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    :دراسةملخص ال

مصالح المجتمع، و لرعاية  ؛خاصة بسبب شرعي و قانونيلمصادرة هي استيالء الدولة على أمول المواطنين في حاالت ا

تيالء عن اإلس حسب خصوصية المال، و يتم هذا بعد اإلستيالء تقوم الدولة على إتالفها أو على تمليكها لشخص أو لجهات رسمية

 ق اإلجراءات الرسمية من غير تعويض لصاحب المال.يطر

من العقوبات التبعية أو التكميلية للعقوبات وبة مصادرة األمول من العقوبات التي لها أساس شرعي و قانوني، و هي عقإن 

جب، ومنها ما هو ممنوع حرام، ولكل ؛  فمنها ما هو جائز، و منها ما هو واحاالت مختلفة في الفقه اإٍلسالمياألصلية، و لها 

 حالة حكم خاص بها.
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ال بد من توفيرها  ا خاصةلها شروط انون العقوبات األفغاني بقواعد خاصة لمصادرة األموال، و وضعقصرح وكذلك  

بعد اجراء هذا القرار إثبات حكم  لزممصادرة تتم بقرار القاضي، و يعقوبة البأن  إلستيالء على أمول المواطنين، كما صرحل

 وبات.قانون العقة في شروط المذكورالحسب  بإبقائها على ملكية الدولة وا بإتالفها أم بتمليكها للغير، أاألشياء المصادرة إم

ها ب لتحقيق عقوبة مصادرة األموال أن تكون هناك جريمة شرعية أو قانونية تم ارتكابها و أن يصدرفقها و قانونا و يشترط 

 حكم قضائي نهائي.

 المصادرة، المال، اإلتالف،الملكية، الشريعة اإٍلسالمية، القانون األفغاني.: الكلمات المفتاحیة
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 Abstract: 

In recent times, the phenomenon confiscation is increasing dramatically all over the world 

especially in the Muslim countries.  Hence, now more than ever, there is a necessity to explore the 

Islamic law’s point of view concerning this issue. Islam, however, as a complete code of life for 

human being has a clear position regarding confiscation in Islamic jurisprudence. The penalty for 

confiscating property is one of the penalties that have a legal and legal basis, and it is one of the 

subordinates or complementary punishments of the original penalties, and they have different cases 

in Islamic jurisprudence; some of them are permissible, and some of them are obligatory, and some 

of them are prohibited, and for each case Its judgment. 
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The purpose of this study is to examine the Afghan Penal Code and declared special rules, 

conditions for the confiscation of funds and seizes the citizens ’finances in the light of Islamic 

laws. The study also focuses on the fundamental similarities and dissimilarities between Islamic 

law and Afghan law. 

In this paper qualitative method is implemented and to do so, primary and secondary both are be 

used. The primary sources are the Quran and Sunnah. The secondary sources include journals, 

articles, judicial authorities and related books on Islamic laws. 

 Keywords: confiscation, money, destruction, property, Islamic law, Afghan law. 

 

 

 المقدمة:

الحمدهلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وعلى 

 ،آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد

جاءت بأحكام شرعية تكليفية التي شرعها هللا تعالى لتحقيق مصالح العباد الدينية و الدنيوية، و لدفع فإن الشريعة اإٍلسالمية 

وق الشريعة اإٍلسالمية حدود الحق تبين كما على بعض الناس المفاسد عن العباد، و كذلك نهى هللا تعالى العباد عن عدوان بعض

 والواجبات.

المفاسد شرع هللا تعالى عقوبات لمن ترك المصالح و اقترف المفاسد، و هذه العقوبات و لتحقيق حماية المصالح و دفع 

 تختلف وفقا الختالف الحقوق التي يرى الشارع حمايتها.

ا أصلية إم فهي عقوبةللالحدود وبعضها غير مقدر كالتعزيرات، و هناك تقسيم اخر ك نرى أن بعض العقوبات مقدرولذلك 

 و إما تبعية أو تكميلية.

ي ومدى المحافظة على مصالح المجتمع، فقد تقتضي العقوبة األصلية فقط، وقد تقتضي نجاوتقدير العقوبة على حسب فعل ال

 المجتمع. ، لتحقيق مصالحاألصلية و العقوبة التبعية معا تانالتشدد فتكون العقوب
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في هذا البحث بالدراسة محاوال إبراز طبعية  عنها تحدثتكميلية التي سأال أوبعية تال عقوباتالو مصادرة األموال هي من  

  هذه العقوبة و تأصيل أحكامها في الشريعة اإٍلسالمية و مدى ارتباطها مع العقوبات األصلية.

 وأسال هللا التوفيق والسداد، والحوة وال قوة إال باهلل.

تتمثل مشكلة البحث، في أن عقوبة المصادرة غير واضحة النطاق في الشريعة اإلسالمية الختالطها بعقوبة  :ة الدراسةمشکل

 ملكة أفغانستان.مالتعزير بأخذ المال، كما أنها غير واضحة الداللة في األنظمة المعمول بها في 

 : أهمیة الدارسة

 عقوبة المصادرة في الشريعة اإلسالمية. لة توضيحومحا -1

 .المعمول به في أفغانستان تأصيل عقوبة المصادرة في النظام -2

 .ماوالفرق بينه رة كعقوبة جنائية و كإجراء إدارىبيان ماهية عقوبة المصاد -3

 فها الشرعي.ييابراز معالم عقوبة المصادرة و تك -4

 :أهداف الدارسة

 الجنائي األفغاني.توضيح ماهية المصادرة في الشريعة اإلسالمية و النظام  -1

 بيان حاالت المصادرة في الشريعة اإلسالمية و موقف القانون األفغاني من ذلك. -2

 م تبعية.ادرة هل هي عقوبة أصلية أبيان نوع العقوبة المص -3

 بيان نقاط االشتراك و االفتراق بين الشريعة والقانون األفغاني. -4

 الدراسة: تساؤالت

 صادرة األموال، و أي األموال تكون محال للمصادرة؟موبة عقالحكم بفي ء مدى سلطة القضا ما -1

 مول في النظام القضائي األفغاني؟ادرة األبمصمتى يتم الحكم  -2

 ما كيفية المصادرة في الشريعة اإلسالمية و النظام القضائي األفغاني؟  -3
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 المبحث األول: مصادرة األموال في الشريعة اإٍلسالمیة

 تعريف المصادرة لغة و شرعاالمطلب األول: 

 .(1)يصادر مصادرة، وصادره من المال: طالبه به، فالمصادرة معناه المطالبة بشيء بإلحاح –المصادرة لغة من صادر 

 .(2)ويقال صادرت الدولة األموال: إذا استولت عليها عقوبة لمالكها

شرعا كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: " االستيالء على مال المحكوم عليه، أخذاً، أو إتالفاً، أو  و المصادرة

 .(3)إخراجاً عن ملكه بالبيع عقوبة"

 .(4)و عرفت بأنها:" أخذ السلطان مال الغير جبراً بغير عوض"

إضافتها إلى ملكية الدولة جبراً عن مالكها، دون  والدكتور فتحي الدريني بأنها:" حكم بنزع ملكية معينة، هاوعرف

 .(5)مقابل"

هبة الزحيلي بأنها:" استيالء الدولة على بعض األموال الخاصة، دون مقابل، أو إتالفها أو تمليكها و الدكتور هاعرفو 

ومن  و أغراضها، المصادرةشمل لمراد أ و هذا التعريف هو أوضح للمعنىو.(6)آلخر، بسبب شرعي، رعاية للمصلحة العامة"

 العمل به.و ثم فهو اولى باألخذ به

 المطلب الثاني: مشروعیة المصادرة في الشريعة اإلسالمیة

ضي هللا ر-أقوال الصحابة  و-سلمو صلي هللا عليه-سنة رسول هللا و ثبتت مشروعية المصادرة بأدلة من القران الكريم

 حسب التالي: -عنهم

 سلم األصنام فيوجواز، مثل تكسير إبراهيم صلي هللا عليهالاوالً: من القرآن الكريم: اآليات القرانية ترشد إلى 

ِ أَلَِكيَدنه أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن"،وعهده:"  .(7)ِجُعوَن""فََجَعلَهُْم ُجَذاًذا إاِله َكبِيًرا لَهُْم لََعلههُْم إِلَْيِه يَرْ  وتَاهلله

 

                                                           
م، 1273 -هـ 1323، حكومة الكويت، 12/222للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مصطفى حجازي، تاج العروس من جواهر القاموس،  -1 

 .2/29و القاموس المحيط 

 .1/502المعجم الوسيط،  -2 

 م.1227 -هـ1419، دار الصفوة، الطبعة األولى، 353/ 37الموسوعة الفقهية،  -3 

، إدارة القرآن و 432عربي بالمصطلحات الدائرة في المعجم، لمحمد رواس قلعة جي، ص:  -النكليزي معجم لغة الفقهاءعربي، انكلزي مع الكشاف -4 

 باكستان. -العلوم اإلسالمية

 .2/106بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي،  -5 

 .2المصادرة و التأميم، لزحيلي، ص:  -6 

 .59و 57سورة األنبياء، اآلية رقم:  -7 
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 وجه الداللة: 

 واجةبأنه لن يكتفي بالمح -بعد هذا القسم على ما هو عازم على فعله -سلم أخبرواضح أن إبراهيم صلي هللا عليهو كما هو

مهم ن القوم اعتقدوا في أصناالردع على معصية قومه؛ أل والجدل باللسان بل عزم على تكسير األصنام عقوبة تعزيرية للزجر

 .(9)هية، فدل ذلك على مشروعية التعزير بإتالف المال مصادرة لصاحبهاأللو

سلم رأى و "أن رسول هللا صلى هللا عليه -رضي هللا عنهما -د هللا بن عباسمن السنة النبوية: كما في حديث عب -ثانياً 

، فقيل للرجل بعد ما ذهب «دهيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في ي»خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: 

 .(2)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: ال وهللا، ال آخذه أبدا وقد طرحه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

هللا عليه وسلم هذا يتضمن اإلشارة إلى العقوبة المالية التعزيرية، حيث  ىمن هذا الحديث: أن فعل النبي صل وجه الداللة

قام الرسول هللا صلي هللا عليه وسلم بنفسه بنزع خاتم الذهب من يد الرجل وطرحه إزالة للمنكر، فهذا يدل على مشروعية 

 .(10)المصادرة على نزع الملكية

رة أبوهري عمر رضي هللا عنه قام بمحاسبة عماله ووالته، ومنهم اآلثار التي تدل على مشروعية المصادرة: أن -ثالثا 

 .(11)ذلك حين استعمله على البحرينكثر، فصادره عمر رضي هللا عنه، وأن ماله قد  رضي هللا عنه لما وجد

 المطلب الثالث: حاالت المصادرة

ليس على  بطالق، بل تعتري المصادرة رغم جواز المصادرة من حيث األصل في الشريعة اإلسالمية، إال أن هذا الجواز 

االت، قد تكون محرمة في حتكون المصادرة واجبة في حاالت وقد تكون جائزة في حاالت، و بعض األحكام التكليفية الخمسة، فقد

 وهذه الحاالت سنبينها حسب التالي:

 الحالة األولى: المصادرة من حيث الجواز

مثال ذلك: ما ذكره الشاطبي حيث قال: محرما، و ال أن يكون الشيء نفسهتجوز المصادرة إذا قام وصف منكر بشيء، 

 .(13)المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قًل أو كثر" (12)في الزعفران"

                                                           
، مؤسسة 129/ 1، و المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة، للدكتور عبد الكريم زيدان، 11/227م القرآن، للقرطبي، ينظر: الجامع ألحكا -9 

 م.1227، 1الرسالة، ط

 . 3/1655، 2020أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب اللباس و الزينة، باب طرح خاتم الذهب، برقم:  -2 

 .14/54ينظر: شرح النووي على صحيح مسلمن  -10 

، و حاشية ابن 112، و موسوعة فقه عمر بن الخطاب، لمحمد راوس قلعة جي، ص: 323/ 11ينظر: المصنف لعد الرزاق، باب: اإلمام راع،  -11 

 .5/353عابدين، 

 (.324/ 1، و المعجم الوسيط 429/ 11) تاج العروس  الزعفران من زعفر و جمعه زعافر وهو الصبغ المعروف وهو من الطيب -12 

 .2/124االعتصام للشاطبي،  -13 

http://www.ajrsp.com/


م2222-2-5| تأريخ اإلصدار:  عاشراث والنشر العلمي | اإلصدار الالمجلة األكاديمية لألبح  

    

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                         7  

ISSN: 2706-6495 

كالثياب التي نسجت نسجا رديئا، والمالحف الرديئة فتدخل في الزعفران المغشوش جميع المغشوشات في الصناعات  

ى دق بها علفيجوز في هذه األشياء المغشوشة بيعها أو التصالمغشوشات من الطعام و التجارات كالعسل و الخبز، النسج، و

 .(14)استعماله لهاعلى من يتصدق بها عليه لتناوله وبهذه األشياء يجب أن ال يترتب الضرر  أن التصدقالمساكين، و

 الحالة الثانية: المصادرة من حيث الوجوب

 المصادرة في الحاالت التالية:تجب 

ذلك، متاجرة المسلم في الخمور  موجباً للعقوبة الدنيوية، مثاللموجب للمصادرة محظوراً شرعاً، وإذا كان الفعل ا .1

راً اجبة فيها لكونها منكاألصنام المعبودة من دون هللا تعالى، فمثل هذه األفعال تكون المصادرة ووالخنازير، والصور و

 .(15)األفعال مما خطرت منها الشريعةن كوبذاته و

إذا كان الفعل الموجب للمصادرة فيها ضرر عام، كاالعتداء على المصلحة العامة، مثال ذلك كل الفاسد أو التالف من  .2

 .(16)الضرر يجب دفعهالمأكوالت، فإنها تضر الناس و

المهربة إذا كانت خطراً في ذاتها ، كأنواع السالح إذا كان الفعل الموجب للمصادرة خطراً في ذاتها، مثال ذلك األشياء  .3

أو المخدرات، فتجب مصادرتها منعاً للفتنة و الضرر العام، وألن المصادرة للسالح و المخدرات مثالً متعينة، و إن 

وما  ةكان إتالف المخدرات ليس هو الزاجر الوحيد بل أنها قد ترفع إلى وزارة الصحة لالستفادة منها في صناعة األدوي

 .(17)شابهها، و أما السالح فيخصص للجيش أو رجال األمن وال يترك بيد األفراد

إذا كانت المصادرة على المال الذي هو مملوك للجاني وليس لغيره حق فيه، ألن الغرض من المصادرة ردع الجاني  .4

 .(19)ني و حقالهوزجره وصده عن الجريمة وكل هذه األمور تتوفر إذا كان الشيء المصادر مملوكاً للجا

 الحالة الثانية: المصادرة من حيث المنع

 المصادرة في الحاالت التالية: حرمت

و إضرار الجيران بعضهم على  (12)إذا كان الضرر فيه خاصاً و ليس عاماً، مثال: كالتعسف في استعمال الحق .1

 بعض.

                                                           
، و التعزير في الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد العزير عامر، ص: 117و 29/116ينظر: مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، باب الحسبة،   -14 

401. 

م، 1299، 1القاهرة، ط -، مؤسسة الخليج العربي، و التعزير في اإلسالمن لدكتور احمد فتحي بهنسي29/113ينظر: مجموعة الفتاوى البن تيمية،   -15 

 .39ص: 

 .432التعزير في الشريعة اإلسالمية لدكتور عبد العزير عامر، ص:  -16 

 .26المصادرة و التأميم، لدكتور وهبة الزحيلي، ص:  -17 

 .352السعود(، لدكتور سعود بن محمد البشر، ص:  ينظر: العقوبات المالية في اإلسالم تأصيل و تطبيق) رسالة دكتورة في جامعة اإلمام محمد بن -19 

 التعسف في استعمال الحق: هو مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب األصل، كهية المال قرب نهاية الحول، احتماال على اسقاط -12 

 .94م، ص: 1229ور فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، فريضة الزكاة. و ينظر في ذلك: نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي، لدكت
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تعزيراً، مثال ذلك كأفعال القلوب من حسد أو إذا كانت العقوبة فيها أخروية فقط، كاألفعال التي ال توجب حداً او  .2 

حقد أو المقترنة بالشبهة، فال تجوز فيها المصادرة، ألن الفعل القلبي ال يتعدي ضرره إلى اآلخرين، و العقوبات 

 تدرأ بالشبهات.

يها ع فإذا كانت المصادرة غير متعينة لكون المصلحة العامة تتحقق بغير المصادرة، مثالً األموال المحتكر يمن .3

المصادرة شرعاً و إنما تباع في السوق يعطى المحتكر ثمنها، ألن المصلحة العامة تتحقق في بيع هذه األموال جبراً 

على أصحابها إن امتنعوا عن بيعها، فال يوجد مقتض لمصادرتها على أصحابها، اجتناباً من االغتصاب و أكل 

 .(20)أموال الناس بالباطل

المال الذي هو ليس مملوكاً للجاني: مثال ذلك كاألموال المسروقة او المغصوبة فال إذا كانت المصادرة على  .4

 .(21)يصادر، وكذلك إذا كان لغير الجاني حق فيه، كاألموال المرهونه، فال يصادر لحق المرتهن

ا روعة فمنهاالت المصادرة مشع األمثلة، يتبين أنه ليست جميع حو بعد ذكر ما تقدم من وجوه المصادرة وضوابطها م

 ما هو جائز، و منها ما هو واجب، ومنها ما هو ممنوع حرام، كما ذكرت فيما مضى جين تناولت وجوه هذه المسائل.

 المطلب الرابع: كیفیة المصادرة وما يعمل بالمال الذي صودر

 تمليكها آلخر، بسبب تبين سابقاً ان المصادرة استيالء الدولة على بعض األموال الخاصة، دون مقابل، أو إتالفها أو

شرعي، رعاية للمصلحة العامة، فلفظ استيالء الدولة يتضمن معنى الحيازة في نفس الوقت ألن رجال القانون يستعملون اللفظين 

، فبهذا صارت األموال المصادر عليها في حيازة (22)استعماالً واحدا في وضع اليد على الشيء والظهور عليه مع التمكن منه

 الدولة.

م هذه الحيازة أو االستيالء عن طريق بعض أجهزة الدولة الرسمية، كوزارة الداخلية، من غير التعويض ألصحاب وتت

ف الدولة بهذه األمول التي األموال، أو تبادر الوزارة ورجال األمن ألخذ هذه األموال من أيدي أهلها، فكيف تتصر

 .صودرت

 ترجع إلى األمور التالية:هذه األمول المصادرة يمكن أن بتصرفات الدولة 

 أوالً: اإلتالف

 بأن تقوم أجهزة الدولة بإتالف هذه األمول المصادرة، ويكون ذلك من خالل الصور التالية:

صالح األجساد وحفظ األرواح: كإتالف المخدرات والمواد السامة، و إتالف األطعمة واألشربة إتالف إل -1

 الفاسدة.

                                                           
 .226ينظر: نيل األوطار للشوكاني، ص:  -20 

 .27-25، والمصادرة والتأميم، للدكتور وهبة الزحيلي، ص: 434-432ينظر: العزير في الشريعة اإلسالمية، للدكتور عبد العزيز عامر، ص:  -21 

 .7/207القاهرة،  -جمال عبدالناصر الفقهية، يصدرها المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية موسوعة الفقه اإلسالمي المعروفة بموسوعة -22 
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 إتالف لدفع الظلم والعصيان: -2 

ب ديار الظلمة وقطع اشجارهم، وقتل دوابهم، إذا تعين ذلك وسيلة لمنع عدوانهم، و كتخريب و إتالف أموال كتخري

وإتالف المالبس وتمزيقها أثناء الحرب؛ الكفار بالتحريق والتخريب، وقطع األشجار، وقتل الخيول واإلبل في حال القتال، 

 .(24)ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة؛ لقول هللا سبحانه وتعالى: (23)إلخزائهم وإرغامهم

 إتالف أدوات المعصية: -3

و إحراق كتب الفسق  ،(25)إزالة للمنكر ألنها محرمة من حيث الصفة لكونها معصية هلل، كالمالهي والصليان واألصنام( 1

 .(26)والضالل، كما يقول ابن قيم الجوزية: "وكذلك ال ضمان في تحريق الكتب المضلّة و إتالفها"

صور ة للدين والمجتمع، كالأو ألنها تستعمل في المعصية أو كان من شأنها أن تستعمل في المعصية أو الجريمة؛ آلثارها الضار( 2

 .(27)ة، و المجالت أو الجرائد التي تتضمن الصور الخليعةالخليع

ي : أدوات الكسر و التسلق ففيدخل في هذا أيضا األشياء و اآلالت التي استعملت في ارتكاب الجريمة، ومن امثلة ذلك

 للجاني. ةذلك أن تكون أدوات الجريمة مملوكالسرقة، ويشترط في 

 إتالف األماكن أو األوعية:( 3

 ق انها وشكت التي تباع فيها الخمورن وكسر داللكونها من المحظورات شرعا كتهديم و تحريق الديار أو المح

  .(29)ظروفها

  اإلسالمي وتنشر العداوة والفساد فيه، مثل إراقة اللبن المغشوش، وإتالف المكاييل أو ألنها تهدد كيان المجتمع

 .(22)والموازين المغشوشة والنقود الزائفة

  ثانياً: التمليك

 بأن تقوم الدولة بتمليك هذا المال المصادر لشخص أو استمالكه لجهات رسمية، وذلك على النحو التالي:

 :الفقراء و المحتاجين و الحائزينتمليك المال لغير صاحبه من  -1

                                                           
 بيروت. -، دار إحياء التراث العربي22/293، والتفسير الكبير لإلام فخر الرازي، 19/9الجامع االحكام القران للقرطبي،  -23 

 .5سورة الحشر، اآلية:  -24 

 .39دكتور فتحي بهنسي، ص:التعزير في الشريعة اإلسالمية لل -25 

 .272الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص:  -26 

 .227الفقه الجنائي في اإلسالم، للدكتور أمير عبد العزيز، ص:  -27 

سالمي، ، و االشتراك في الجريمة في الفقه اال265، و الطرق الحكمية البن قيم الجوزية، ص: 29/113مجموعة فتاوي ابن تيمية، باب الحسبة،  -29 

 م.2006، 1بيروت، ط -، دار الكتب العلمية310لدكتور سامي جميل الفياض الكبيسي، ص: 

، وتبصرة الحكام من أصول األقضية ومناهج 3/50المدونة الكبرىن لإلمام مالك بن انس، كتاب: الصرف، باب: في الدراهيم الجياد بالدراهيم الرديئة،  -22 

 .2/229البن فرحون، األحكام بهامش فتح العلى المالك 
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و ذلك كتمليك سلب الصائد في حرم المدينة لمن وجده، و تمليك المشروبات المطعومات المغشوشة للفقراء، إذا لم تضر  

و يتصدق بالثمن على المحتاجين، و التصدق للزعفران المغشوش  بالصحة، و كسر أواني الخمر إذا اشتراها من نصراني،

 .(30)على المساكين

 تملك الدولة للمال، و ذلك على صورتين: -2

ضمه إلى بيت المال عقوبة و  -إذا قتل أو مات -الصورة األولى: إضافة الملكية إلى بيت المال، كمصادرة مال المرتد

لمال إستمالك الدولة و خصص اإلمام أبوحنيفة      (31)والشافعية والحنابلة  الرتداده كما قرره جمهور الفقهاء من المالكية

 .(32)المرتد على ما اكتسبه حال ردته، أما ما اكتسبه في اإلسالم فهو إلى ورثته

 

فيدخل في هذا، مصادرة أمول األشخاص الذين يتمتعون عن أداء الزكاة بأخذ شطر مالهم، و مصادرة األمول المسروقة أو 

ألمول كادرة األمول المملوكة للدولة التي استولى عليها بعض األشخاص بغير حق، المغصوبة من غير معرفة أصحابها، و مصا

 .(33)التي اختلسها الموظف

و ير الطمع في مال الغجة من استغالل النفوذ أو الوظيفة، و ذلك على الجرائم التي مبعثها أخذ األمول الناتالصورة الثانية: 

 .(34)االستفادة غير المشروعة كالرشوة

و إن الوظيفة ال ينبغي أن تكون سببا للثراء أو المنفعة الخاصة، و في ذلك خيانة األمانة، و إضرار بالناس و إخالل بالمصلحة 

 الناجمة عن استغالل النفوذ و الوظيفة و ردها إلى بيت المال.العامة، فيكون من الحق و العدل مصادرة األموال 

لى ابن اللتبية قبول الهدية التي أهديت إليه لكونه كان عامال، فقال الرسول صلى و قد عاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ع

ُ فَيَأْتِي أََحُدُكْم فَيَقُوُل:" : )هللا عليه وسلم نِي هللاه ا َواله ا بَْعُد، فَإِنِّي أَْستَْعِمُل ِرَجااًل ِمْنُكْم َعلَى أُُموٍر ِممه يَْت أُْهدِ هََذا لَُكْم، َوهَِذِه هَِديهةٌ  أَمه

ِ الَ  ِه َحتهى تَأْتِيَهُ هَِديهتُهُ إِْن َكاَن َصاِدقًا، فََوهللاه  .(35)(يَأُْخُذ أََحُدُكْم ِمْنهَا َشْيئًالِي، فَهاَله َجلََس فِي بَْيِت أَبِيِه، َوبَْيِت أُمِّ

وظيفة ان يأخذ الهدية التي أعطيت إليه ، أن الرسول صلى هللا عليه وسلم منع العمال أو من له الفوجه الداللة من هذا الحديث

أثناء أداء وظيفته، و كانت الهدية في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هدية، واليوم رشوة، و أن هدايا العمال تجعل في بيت 

 .(36)المال

                                                           
 .2/124االعتصام للشاطبي،  -30 

 .2/162، و المغني البن قدامه 3/415، و المهذب للشيرازي 2/524بداية المجتهد و نهاية المقاصد البن رشد،  -31 

 .5/313شرح فتح القدير، لكمال بن الهمام،  -32 

، و موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، جمعه الدكتور عبى الحليم عويس، 412 التعزير في الشريعة اإلسالمية، للدكتور عبد العزيز عامر، ص: -33 

3/360. 

 .125جريمة الرشوة في الشريعة اإلسالمية، للدكتور عبد هللا بن عبد المحسن الطريقي، ص:  -34 

حيحه، في باب تحريم هدايا العمال، حديث (. و اخرجه مسلم في ص7127أخرجه البخاري في صحيحه، في باب محاسبة اإلمام عماله، رقم الحديث: ) -35 

 (.1932رقم: ) 

 .72-4/71فتح الباري شرح صحيح البخاري،  -36 
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، ألنه خان واليته و أمانته، و لهذا ذكر و كما ذكره النووي رحمه هللا : " في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام و غلول 

وقد بين صلي هللا عليه وسلم في نفس الحديث  ،(37)في عقوبته و حمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالالحديث 

فإنها مستحبة، و قد سبق بيان حكم ما يقضه العامل و   ،عليه، و أنها بسبب الوالية، بخالف الهدية لغير العاملسبب تحريم الهدية 

  .(39)نحو باسم الهدية و أنه يرده إلى مهدية، فإن تعذر فإلى بيت المال

فبهذا حق الدولة أن تصادر أموال الرشاوى و كل ما أخذه الموظفون و العمال بطريقة غير مشروعة، ثم رد هذه األمول إلى 

عامة، و من الواضح أن ما استولى عليه الموظف أو العامل من أموال الدولة أو اختلسه، و لوكان بيت المال العام أو الخزينة ال

 شيئا قليالً، يعد خيانة و كسبا حراما.

كإعادة األموال المحترزة للتهمة بعد تحقق و ثبوت البراءة من التهمة، و األموال ،: إعادة األمول إلى صاحبهالصورة الثالثة

البضائع المهربة بعد حبس أصحابها و معاقبتهم بما هو مناسب، و ذلك ببيع المال المحتكر بسعر المثل وتسليمه المحتكرة، و 

 .(32)للمحتكر، و استيفاء رسوم الجمارك على البضائع المهرية

 في القانون األفغانياألموال مصادرة المبحث الثاني:  

 العقوبات و اإلجراءات الجنائية.تكميلية و وضعوها في قانون أو تبعية قرر المقننون األفغانيون عقوبة المصادرة كعقوبة 

 .(40)فقانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تفرضها الدولة لتنظيم التجريم و العقاب

أو  يقرر و أما قانون اإلجراءات الجنائية فهو القانون الذي ينظم القواعد اإلجرائية الالزمة للوصول إلى حكم قضائي

 .(41)ينفي حق الدولة في العقاب

قررت في قانون العقوبات األفغاني فهي أيضا مقررة في قانون اإلجراءات و فيما يتعلق بموضوعنا)المصادرة( فكما أنها 

 أنها أكثر ما أجدها منصوصة في هذا القانون األخير.الجنائية األفغاني بل حسب ما الحظت 

 قانون العقوبات األفغاني: المصادرة في المطلب األول

الملكية جبراً على مالكها و إضافتها إلى ملك الدولة بدون مقابل، و هي عقوبة مالية، و هذه العقوبة تعتبر من قبيل نزع 

 .لقانون العقوبات األفغاني 2فقرة  179ضعها المقننون األفغانيون كعقوبة تكميلية كما نصت عليها مادة رقم 

 األشياء التي تحكم عليها بالمصادرة، و انتقال ملكية هذه األشياء بعد مصادرتها من مالكها إلى الدولة.و قد فصل القانون 

                                                           
وسة، بأصل الغلول، الخيانة مطلقا، قم غلب اختصاصه في االستعمال بالخيانة في الغنيمة، قال نفطويه: سمي بذلك ألن األيدي مغلولة عنه، أي مح -37 

 . 12/216ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم، باب: غلظ تحريم الغلول،  يقال: غل غلوال و أغل إغالل.

 .12/212شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب: اإلمارة، باب: تحريم الهدايا العمال،  -39 

 .22المصادرة و التأميم، للدكتور وهبة الزحيلي، ص:  -32 

 م.1272بيروت،  -، دار الفكر العربي45قانون العقوبات القسم العام، للدكتور مأمون محمد سالمة، ص:  -40 

 .12قانون العقوبات القسم العام، للدكتور مأمون محمد سالمة، ص:  -41 
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  171و سأنقل للقارئ نص القانون الذي قرر األشياء التي تحكم عليها بالمصادرة في مادة رقم  

 االشياء التي تحكم عليها بالمصادرة هي:

 .تحصل من الجريمةأن يكون ما يحكم على المصادرة قد  -1

 أن يكون ما يحكم على المصادرة ملكا للجاني إال أنه قد استعمله لقصد الجريمة عمداً. -2

، تنص هذه المادة على انتقال هذه الملكية من مالكها إلى الدولة بعد أن أثبتتها 545ثم ذكرت عقب هذه المادة أخرى ذات الرقم 

 المحكمة بحكم المصادرة، و نصها:

 تعتبر ملكا للدولة إذا توفرت فيها الشروط اآلتية:كل األشياء التي حكم عليها بالمصادرة 

 أن تكون هذه األشياء ملكا للجاني، بأي طريق من طرق الملكية. -1

 من الجريمة. بالمصادرة قد حصل للجاني من الجريمة أو اشتراها من أمواله المكتسبةأن تكون األشياء التي تحكم عليها  -2

 .(42)د الفعل الدافع إلى وقوع الجريمةأن يقصد الجاني فعل الجريمة، أو بلفظ آخر أن يقص -3

 : المصادرة في قانون اإلجراءات الجنائیة األفغانیةالمطلب الثاني

لشيء امما يالحظ سابقا أن المصادرة في قانون العقوبات األفغانية ال يبين إال نقطتان أساسيتان، هما: أوالً: إثبات حكم 

 بالمصادرة من قبل القاضي، ثانيا: انتقال ملكية ذلك الشيء من مالكه إلى الدولة.

و أما المصادرة في قانون اإلجراءات الجنائية األفغاني فهو يتضمن تفصيال أوسع من األول، وذلك ألن القانون األخير 

 وبات األفغاني بل أضيفت إلى ذلك مادة خاصة التيلم يقتصر على ذكر األشياء التي ستحكم عليها بالمصادرة وفق قانون العق

 ذكرت تفاصيل أنواع تلك األشياء المصادرة كما سيتبين الحقا.

اني من"انتقال ملكية األشياء إلى الدولة" بعد مصادرتها لم يزل غامضا أو وكما أن المقصود في قانون العقوبات األفغ

 الجنائية األفغاني كما سيأتي:عاما، و شرحته مادة خاصة في قانون اإلجرءات 

كما أو  فهي :فأما المادة التي ذكرت تفاصيل أنواع األشياء المحكمة بالمصادرة في قانون اإلجرءات الجنائية األفغاني 

كل ما كانت له خطورته على الدين أو النفس أو العقل او  2فقرة  502ضحتها الوثائق التوضيحية من هذا القانون في مادة رقم 

 سل أو المال.الن

 

                                                           
 .404م، المادة: 2017أفغانستان، مؤرخ:  -، وزارة العدل1260األفغانية، رقم:  االعقوبات قانون  -42 
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 و من هذه األشياء: 

ما يحرم لذاته و ذلك مثل األسلحة النارية بدون رخصة لحائزها، و المواد المنفجرة، و المواد الكيمياوية المعينة و  -1

 غيرها.

 (.43ما يحرم نشره لذاته أو لغيره مثل المخدرات، و الكتب، و المجالت، و األفالم الخليعة، و النقود الزائفة و غيرها) -2

 ) د( و نصها: فقرة 502و أما المادة التي بينت مقصود كلمة:" انتقال الملكية إلى الدولة" فذلك في رقم 

حق أن األشياء التي حكم عليها بالمصادرة ال يمكن أن تستعمل إال ألجل مصلحة الدولة إما أن القاضي فّوض  -1

 إختصاصية بهذه األشياء.استعمالها إلى الوزارات أو المكاتب الحكومية التي لها عالقة 

 (.44أو هدم هذه األشياء المصادرة حتى ال يبقى وجودها على وجه األرض) -2

 :309فقرة )ج( و  392وكما أنه منصوص في مادة رقم 

" إن عقوبة المصادرة تتم بقرار القاضي، و يستحق بعد اجراء هذا القرار إثبات حكم األشياء المصادرة إما بإتالفها أم بتمليكها 

 .(45)للغير، أم بإبقائها على ملكية الدولة"

و يقصد بإبقائها على ملكية الدولة" أن الدولة لها حرية اختيار تجاه هذه األشياء التي حكمت عليها بالمصادرة إما بإزالتها 

 .(46)أو إتالفها حتى ال يتثنى من استعمالها مرة أخرى، و ذلك حسب ما يراه القاضي لتحقيق المصلحة

عقوبة المصادرة في القانون األفغاني، فهي في كثير من أحكامها األساسية تتفق مع الفقه اإٍلسالمي، فالفقه هذه هي 

اإلسالمي ال تمنع من األخذ باألحكام المتعلقة بالمصادرة المقررة في القانون األفغاني، و ذلك ألن غرض المصادرة في القانون 

ق المصلحة العامة، و زجر الجناة، و سد الذرائع و القضاء على ألوان الفساد، و األفغاني هو دفع الضرر عن الكافة، و تحقي

 .-و هللا أعلم -تخريب األوضاع العامة، و هو ما سعى إليه الفقه اإلسالمي تحقيقه

  

                                                           
 كابل.  -: رسالت، انتشارات123تحليل كود جزاء افغانستان،  عبد هللا صابر، ص:  -43 

 .132القانون العقوبات األفغانية، المادة:  -44 

 نفس المرجع. -45 

 .132تحليل كود جزاء افغانستان، ص:  -46 
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 ج البحث: ئنتا

 أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل بحثي، حسب التالي: ردوفيما يلي أو

وكامل، وليس عبادات فحسب، وهودين ودولة، وله عالقة بتنظيم أمور الدولة وشؤون المجتمع، اإلسالم نظام شامل  -1

 عنه الشريعة اإلسالمية هو لمصالح األمة. تبه أونه توأن كل ما أمر

 ضمن العقوبات التعزيرية.من مصادرة األموال عدت أن الشريعة اإٍلسالمية  -2

 .ةو أحيانا وقائي أو تكميلية تبعية عقوبة ي أن عقوبة مصادرة األموال في القانون األفغان -3

ان المصادرة استيالء الدولة على بعض األموال الخاصة، دون مقابل، أو إتالفها أو تمليكها آلخر، بسبب شرعي  -4

 حكم القضائي النهائي.الأو قانوني لرعاية للمصلحة العامة وذلك بعد صدور 

 و واجب، ومنها ما هو ممنوع حرام.فمنها ما هو جائز، و منها ما ه للمصادرة حاالت مختلفة  أن -5

ية المصادرة في كيف االفتهناك اخأن ق مع الشريعة اإٍلسالمية، إال يتفاسية األس القانون األفغاني في كثير من أحكامه -6

 ظمة.وتغير األن و اختالف ظروف الزمانوسبب هذا االختالف هفقط، 

 

 

 المراجع:فهرس المصادر و 

 القرآن الكريم -1

ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري كمال الدين، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي،  -2

 م.2003تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، الناشر: دار الكتب العلمية، 

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 729لمتوفى: ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ا -3

بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 م.1225هـ/1416

، هـ(525ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  -4

 م.2004القاهرة، الطبعة: بدون طبعة،  –بداية المجتهد ونهاية المقاصد، الناشر: دار الحديث 

هـ(، رد المحتار على 1252ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  -5

 م.1222 -هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، -الدر المختار، الناشر: دار الفكر

هـ(، تبصرة الحكام في 722ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى:  -6

 م.1296أصول األقضية ومناهج األحكام، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األولى، 
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الناشر: دار طوق النجاة  البخاري محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، -7 

 هـ1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 

البشر: الدكتور سعود بن محمد، العقوبات المالية في اإلسالم تأصيل و تطبيق) رسالة دكتورة في جامعة اإلمام  -9

 محمد بن السعود(.

عربي بالمصطلحات الدائرة في  -الفقهاء عربي، انكلزي مع الكشاف النكليزيجي: محمد رواس قلعة، معجم لغة  -2

 باكستان. -المعجم، الناشر: إدارة القرآن و العلوم اإلسالمية

 م.2004الحنفي: الدكتور عبد الستار، اإلجراءات الجنائية، الناشر: دار الكتب،  -10

 م.1229لفقه اإلسالمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الدريني: الدكتور فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في ا -11

الدكتور أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، الناشر: دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة،  -12

 م.2010

ري لالرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب ا -13

 ه.1420بيروت، الطبعة الثالثة،  –هـ( التفسير الكبير، الناشر: دار إحياء التراث العربي 606)المتوفى: 

هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مصطفى 1205الزبيدي: سيد محمد مرتضى الحسيني )المتوفى:  -14

 م.1273حجازي، الناشر: حكومة الكويت 

 م.2001المصادرة و التأميم، الناشر: دار المكتبتي للطباعة و النشر والتوزيع، الزحيلي: الدكتور وهبة،  -15

زيدان: الدكتور عبد الكريم ، المستفاد من القصص القرآن للدعوة والدعاة، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  -16

 م.1229

 م.1272بيروت،  -دار الفكر العربي سالمة: الدكتور مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات القسم العام، الناشر: -17

هـ(، 725السالمي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  -19

 -هـ  1417المدينة النبوية، الطبعة: األولى،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية 

 م. 1226

هـ( نيل األوطار، تحقيق: عصام الدين 1250الشوكاني: حمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني )المتوفى:  -12

 م.1223 -هـ 1413الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: األولى، 

الناشر:  هـ(، المهذب في الفقه اإلمام الشافعي،476الشيرازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )المتوفى:  -20

 دار الكتب العلمية.

الطريقي: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن، جريمة الرشوة في الشريعة اإلسالمية، الناشر: مؤسسة الجريسي  -21

 م. 1292للتوزيع ، 

عة، قاهرة، الطبعة الراب -عامر: الدكتور عبد العزيز، التعزير في الشريعة اإلسالمية، الناشر: دار الفكر العربي -22

 م.2015

 م.2005عويس: الدكتور عبد الحليم، موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، الناشر: دار الوفاء،  -23
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طبعة القاهرة،ال -فتحي: الدكتور احمد بهنسي، التعزير في الشريعة اإلسالمية، الناشر: مؤسسة الخليج العربي -24 

 م.1299األولى، 

هـ(، القامومس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق 917 الفيروز آبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى: -25

التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م. 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –بيروت 

 م.2017، مؤرخ: أفغانستان -، وزارة العدل1260األفغانية، رقم:  االعقوبات قانون  -26

( الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: حمد هـ671قرطبي: اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري) المتوفى:  -27

 م. 1264 -هـ 1394القاهرة، الطبعة: الثانية،  –البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

 -الجريمة في الفقه اإلسالمي، الناشر: دار الكتب العلمية الكبيسي: الدكتور سامي جميل الفياض، االشتراك في -29

 م.2006بيروت، الطبعة األولى، 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( المعجم الوسيط،  -22

 الناشر: دار الدعوة.

هـ(، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 261مسلم: أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  -30

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

هـ(،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 676النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى:  -31

 ه.1322بيروت، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

ة مصر، الطبع -الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية،الناشر: دار الصفوة –األوقاف والشئون اإلسالمية وزارة  -32

 م.1227 -هـ1419 األولى
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