

فالمال في اصطالح الحنفية  :ما يميل اليو طبع االنسان  ،ويجري فيو البذل
()13

والمنع  ،ويمكن ادخاره لوقت الحاجة  ،منقوالً كان أم غير منقول

.

وعرف الجميور المال بتعريفات اشمل وأوسع لمفيومو من اصطالح الحنفيو ،

وىي تعريفات متقاربو يجمعيا  :إن المال ما كان لو قيمة مادية بين الناس  ،وجاز
()14

شرعاً االنتفاع بو في حال السعة واالختيار  ،ويمزم متمفو الضمان
.

.

وقد قسم العمماء المال الى قسمين  :خاص وعام  ،ولكل منيما تعريف عندىم
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المال الخاص  :ىو المال الذي يممكو شخص معين  ،أو اشخاص محصورون

 ،ومن احكامو  :جواز التصرف فيو بأصالة أو بوكالة أو بوالية  ،ويقطع سارقو

بشروطو(. )15

المال العام  :ىو ما كان مخصصاً لمصمحة عموم الناس ومنافعيم  ،أو

لمصمحة عامة كمساجد  ،وأمالك بيت المال ؛ حيث ال قطع فيو عند الجميور ،
ويذكره الفقياء  :في باب البيع  ،والرىن  ،واالجارة  ،وفي جميع ابواب المعامالت ،

وفي باب السرقة(. )16

المبحث الثاني
المال العام في االسالم

المطمب االول  :المال العام في االسالم ـ صوره وصور االعتداء عميو

الشك ان المسممين ليم حق في المال العام  ،وأنيم يعتبرونو ممكاً ليم  ،وان

معرض نفسو لسخط اهلل ،
من اؤتمن عمى ىذا المال فاخذ منو شيئاً فال شك انو ّ
فيذا المال ممكاً لمجميع وليس ممكاً لفئة معينة من الناس .
والقائمون عميو انما ىم أمناء حفظو وتحصيمو  ،وصرفو ألىمو  ،فال يحل

ألحد أن يعتدي عميو  ،أو أن يأخذ منو ما ال يستحق .

فقد حرم اهلل سبحانو وتعالى االعتداء عمى الممتمكات العامة  ،التي ليس ليا

مالك معين  ،فيي ممك لمجميع ،ولكل فرد فييا قدر يجب احترامو  ،و الظمم فيو

يكون ظمماً لمغير و النفس  ،واهلل ال يحب الظالمين( .)17قال اهلل تعالى في الغنائم
التي ىي ممك لمعامة  :ومن ي ْغلُل يأ ِ
ْت بِ َما غَ َّل يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ثُ َّم تُ َوفَّى ُك ُّل نَ ْف ٍ
ت
سبَ ْ
ََ ْ َ ْ َ
س َما َك َ
َو ُى ْم ََل يُظْلَ ُمو َن  . )18(و قال النبي  فيمن استغل وظيفتو ليكسب بيا لنفسو ،
حينما جاء بما جمعو من الصدقات المفروضة  ،و احتجز لنفسو اليدايا التي قدمت

اليو  ،قال  (( :ىال جمس في بيت أبيو و أمو ؛ حتى ينظر أييدى اليو أم ال))(.)19
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وقد روي عن عمر بن الخطاب  انو قال ( إني أنزلت نفسي في مال اهلل
()20

منزلة اليتيم ،إن استغنيت منو استعففت  ،و إن افتقرت أكمت بالمعروف )

.

و رحم اهلل عمر بن عبد العزيز الذي كان ينظر في أمور الرعية عمى ضوء

مصباح في بيتو  ،فمما انتيى و بدأ النظر في أموره الخاصة أطفأ المصباح ؛
()21

حتى ال يستعمل مال المسممين في غير ما ىو لعامة المسممين

.

وقد كان الخمفاء الراشدون والسمف الصالح قدوة في التعفف عن االموال العامة

التي ىي حق لممسممين  ،فكانوا ال يأخذون من بيت المال إال حاجتيم الضرورية
ف ومن َكا َن فَ ِقيرا فَ لْيأْ ُكل بِالْمعر ِ
ِ
ِ
وف .)22(
عمالً بقولة تعالى َ وَم ْن َكا َن غَنيِّا فَ لْيَ ْستَ ْعف ْ َ َ ْ
ً َ ْ َ ُْ
أنو ال يعصم من االنحراف بخصوص المال العام إال رقابة اهلل تعالى الذي ال
تخفى عميو خافية في االرض وال في السماء  ،و االيمان بأن كل لحم نبت من

السحت فالنار أولى بو  .واألحسن اختيار من توكل الييم االمور عمى اساس الخبرة
اج َعلْنِي َعلَى َخ َزائِ ِن ْاْل َْر ِ
ظ
و االمانة  ،كما قال يوسف لمعزيز:
ض إِنِّي َح ِفي ٌ
 قَ َ
ال ْ
ِ
يم .)23( 
َعل ٌ
عدة صور منها :
ويتمثل المال العام في االسالم في ّ
1ـ دور العبادة والتعميم والعالج  ،ودور االيتام والمسنين والخدمات االجتماعية

المختمفة .

 2ـ الطرق والجسور والموانئ والمرافق العامة .

 3ـ مشروعات البنية االساسية في المجتمع  ،والصرف الصحي  ،والشوارع والطرق
.

 4ـ االراضي المختمفة المخصصة لمنافع الدولة مثل  :المالعب والساحات

الرياضية .

 5ـ المعادن المستخرجة من االرض عامة .

()24

 6ـ البحار واالنيار ومصافي المياه والترع والقنوات
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وقد فشت في دنيا الناس صور كثيرة في تعديهم عمى المال العام والقميل

منهم الذي يتنبو لهذه الصور منها :

 1ـ السرقة والغش  ،وخيانة االمانة  ،والغل والرشوة .

 2ـاالعتداء عمى الممتمكات العامة كالحدائق والمستشفيات والمتنزىات التي ليس ليا
مالك معين.

 3ـ استخدام الممتمكات الخاصة بالعمل استخداماً شخصياً مثل  :السيارة  ،وأدوات
الكتابة دون استئذان الجية المالكة .

 4ـ التصرف في المال الموقوف لممسجد واستعمالو في اغراض شخصية .
 5ـ سرقة الكيرباء من الدولة بحجة انيا ال تعطي المواطن حقو كامالً .
 6ـ التيرب من السداد لمبنك بحجة ان لو حقاً في بيت المال .

 7ـ سرقة االدوية والتالعب بيا مثل  :ان يقوم الطبيب بوصف ادوية ال يحتاج
الييا المريض من حيث النوعية والكمية  ،واعطاء ىذه االدوية لمصيدلية المتعاممة

بالمسروقات  ،فتباع بسعر اقل من سعر التكمفة لدواء مشترى بشكل رسمي ومدون
عميو التسعيرة ( الصق النقابة )  ،ويقوم الصيدالني بتغيير كمية االدوية المكتوبة

في الوصفة بطرق غير مكشوفة كأن يكون مكتوب في الوصفة عمبة واحدة  ،فيغير

الصيدلي الرقم الى عمبتين  ،ويأخذ العمبة االخرى لو .

 8ـ االختالس  ،وىو استيالء الموظفين والعاممين في مكان ما عمى ما في ايدييم
()25

من اموال نقدية دون سند شرعي

.

المطمب الثاني  :حكم االعتداء عمى المال العام

(إن المال العام معرض لالعتداء أكثر من المال الخاص ؛ ألن المال العام
تعود مسؤولية حمايتو عمى الدولة  ،وىي مسؤولية عامة  ،ولكن المسؤول عن
حماية المال الخاص المالك نفسو ؛ لذلك كانت حرمة االعتداء عمى االموال العامة

أكثر جرماً من المال الخاص ؛ ألنيا تتعمق بحق افراد االمة ؛ لذلك حرمت الشريعة
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االسالمية كل صور االعتداء عمى المال العام وفرضت الحدود والتعزيرات المختمفة
()26

لمن تسول لو نفسو القيام بذلك  ،سواء كان حاكما أو محكوما بضوابط معينة)

.

وال خالف بين الفقياء في ان من اتمف شيئاً من االموال العامة بغير حق

كان ضامناً لما اتمفو  ،وان من اخذ منو شيئاً بغير حق لزمو رده  ،وانما الخالف
بينيم في قطع يد السارق من المال العام .

فذىب الحنفية الى انو ال تقطع يد السارق من بيت المال وبو قال الشافعي

واحمد(.)27

ومذىب المالكية  :ان السارق من بيت المال تقطع يده  ،واستدلوا عمى ذلك
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَ ُه َما  )28(فإنو عام يشمل
السا ِر ُق َو َّ
بعموم قولو تعالى َ  :و َّ
السارق من بيت المال والسارق من غيره  ،وألن السارق قد اخذ ماال محر اًز وليست
لو فيو شبيو قوية  ،فتقطع يده كما لو اخذ غيره من االموال التي ليست لو فييا

شبيو قوية(.)29

أما مذىب الشافعية  :من سرق من بيت المال إن فرز لطائفو ليس ىو منيم

قطع ؛ إذ ال شبية لو في ذلك  ،واالّ ـ أي  :وان لم يفرز لطائفة ـ فاألصح أنو إن
كان لو حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وىو فقير  ،فال يقطع لمشبية ،

واالّ ـ أي  :وان لم يكن لو فيو حق ـ قطع ؛ النتفاء الشبيو(.)30

ومذىب الحنابمة  :ال قطع عمى من سرق من بيت المال اذا كان مسمماً ويروى

ذلك عن عمر وعمي ـ رضي اهلل عنيما ـ حيث روي عن عمي  انو كان يقول ( :

ليس عمى من سرق من بيت المال قطع ) وألن لو في المال حقاً  ،فيكون شبية
()31

تمنع وجوب القطع  ،كما لو سرق من مال لو فيو شركة

الرأي الراجح :

.

بالنظر في مذاىب الفقياء وأدلتيم يظير ان الراجح ما ذىب اليو الحنفية من

عدم قطع يد السارق من المال العام  ،وذلك لسببين :
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 1ـ لقوة أدلتيم  ،ولكن القول بعدم قطع يد السارق ال يعني عدم عقابو عمى ىذا
الفعل  ،بل ان القاضي يختار لو من العقوبات التعزيرية ما يناسبو وذلك لما ثبت

عن تحريم االعتداء عمى المال الخاص .

()32

 2ـ إن المال العام في الغالب ال يكون محر اًز

.

المبحث الثالث

دور أئمة المساجد في حفظ االموال العامة
المطمب االول  :دور أئمة المساجد في توجيو المجتمع

لممسجد في االسالم منذ بني عمى عيد رسول اهلل  رسالة سامية وىدف نبيل
 ،فمع ان الغاية االولى في المسجد ىي إقامة الصالة و التعبد ؛ إال إن المسجد لم

يقتصر عمى ذلك فحسب  ،بل كان منطمق أنشطة كثيرة  .فكان النبي  يعقد فيو
االجتماعات  ،و يستقبل فيو الوفود  ،و يقيم فيو حمق الذكر و العمم  ،و منطمق

الدعوة  ،ويبرم فيو كل أمر ذي بال في السمم و الحرب .

أما االن و مع تدرج الزمن و تغير أساليب الحياة فقد تحول كثير من وظائف

المسجد إلى مؤسسات أخرى و ىيئات و دوائر  .لكن اليعني ذلك إن المسجد

انتيت رسالتو  ،أو لم يعد لو دور و تأثير ،بل بقي الكثير  .ولو لم يكن لممسجد إال
إقامة الصالة وما يقام فيو من الحمقات لكان ذلك أم اًر عظيماً ،لم ال و الصالة ىي
ركن االسالم و عمود الدين وأعظم شعائر االسالم  .و مع ذلك ال يزال المسجد

مييأ لمقيام بأدوار عظيمة في التعميم و التربية والوعظ و التوجيو و االرشاد  ،و
التكافل االجتماعي  ،و الحسبة  .و ىذه االنشطة تحتاج الى تنسيق و تخطيط و
تنظيم و حسن إعداد و جودة في االداء  .كما انيا بحاجة الى إشراف مباشر عمييا
()33

 ،و تركز المسؤولية في ذلك عمى األئمة و الخطباء بالدرجة االولى

.

إن اىم االمور التي يمكن أن يحققيا أئمة المساجد لممجتمع واألمة ما يمي :

1ـ اإلمامة وما يتبعها و يمحق بها .
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المقصود باإلمامة ىنا  :إمامة المصمين في المسجد  .واإلمامة شأنيا عظيم

في االسالم فيي أعظم ميام العمماء وأئمة المساجد  .واالمامة كما انيا تعني تقدم
المصمين في الصالة فيي كذلك تعني تبعا لذلك تعميميم و إرشادىم و تفقد أحواليم
()34

 ،و توجيييم الى ان يكونوا عمى المستوى الالئق في دينيم و دنياىم

.

لذا فإن من الميم أن يتولى العمماء والمشايخ إمامة المساجد ثم األمثل فاألمثل

 .واذا أىمل العمماء ىذا االمر تصدر لإلمامة من يقل فقييم وعمميم من العوام ،
أو ذي النزعات غير المرضية  ،مما يؤدي الى ظيور نزعات االىواء واالجتيادات

الخاطئة  ،ونحو ذلك .

 2ـ الخطابة :

وأعني بالخطابة ىنا  :خطب الجمعة والعيدين واالستسقاء  ،وىي من شعائر

الدين  ،إن خطب الجمعة من أىم واجبات العمماء والمشايخ  ،وكبار طالب العمم .

فقد يتولى الخطابة من ال تتوفر فيو األىمية مع وجود العالم أو طالب العمم األجدر
وخاصة خريجو العموم الشرعية وىذه من الظواىر التي يجب أن يعنى بيا العمماء

مع الجيات المسؤولة.

 3ـ الفتيى :

يجب ان يعنى أئمة المساجد بمسألة الفتوى عناية تامة  ،كأن يقوموا بالتنسيق

مع المشايخ وأىل الفتوى بجمب المفتين وعقد جمسات الفتوى في المساجد بشكل
منتظم ؛ ألنو كثي اًر ما يتعرض لمفتوى ـ عبر منابر المساجد والكممات فييا أو الوعظ
ـ من ليس بأىل فيفطن الناس  ،أو يوقعيم في الحرج .

إن اجدر مكان تصدر منو الفتوى ىو المسجد ؛ فالصحابة ـ رضي اهلل عنيم ـ
()35

كانوا يسألون الرسول  وىو في المسجد أكثر من سؤاليم لو فيما سواه

 4ـ الدروس والحمقات العممية التي تقام في المساجد

.

يتعمم فييا الناس أصول الدين وفروعو ومتطمباتو  ،وىذه الدروس ىي أىم

المجاالت وأعظميا فائدة  ،كما أنيا الوسيمة األنفع واألجدى واألبقى  ،وقد أثبتت
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التجارب عبر تاريخ االسالم الطويل أن الدروس العممية الشرعية  ،ىي الطريقة
التربوية االسمم في نشر الدين وتعميم الناس  ،وتفقيييم في الدين  ،وكانت أعظم

وسائل العمم والتعميم والتربية عند السمف الصالح  ،وال تزال أفضل الوسائل لذلك

()36

.

 5ـ التوجيهات والمواعظ :
إن ما يمقيو إمام المسجد من توجييات ومواعظ موجزة ال يقل أىمية عن
الدروس والمحاضرات  ،فيو يتناول فييا ما يحتاجو المصمون وجماعة الحي في

أمورىم الشرعية واالجتماعية وغيرىا  .وأىميا  :تعميم أصول الدين  ،واألحكام ،
واآلداب  ،والوعظ  ،والتنبيو عمى االخطاء وجوانب التقصير  ،ومعالجة المشكالت

االجتماعية والتربوية ونحو ذلك .

وكما أن منطمق ىذه التوجييات ىو المسجد  ،فكذلك يحسن أن تكون بعد

الصموات أو قبيل اإلقامة  ،حيث يجتمع أكبر عدد من المصمين ويتولى ذلك إمام

المسجد وكان سمفنا الصالح يحرصون عمى ىذه الطريقة .

وعمى أي حال فإن عموم الفائدة ونجاح العمل مرتبط باألسموب والطريقة التي

ينيجيا من يقوم بيذه الميمة  .فالحرص عمى وسائل الجذب وتطوير األساليب

وتنويعيا من عوامل نجاح

العمل

()37

المطمب الثاني  :دور امام المسجد في حفظ االموال العامة

( رابطة أئمة وخطباء مساجد وجوامع الطارمية ـ انموذجاً )

ِ
ِ
ِ
يم 
قال تعالى   :إِنَّ َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََل ُد ُك ْم ف ْت نَةٌ َواللَّوُ ع ْن َدهُ أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
 يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ََل تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي ن ُكم بِالْب ِ
اط ِل  ، )39(وقال النبي  (( : كل
َ َُ
َ َ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
المسمم عمى المسمم حرام  ،دمو ومالو وعرضو ))( )40وقال  (( :ان ىذا المال
()38

وقال تعالى :

خضرة حموة  ،من اصابو بحقو  ،بورك لو فيو  ،ورب متخوض فيما شاءت بو نفسو

من مال اهلل ورسولو  ،ليس لو يوم القيامة إالّ النار))(.)41
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انطالقاً من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول  فإن االمام والخطيب

يوظف المنبر في توعية الناس بالحقوق والواجبات الشرعية  ،وتنبيو الناس الى
معرفة الحالل والحرام  ،ليمتزموا بما احل اهلل ورسولو ويجتنبوا ما حرم اهلل ورسولو .

ومن المعموم أن مقاصد شريعة االسالم الخمسة من بينيا حفظ المال فقد

حرص شرعنا الحنيف عمى حفظ المال العام والخاص وشدد عمى المال العام أكثر
؛ ألن المال الخاص يمكن ان تب أر ذمتك من صاحبو اذا اخذتو منو بغير وجو حق

 .لكن المال العام كيف تب أر منو ذمة االنسان من عموم الناس الذين ليم حق فيو
ولذلك فثمة نيي شديد عمى الغمول وىو األخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتيا  ،وىو
نوع من الخيانة واألخذ من المال العام بغير حق  .قال تعالى   :ومن ي غْلُل يأ ِ
ْت بِ َما
ََ ْ َ ْ َ
غَ َّل يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة . )42(
ومن واقع السيرة النبوية التي ينبغي لإلمام والخطيب دراستيا وتطبيقيا

وتوظيف منبره ليا  ،ما ورد من ىدي النبي  في غزوة حنين والطائف  .اذ بعد

ان جمعت الغنائم تبين ان البعض قد اخذ منيا ظناً منو ان ىذا مال عام لممسممين

 ،فخطب النبي  وذكرىم قائالً  (( :يا أييا الناس ان ىذا من غنائمكم  .أدو
الخيط والمخيط  ،فما فوق ذلك  ،فما دون ذلك  ،فإن الغمول عار عمى اىمو يوم
()43

القيامة  ،وشنار ونار ))

.

ومن واقعنا ما حدث بعد احتالل العراق في عام 2003م من سمب ونيب

لمممتمكات العامة بعد ان انيارت المؤسسة العسكرية وعمت الفوضى والخراب فكان

لبعض أئمة المساجد دور كبير في حفظ بعض ىذه االموال وحماية بعض الممتمكات
الحكومية  .مثال ذلك ما قامت بو رابطة أئمة وخطباء جوامع ومساجد الطارمية .فقد
قامت ىذه الرابطة بأعمال كثيرة لحماية الممتمكات العامة والحيمولة دون سمبيا ونيبيا

.ومن ىذه االعمال التي قامت بيا ىذه الرابطة ىي:

1ـ مواصمة عقد االجتماعات الدورية االسبوعية لموقوف عمى امكانية حفظ المال
العام والقاء المسؤولية عمى األئمة والخطباء في ذلك .
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 2ـ اصدار فتوى من الرابطة بحرمة أخذ المال العام وامكانية توظيف المال الذي
عجزت الجيات الرسمية عن حراستو الى الخدمات والمصالح العامة ( مدارس ،

مساجد  ،دوائر حكومية ) أو غير ذلك .وقد حدث ذلك فعالً رغم أن بعض النفوس
قد سولت الصحابيا أخذ تمك المواد الى منازليم أو بيعيا في االسواق لحسابيم

الشخصي  .وىذا ناجم عن قمة الوعي الديني لدى الناس  .فضالً عن حالة الفقر

التي عمت في المجتمع العراقي قبيل احداث 2003م .

 3ـ قامت الرابطة بتشكيل لجان شعبية لتنفيذ مقررات الرابطة تقوم بواجبات الحراسة
عمى المال العام والممتمكات العامة  .وقد قامت ىذه المجان فعالً بحماية الممتمكات
العامة ومؤسسات الدولة رغم سوء الوضع االمني آنذاك فجزاىم اهلل الف خير .

 4ـ التركيز في خطب الجمعة عمى حرمة االموال العامة وضرورة االبتعاد عن
()44

السرقة وأخذ المال بغير حق

.

الخاتمة

بعد االنتياء من ىذا البحث نود ان نبين ما توصمنا اليو من نتائج وكاآلتي :

 .1إن من أخطر القضايا التي تيدد األمن االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،
االعتداء عمى المال العام  ،والتي اخذت صو اًر شتى  ،منيا  :السرقات
واالختالسات والرشوة والغمول وخيانة االمانة  ،والتعامل بالربا  ،فاهلل ـ عز وجل ـ
حذرنا من ىدره وصرفو في غير حمو  ،كما في الحديث الذي رواه البخاري عن
المغيرة بن شعبة  قال  :قال النبي  (( : إن اهلل حرم عميكم عقوق االميات
ووأد البنات  ،ومنعاً وىات  ،وكره لكم قيل وقال  ،وكثرة السؤال  ،واضاعة المال
)) .
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 .2شدد الشرع عمى حرمة األخذ من المال العام ( الغمول ) ألن المال العام تتعمق
بو ذمم جميع أفراد االمة  ،فمن أخذ شيئاً من المال العام ـ سرقة واغتصاباً
ونيباً ـ فكأنما سرق من جميع أفراد األمة .
 .3ألئمة المساجد دور كبير في توجيو المجتمع وحماية أفراده من االنحراف من
خالل عدة أمور منيا  (:االمامة وما يتبعيا وما يمحق بيا  ،الخطابة  ( :خطب
الجمعة والعيدين واالستسقاء)وغيرىا،الدروس والحمقات العممية التي تقام في
المساجد  ،التوجييات والمواعظ)
 .4ألئمة المساجد دور كبير في حفظ االموال العامة  ،ويمكن أن يأخذوا دورىم من
خالل أمور عدة منيا  :ما قامت بو رابطة أئمة وخطباء مساجد وجوامع
الطارمية من :
أ ـ مواصمة عقد االجتماعات الدورية االسبوعية لموقوف عمى امكانية حفظ المال

العام .

ب ـ اصدار فتوى من الرابطة بحرمة أخذ المال العام وامكانية توظيف المال
الذي عجزت الجيات الرسمية عن حراستو الى الخدمات والمصالح العامة .

ج ـ تشكيل لجان شعبية تقوم بواجبات الحراسة عمى المال العام والممتمكات

العامة .

د ـ التركيز في خطب الجمعة عمى حرمة االموال العامة وضرورة االبتعاد عن
السرقة وأخذ المال بغير حق .

وختاماً  :أسأل اهلل تعالى أن يوفقني لحسن القصد  ،واصابة الحق  ،وأن َّ
يمن

الهوامش

عمي بالقبول  ،وسائر المسممين.
َّ
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()0

القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ،دار الجيل ـ

بيروت  ،ط) 78/4 (، 1
()2

لسان العرب ،جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي ،دار بيروت ـ

بيروت ،ط. ) 24/12 (،1

( )1سورة االسراء  ،من اآلية . )71( :
()1

مفردات الفاظ القرآن  ،الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب

االصفياني  ،تحقيق  :يوسف عمي بديوي  ،دار القمم ـ دمشق  ،ط  1417 ، 1ىـ

)44/1 ( ،

( )1لسان العرب . ) 24/12 ( ،
()1

حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز

عابدين الدمشقي  ،دار الفكرـ بيروت  1421 ،ى ـ ـ

 2000م  ،ط ( ، 2

 368/1ـ . ) 369
()1

ينظر  :تاج العروس من جواىر القاموس  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق ابو

الفيض الممقب ب ـ مرتضى الزبيدي  ،المطبعة الخيرية ـ مصر  1306 ،ىـ  ،ط، 1
(  371/2ـ  ) 372؛ و تاج المغة وصحاح العربية  ،اسماعيل بن حماد الجوىري
 ،تحقيق  :احمد عبد الغفور عطار  ،دار الكتاب العربي ـ مصر  1375 ،ى ـ /

 1996م  ،ط 480/1 ( ، 1ـ . ) 482

()1الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول اهلل  وسننو وايامو  ،محمد
بن اسماعيل ابو عبد اهلل البخاري الجعفي  ،باب قول النبي  جعمت لي األرض

مسجداً وطيو ار  ،رقم الحديث )448/1 ( ، )438( :

( )1المسجد ورسالتو في االسالم  ،د.حوري ياسين  ،د (ط  ،س)  ،ص  10؛ ينظر
اعالم الساجد بأحكام المساجد  ،محمد بن عبد اهلل الزركشي  ،القاىرة  1383 ،ىـ

 ،ط ،1ص . 27
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( )01ينظر  :القاموس المحيط  ،ص  1368؛ لسان العرب . ) 223/13 ( ،
()02

ينظر  :معجم المصطمحات االقتصادية  ،د .مصطفى ىنى  ،د (ط  ،س ) ،

ص 293ـ . 294
()01

ينظر  :رد المحتار عمى الدر المختار  ،محمد أمين بن عمر ابن عابدين  ،د

(ط  ،س )  ) 501/4 ( ،؛ ودرر الحكام شرح مجمة االحكام  ،عمي حيدر ،
تحقيق  :المحامي فيمي الحسين  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،ط 115/1 ( ، 1

ـ . ) 116

( )01احكام القرآن  ،محمد بن عبد اهلل االندلسي ( ابن العربي )  ،دار الكتب العممية
ـ بيروت  ،ط )607/2 (، 1؛ الفقو االسالمي وأدلتو  ،أ.د .وىبة الزحيمي  ،دار

الفكر ـ دمشق  ،ط . ) 24/4 ( ، 4
()01

الموسوعة الفقيية الكويتية  ،و ازرة االوقاف والشؤون االسالمية ـ الكويت  ،دار

السالسل ـ الكويت  ،ط. ) 7/19 ( ، 2
()01

مفيوم المال في االسالم  ،الداودي  ،د (ط  ،س)  ،ص ، 16الموسوعة

الفقيية الكويتية . ) 7/19 ( ،
()01

حرمة المال العام في االسالم  ،عبد الرحمن الطوخي  ،د (ط  ،س )  ،ص 6

. 11 ،
( )01سورة آل عمران  ،من اآلية . ) 161 ( :
()01

رواه البخاري في صحيحو  ،كتاب الزكاة  ،باب قول اهلل تعالى ( والعاممين

عمييا ) ومحاسبة المصدقين مع االمام  ،رقم الحديث ) 546/2 ( ، ) 1429 ( :

.
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()21

سمط النجوم العوالي في انباء االوائل والتوالي  ،عبد الممك بن حسين بن عبد

الممك العصامي المكي  ،تحقيق:عادل احمد عبد الموجود  ،دار الكتب العمميةـ

بيروت  ،ط1419 ، 1ىـ ـ 1998م )474/2( ،

( )20حرمة المال العام في االسالم  ،ص. 6
( )22سورة النساء  ،من اآلية . ) 6 ( :
( )21سورة يوسف  ،اآلية . ) 55 ( :

( )21حرمة المال العام في االسالم  ،ص . 10 ، 9
( )21ينظر  :حرمة المال العام في االسالم  ،ص . 10 ، 9
()21

استغالل الوظيفة في االعتداء عمى المال العام في الفقو االسالمي ،أيمن

فاروق صالح زعرب  ،د ( ط  ،س)  ،ص.62

( )21شرح فتح القدير عمى اليداية  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد  ،احياء التراث
 ،د ( ط  ،س ) . )126/1( ،
()21

سورة المائدة  ،من اآلية . ) 38 ( :

()21

شرح المحمى عمى المنياج  ،جالل الدين محمد بن احمد المحمى 348/1 ( ،

.
()11

المغني البن قدامة  ،عبد اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي ابو محمد  ،دار

الفكر ـ بيروت  ،ط1405 ، 1ه . ) 135/9 ( ،
()10

حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  ،محمد بن عرفة الدسوقي المالكي  ،دار

الفكر ـ بيروت  ،د ( ط  ،س) .)366/4( ،
()12

استغالل الوظيفة في االعتداء عمى المال العام في الفقو االسالمي  ،ص 65

.
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()11

ينظر  :أثر العمماء في تحقيق رسالة المسجد  ،ناصر بن عبد الكريم العقل ،

و ازرة الشؤون االسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ السعودية  ،ط  1418 ، 1ىـ

 13/ 1( ،ـ .)14
()11

ينظر ؛ شرح الترمذي لمشنقيطي  ،محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني

الشنقيطي  ،د( ط  ،س ) . ) 7/67( ،
( )11ينظر ؛ أثر العمماء في تحقيق رسالة المسجد . ) 21 ، 20/1 ( ،
()11

ينظر ؛ وظيفة المسجد في المجتمع  ،صالح بن ناصر الخزيم  ،و ازرة الشؤون

االسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد  ،المممكة العربية السعودية  ،ط 1419 ، 1

ىـ . ) 19/1 ( ،

( )11ينظر ؛ أثر العمماء في تحقيق رسالة المسجد . ) 27/1 ( ،
( )11سورة التغابن  ،اآلية . ) 15 ( :
( )11سورة النساء  ،من اآلية . ) 29 ( :
()11

الجامع الصحيح ( صحيح مسمم )  ،ابو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري

النيسابوري  ،دار الجيل ـ بيروت  ،د( ط  ،س )  ،باب تحريم ظمم المسمم وخذلو

واحتقاره  ،رقم الحديث .) 10/8 ( ، 6706
()10

الجامع الصحيح سنن الترمذي  ،محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي السممي،

تحقيق :احمد محمد شاكر وآخرون  ،دار احياء التراث العربي ـبيروت  ،د ( ط ،

س )  ،باب اخذ المال  ،رقم الحديث . ) 587/4( ، 2374

( )12سورة آل عمران  ،من اآلية . ) 161 ( :
()11

سنن ابن ماجة  ،محمد بن يزيد ابو عبد اهلل القزويني  ،تحقيق  :محمد فؤاد

عبد الباقي  ،دار الفكر ـ ـ بيروت  ،ط  ، 2باب الغمول  ،رقم الحديث ( ، 2850
.) 949/2
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()11

مقابمة مع االستاذ الدكتور عدنان عمي الفراجي ،رئيس رابطة أئمة وخطباء

مساجد وجوامع الطارمية.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم
 .1أثر العمماء في تحقيق رسالة المسجد  ،ناصر بن عبد الكريم العقل  ،و ازرة
الشؤون االسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ السعودية  ،ط 1418 ، 1
ىـ .
 .2احكام القرآن  ،محمد بن عبد اهلل االندلسي ( ابن العربي )  ،دار الكتب
العممية ـ بيروت  ،ط . 1
 .3استغالل الوظيفة في االعتداء عمى المال العام في الفقو االسالمي ،أيمن
فاروق صالح زعرب  ،د ( ط  ،س ) .
 .4اعالم الساجد بأحكام المساجد  ،محمد بن عبد اهلل الزركشي  ،القاىرة ،
 1383ى ـ  ،ط .1
 .5تاج العروس من جواىر القاموس  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق ابو
الفيض الممقب بـ مرتضى الزبيدي  ،المطبعة الخيرية ـ مصر  1306 ،ىـ ،
ط.1
 .6تاج المغة وصحاح العربية  ،اسماعيل بن حماد الجوىري  ،تحقيق  :احمد
عبد الغفور عطار  ،دار الكتاب العربي ـ مصر  1375 ،ى ـ  1996 /م
،ط.1
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 .7الجامع الصحيح ( صحيح مسمم )  ،ابو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري
النيسابوري  ،دار الجيل ـ بيروت  ،د( ط  ،س ) .
 .8الجامع الصحيح سنن الترمذي  ،محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي
السممي  ،تحقيق  :احمد محمد شاكر وآخرون  ،دار احياء التراث العربي ـ
بيروت  ،د ( ط  ،س ) .
 .9الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول اهلل  وسننو وايامو ،
محمد بن اسماعيل ابو عبد اهلل البخاري الجعفي .
 .10حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  ،محمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،
دار الفكر ـ بيروت  ،د ( ط  ،س ) .
 .11حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي  ،دار الفكرـ بيروت  1421 ،ىـ ـ  2000م  ،ط . 2
 .12حرمة المال العام في االسالم  ،عبد الرحمن الطوخي  ،د (ط  ،س ) ،
ص . 11 ، 6
 .13درر الحكام شرح مجمة االحكام  ،عمي حيدر  ،تحقيق  :المحامي فيمي
الحسين  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،ط . 1
 .14رد المحتار عمى الدر المختار  ،محمد أمين بن عمر ابن عابدين  ،د (ط
،س).
 .15سمط النجوم العوالي في انباء االوائل والتوالي  ،عبد الممك بن حسين بن
عبد الممك العصامي المكي  ،تحقيق  :عادل احمد عبد الموجود  ،دار
الكتب العممية ـ بيروت  ،ط  1419 ، 1ىـ ـ  1998م .
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 .16سنن ابن ماجة  ،محمد بن يزيد ابو عبد اهلل القزويني  ،تحقيق  :محمد
فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر ـ بيروت  ،ط . 2
 .17شرح الترمذي لمشنقيطي  ،محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني
د( ط  ،س ) .

الشنقيطي ،

 .18شرح المحمى عمى المنياج  ،جالل الدين محمد بن احمد المحمى .
 .19شرح فتح القدير عمى اليداية  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد  ،احياء
د(ط،س).

التراث ،

 .20الفقو االسالمي وأدلتو  ،أ.د .وىبة الزحيمي  ،دار الفكر ـ دمشق  ،ط . 4
 .21القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ،دار الجيل
ـ بيروت

،ط.1

 .22لسان العرب  ،جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي  ،دار
بيروت ـ بيروت

،ط.1

 .23المسجد ورسالتو في االسالم  ،د.حوري ياسين  ،د (ط  ،س) .
 .24معجم المصطمحات االقتصادية  ،د .مصطفى ىنى  ،د (ط  ،س ) .
 .25المغني البن قدامة  ،عبد اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي ابو محمد  ،دار
الفكر ـ بيروت  ،ط  1405 ، 1ه .
 .26مفردات الفاظ القرآن  ،الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب
االصفياني  ،تحقيق  :يوسف عمي بديوي  ،دار القمم ـ دمشق  ،ط ، 1
 1417ىـ .
 .27مفيوم المال في االسالم  ،الداودي  ،د (ط  ،س) .
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 .28مقابمة مع االستاذ الدكتور عدنان عمي الفراجي  ،رئيس رابطة أئمة وخطباء
مساجد وجوامع الطارمية .
 .29الموسوعة الفقيية الكويتية  ،و ازرة االوقاف والشؤون االسالمية ـ الكويت ،
دار السالسل ـ الكويت  ،ط . 2
 .30وظيفة المسجد في المجتمع  ،صالح بن ناصر الخزيم  ،و ازرة الشؤون
االسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد  ،المممكة العربية السعودية  ،ط ، 1
 1419ىـ .
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