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  : ملخص

 المراد بنزع الملكیة للمنفعة العام�ة تمھی�دا لبی�ان حكم�ھ ف�ي الفق�ھ             بیانھدفت الدراسة إلى    
وك�ذلك موق�ف   . كم نزع الملكیة للمنفعة العامة بالثمن المساوي لقیمتھ�ا  و بیان ح  .اإلسالمي

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي من ھذه القضیة عند تناولھ لھا وق�راره فیھ�ا وم�ا اس�تند إلی�ھ                     
واستخدمت الدراسة المنھج التحلیلي، حیث أقوم بتحلیل موقف       . في ھذا القرار من أصول    

لتھم في القضیة تمھیدا لبیان الراجح منھا وموقف المجمع الفقھاء المعاصرین وأقوالھم وأد
في تلك القضیة واألصل الذي اعتمد علیھ، وأتخذ في طریقة في الكتابة منھجا موحدا كما          

األص�ل  : وأبرز ما توصلت إلیھ الدراسة م�ن نت�ائج        . ھو متبع في البحوث العلمیة المقارنة     
ة أو الجھة اإلدارة بمساومة المالك على عقاره في نزع الملكیة للمنفعة العامة أن تبدأ الدول

وإن أب�ى البی�ع   ، ف�إن واف�ق ت�م البی�ع وأخ�ذ ال�ثمن        ، لیبیعھ للدولة لتخصیصھ للمنفع�ة العام�ة      
اتف�ق الفقھ�اء عل�ى أن�ھ یج�وز      . ن�زع من�ھ وع�وض ب�الثمن    ، وكانت الم�صلحة تقت�ضي ذل�ك    

 بثمن الذي یباع ب�ھ مت�ى       ،لمنفعة عامھ ، للحاكم أن یقوم بنزع الملك من صاحبھ جبرَا عنھ        
أن من وجبت علیھ المعاوضة أجبر على أن یعاوض بثمن          . رفض أن یبیعھ بثمنھ برضاه    

ال یج�وز ن�زع ملكی�ة العق�ار للم�صلحة العام�ة إال بمراع�اة         . ال بم�ا یری�د م�ن ال�ثمن        ، المثل
  .الضوابط أو الشروط الشرعیة

قھ��اء المعاص��رین، مجم��ع الفق���ھ    ن��زع الملكی��ة، المنفع��ة العام��ة، الف     :الكلم��ات المفتاحی��ة  
  .اإلسالمي الدولي
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Abstract: 
The present study aimed at explaining what is meant by 
expropriation of property for the public benefit to depict the 
opinion of the Islamic jurisprudence. Likewise, the study 
sought to overview the International Islamic Jurisprudence 
Council concerning this issue and the controlling principles. 
The study adopted the analytical method, whereby it analyzed 
the opinions of the contemporary jurists and their sayings and 
evidence in case of preparing a clear indication of the most 
correct opinion and depict the view of the Council and the 
principles on which it was based. The study also adopted a 
unified method in writing as followed in the comparative 
scientific research. The most prominent findings of the study 
asserted that the principle in expropriation for the public 
benefit is that the state or the administration should start 
bargaining the owner over his property to sell it to the state to 
allocate such property for the public benefit. If the seller 
agreed and the price was taken and the selling process would 
be accepted, but if the seller refused, the property would be 
expropriated and the seller would be compensated for the 
price. The jurists agreed that it is permissible for the ruler to 
take the property from the owner by force, for the public 
benefit, at the price of which it might be sold when he refuses 
to sell. The whoever is required to compensate is forced to 
compensate for a price of similar property, not with the price 
he wants. The property may not be expropriated for the public 
interest except after examining the legal controls or 
conditions. 
Keywords: expropriation, public benefit, contemporary jurists, 
International Islamic Jurisprudence Council. 
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:مقدمة  

م عل�ى م�ن ال نب�ي بع�ده، محم�د ب�ن عب�داهللا،               إن الحمد هللا وحده، وال�صالة وال�سال       
  .صلى اهللا علیھ وعلى من وااله واستن بسنتھ إلى یوم الدین

  .وبعد

احترم اإلسالم الملكیة الفردیة، ومنع من التع�دي علیھ�ا بك�ل ال�سبل، حت�ى أص�بح             
ذل���ك م���ن قواط���ع األحك���ام المعلوم���ة م���ن ال���دین بال���ضرورة، فجع���ل حف���ظ الم���ال أح���د      

ورعایت��ھ مق��صد م��ن مقاص��د ال��شریعة، وف��ي الوق��ت ذات��ھ وض��ع       ال��ضروریات الخم��س  
ضوابط الستعمال تلك الملكیة أف�اض فیھ�ا الفقھ�اء ف�ي أب�واب الفق�ھ المختلف�ة، ومنھ�ا م�ثًال                   
عدم استعمالھ فیما حرم اهللا، كما أجاز نزع الملكیة للمنفعة العامة أو المصلحة العامة التي 

  .تقتضي ھذا الفعل بالثمن المساوي لھا 

وق��د حرص��ت ف��ي ھ��ذا البح��ث إل��ى بی��ان المق��صود بن��زع الملكی��ة للمنفع��ة العام��ة    
وموق�ف مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي منھ�ا، وم�ا اس�تند إلی�ھ م�ن                    ، وقیمة ثمنھا ، وحكمھا

  .أصول في قراره بشأنھا

  :أھداف البحث

د          ال شك أن لكل بحث ھدفا ی�سعى إل�ى الوص�ول إلی�ھ، ونتیج�ة یبغ�ي تحقیقھ�ا، وق�                
وضعت في حسباني عند اختیار ھ�ذا الموض�وع أھ�داف أتمن�ى الوص�ول إلیھ�ا م�ن خالل�ھ                

  :وھي

  . بیان المراد بنزع الملكیة للمنفعة العامة تمھیدا لبیان حكمھ في الفقھ اإلسالمي-١

  . بیان حكم نزع الملكیة للمنفعة العامة بالثمن المساوي لقیمتھا-٢

لدولي من ھذه القضیة عند تناولھ لھ�ا وق�راره فیھ�ا     بیان موقف مجمع الفقھ اإلسالمي ا     -٣
  .وما استند إلیھ في ھذا القرار من أصول

  :قضیة البحث

لقد طرحت فكرة البحث عندي تساؤالت عدیدة أردت الوص�ول إلیھ�ا م�ن دراس�ة                
  : ھذا الموضوع، ومن ذلك مثال

ان�ت ھ�ذه    ھل ُوِضعت حل�ول حاس�مة لھ�ذه الق�ضیة ف�ي ظ�ل المج�امع الفقھی�ة؟، وھ�ل ك           -١
  .الحلول منھیة للجدال فیھا أم ال یزال األمر قائما؟

 ما مدى جواز نزع الملك من صاحبھ جبرًا عنھ لمنفعة عامة بثمنھ الذي یباع ب�ھ مت�ى       -٢
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  .رفض أن یبیعھ بثمنھ برضاه

 ھل یعني صدور فتوى من مجم�ع فقھ�ي ی�ضم نخب�ة م�ن أھ�ل الفق�ھ والفك�ر ف�ي الع�الم                -٣
جتھاد أو المناقشة في الموض�وع أو الق�ضیة مح�ل الفت�وى، أم      اإلسالمي غلق باب اال   

أن ذلك یسمح بدراستھا مرة أخرى، فربم�ا ك�ان ف�ي إع�ادة الدراس�ة ت�صحیح للفت�وى              
  .الصادرة، نظرا لتجدد الحوادث التي تستدعي إعادة النظر؟

  :الدراسات السابقة في الموضوع

العام�ة أبح�اث للفقھ�اء المعاص�رین                لقد كت�ب ف�ي موض�وع انت�زاع الملكی�ة للمنفع�ة              
  :ومن ذلك مثال

  . انتزاع الملكیة للمنفعة العامة للدكتور بكر عبداهللا أبوزید-

  .انتزاع الملكیة للمنفعة العامة  للدكتور عبدالسالم العبادي -

  . انتزاع الملكیة للمنفعة العامة للدكتور محمود شمام-

  .حمد حاجي ناصر انتزاع الملكیة للمنفعة العامة للشیخ م-

          وھذه البحوث تركز ف�ي إب�راز الحك�م الفقھ�ي ف�ي انت�زاع الملكی�ة للمنفع�ة العام�ة                     
باخت��صار، ولك��ن م��ا یختل��ف فی��ھ بحث��ي أن��ي رك��زت الح��دیث ع��ن موق��ف مجم��ع الفق��ھ         

  .اإلسالمي من تلك القضیة واألصل الذي اعتمد علیھ فیھا

  :منھج البحث

 التحلیلي، حیث أقوم بتحلیل موق�ف الفقھ�اء المعاص�رین         سوف أتبع في ھذه البحث المنھج     
وأقوالھم وأدلتھم في القضیة تمھیدا لبی�ان ال�راجح منھ�ا وموق�ف المجم�ع ف�ي تل�ك الق�ضیة                     
واألصل الذي اعتمد علیھ، وأتخذ في طریقة ف�ي الكتاب�ة منھج�ا موح�دا كم�ا ھ�و متب�ع ف�ي           

  .البحوث العلمیة المقارنة

  :خطة البحث

  :ة الموضوع أن أقسمھ إلى خمسة مطالب على النحو التاليوقد اقتضت طبیع

  .بنزع الملكیة للمنفعة العامة   المقصود: المطلب األول

  .حكم نزع الملكیة للمنفعة العامة: المطلب الثاني

  .الثمن في نزع الملكیة للمنفعة العامة: المطلب الثالث

  .لكیة للمنفعة العامةفتوى مجمع الفقھ اإلسالمي بشأن نزع الم: المطلب الرابع

األصل الذي اعتمد علیھ المجمع ف�ي ق�راره ب�شأن ن�زع الملكی�ة للمنفع�ة            : المطلب الخامس 
  .العامة
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  املطلب األول

  املقصود بنزع امللكية للمنفعة العامة

من نافلة القول أن اإلسالم احترم الملكیة الفردیة، ومنع من التعدي علیھا بكل السبل، 
 وضع بعض القیود عند استعمال تلك الملكیة أفاض فیھا الفقھ�اء ف�ي            ولكنھ في الوقت ذاتھ   

أبواب الفقھ المختلفة، ومنھ�ا م�ثال ع�دم اس�تعمالھا فیم�ا ح�رم اهللا تع�الى، كالرب�ا والمق�امرة                
وغیرھ��ا، كم��ا أج��از ن��زع الملكی��ة للمنفع��ة العام��ة، أو الم��صلحة العام��ة الت��ي تقت��ضي ھ��ذا  

  .  أتناولھ بالتفصیل ھناالفعل بالثمن المساوي لھا، وھو ما

ل�م ی�رد   " ن�زع الملكی�ة   " یظھ�ر أن م�صطلح       )١(فبالرجوع إل�ى كت�ب الفقھ�اء المتق�دمین        
الجب��ر ال��شرعي، أو اإلك��راه : بن��صھ ف��ي كت��بھم، وإنم��ا أطلق��وا علی��ھ م��سمیات أخ��رى مث��ل

الشرعي، أو اإلكراه بحق، أو االنتزاع القھري، ول�م یق�صروه عل�ى ن�زع الملكی�ة للمنفع�ة              
ة فقط، وإنما كان عاما یشمل إض�افة إل�ى ذل�ك انت�زاع الم�ال قھ�را ب�أي س�بب، كأخ�ذ                 العام

  .مال المدین جبرا لبیعھ ووفاء ما علیھ من دین

واألمر نفسھ قام بھ الفقھاء المعاصرون عند حدیثھم عن نزع الملكیة للمنفعة العام�ة،    
  . علیھ نزع الملك)٢(فقد ذكروا لھ مسمیات عدة، فأطلق بعضھم

  . بالتملك الجبري)٣(ه بعضھموسما

  . أنھ االستمالك للمصلحة العامة)٤(وذكر آخرون

اس��تمالك األرض ب�سعرھا الع�ادل جب��را ع�ن ص�احبھا لل��ضرورة أو     :  بأن�ھ )١(وعرف�ھ 

                                                           

، لع�الء ال�دین أب�ى بك�ر ب�ن م�سعود الكاس�اني الملق�ب بمل�ك العلم�اء           ، بدائع الصنائع في ترتیب ال�شرائع     : ینظر) ١(
للعالم�ة عب�د اهللا ب�ن    ، ، طبعة دار الكتب العلمیة، بی�روت ، مجم�ع األنھ�ر ف�ي ش�رح ملتق�ى األبح�ر                    ٥/١٧٦

، طبع�ة دار إحی�اء الت�راث العرب�ي ، مواھ�ب الجلی�ل        ٢/٣، لمعروف ب�داماد أفن�دي    الشیخ محمد بن سلیمان ا    
،  ٤/٢٥٢لشرح مختصر خلیل ألبى عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المع�روف بالحط�اب        

جواھر اإلكلیل ش�رح مخت�صر العالم�ة خلی�ل ف�ي م�ذھب اإلم�ام مال�ك إم�ام دار التنزی�ل لل�شیخ ص�الح عب�د                  
  ، طبع�ة دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، عی�سى الحلب�ي وش�ركاه، حاش�یة الدس�وقي          ٢/٣،آلبي األزھري السمیع ا 

، ، روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبى زكریا النووي محیى الدین یحیى بن شرف  ٤/٩ على الشرح الكبیر  
ب�ن محم�د   الحاوي الكبیر ألب�ى الح�سن عل�ى      م ،   ١٩٩٥ھـ،  ١٤١٥، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر       ٣/٦١

، م ٢٠٠٣ھ�ـ  ١٤٢٤، طبعة دار الفكر للنشر والتوزی�ع س�نة          ٥/١٣ ،بن حبیب البصري البغدادي الماوردي    
م، دار ١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤، الطبعة الرابعة   ٤/٤، لشمس الدین أبى عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي        ، الفروع  

ح ف�ي ش�رح المقن�ع ألب�ى إس�حاق       ، المب�دع الب�ن مفل�      ٢/٤ ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د       عالم الكتب، بیروت، الكافي     
، طبع��ة المكت��ب  ٤/٧، برھ��ان ال��دین إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن عب��داهللا ب��ن محم��د ب��ن مفل��ح الم��ؤرخ الحنبل��ي       

  . اإلسالمي
 مرشد الحیران إل�ى معرف�ة أح�وال اإلن�سان ف�ي المع�امالت ال�شرعیة عل�ى م�ذھب اإلم�ام األعظ�م أب�ي                     :ینظر) ٢(

، ٢٦ ص١٦٢مادة لمحمد قدري باشا، لمصریة وسائر األمم اإلسالمیة  حنیفة النعمان مالئمًا لعرف الدیار ا     
المع��امالت ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة   .  الق��اھرة، المكتب��ة الم��صریة ، م١٩٢٠ه ١٣٣٨س��نة ، الطبع��ة األول��ى

  . ١١٣لشیخ أحمد أبو الفتح صلوالقوانین المصریة 
  . دمشق،  دار القلم ،١/٢٤٧ المدخل الفقھي العام للشیخ مصطفى أحمد الزرقا : ینظر)٣(
  . ٦/٤٥٧٠الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للدكتور وھبھ الزحیلي ) ٤(
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  .المصلحة العامة، كتوسیع مسجد أو طریق أو نحوھما

لدولة عینا ومما سبق یظھر أن نزع الملكیة للمنفعة العامة عند الفقھاء یقصد بھ أخذ ا        
معینة من صاحبھا جبرا عنھ بثمنھا العادل ألجل االنتف�اع بھ�ا ف�ي م�صلحة عام�ة أوجب�ت              
ذل��ك، كم��ا ل��و انتزع��ت الملكی��ة إلن��شاء طری��ق، أو لتوس��عة م��سجد، أو لبن��اء مدرس��ة أو        

  .مستشفى، أو غیر ذلك

ومفھ��وم ن��زع الملكی��ة ب��صورتھ المعاص��رة ن��صت علی��ھ الق��وانین ف��ي ال��بالد المختلف��ة 
نھا القانون المصري، وعرف�ھ ش�راح الق�انون الم�صري بتعریف�ات متع�ددة، فق�د ع�رف                   وم
إجراء إداري یقصد بھ حرمان الملك من ملكھ جبرا عنھ بسبب المنفعة العامة بشرط : بأنھ

  .)٢(تعویضھ عنھ

حرم��ان مال��ك العق��ار م��ن ملك��ھ جب��را للمنفع��ة العام��ة نظی��ر : وقری��ب من��ھ الق��ول بأن��ھ
  . )٣(من ضررتعویضھ عما ینالھ 

وإن كان یؤخذ على التعریفین السابقین أنھما جعال ن�زع الملكی�ة ال ی�تم إال جب�را م�ع                     
م والق�وانین المعدل�ة ل�ھ ن�صت عل�ى خ�الف          ١٩٥٤ ل�سنة    ٥٧٧أن قانون نزع الملكیة رقم      

ذلك، حیث قررت المادة الخامسة من القانون الم�ذكور أن�ھ یج�وز لجھ�ة اإلدارة الم�ساومة         
ال م�ن الن�زع جب�را، أي ی�تم ن�زع الملكی�ة برض�ا المال�ك ال جب�را عن�ھ كم�ا                على الشراء بد  

  .أوضح التعریفان

قی�ام اإلدارة باتخ�اذ إج�راءات نق�ل         : ولذا كان أفضل تعریف لنزع الملكی�ة الق�ول بأن�ھ          
األموال المملوكة لألفراد جبرا أو طواعیة طبقا للقانون، أو بناء عل�ى ق�انون إل�ى ش�خص         

  .)٤(لعامة، ونظیر تعویضعام بقصد المنفعة ا

فھ��ذا التعری���ف أظھ��ر أن ن���زع الملكی��ة ق���رار إداري ی��صدر ع���ن ال��سلطة التنفیذی���ة      
المختصة في الدولة عن طریق ھیئة من ھیئاتھا، ویقصد من القرار نزع الملكیة األم�وال                
العقاریة المملوكة لألفراد، سواء كانت تلك العق�ارات أرض�ا زراعی�ة أو مبنی�ة، أو ف�ضاء                

فة ما، بھدف تحقیق المنفعة العام�ة الت�ي تح�ددھا جھ�ة اإلدارة عل�ى أن یك�ون ن�زع             أو بص 
  .)٥(الملكیة في مقابل تعویض یستحقھ مالك العقار

                                                                                                                                                          

  . ٦/٤٥٧٠المرجع السابق  )١(
 باإلس�كندریة   مؤسسة شباب الجامعة  طبعة،  ٨٠١مبادئ وأحكام القانون اإلداري للدكتور محمد فؤاد مھنا ص         )٢(

  . م١٩٧٣ سنة
  بم�صر س�نة   دار الفك�ر العرب�ي    طبع�ة ،  ٧٠٦ن محمد الطماوي ص   الوجیز في القانون اإلداري للدكتور سلیما      )٣(

 مط�ابع الط��وبجي  طبع��ة، ٢٣٤أص�ول الق��انون اإلداري لل�دكتور س��امي جم�ال ال�دین ص    : وینظ�ر م، ١٩٧٣
 مكتبة طبعة، ٦٣٦القانون اإلداري للدكتور طعیمة الجرف ص: ، وتعریف مشابھ فيم١٩٩٣  سنةالتجاریة

 دار المطبوعات طبعة، ٥٧٧انون اإلداري للدكتور ماجد راغب الحلو صم، الق١٩٧٣  سنةالقاھرة الحدیثة
  . بدون تاریخ ،والمعرفة الجامعیة

م، دار ال�سالم للطباع�ة   ١٩٩٣، الطبع�ة األول�ى   ٨٢لمنفعة العامة لل�دكتور س�عد محم�د خلی�ل ص      لنزع الملكیة    )٤(
  . والنشر

 لل�دكتور س�عد    العام�ة لمنفع�ة لع�دھا، ن�زع الملكی�ة        وم�ا ب   ٥٨٠للدكتور ماجد الحل�و ص    القانون اإلداري   : ینظر) ٥(
  . ٨٢محمد خلیل ص
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وبھ��ذا یختل��ف ن��زع الملكی��ة عم��ا یع��رف بالم��صادرة، والت��ي ھ��ي عق��اب ن��صت علی��ھ 
أ من�ھ  القوانین الجنائیة یقصد بھ حرمان المال�ك م�ن ملك�ھ دون تع�ویض نتیج�ة وق�وع خط�               

استتبع ذلك اإلجراء الذي یصدر من المحكمة المختصة، وتصدر بقی�ود معین�ة ی�تم ال�نص                 
  .)١(علیھا في دستور البالد دفعا لالنتقام بطریق ما

كما یختلف نزع الملكیة عما عرف قدیما بحمى األرض، والذي وق�ع ف�ي عھ�د النب�ي       
 أن رس��ول اهللا )٢(، فق��د روى ال��صعب ب��ن جثام��ة م��ى إال هللا ولرس��ولھال ح: " ق��ال" ،

، فق�د ظھ�ر     )٥(")٤(، وأن عمر حمى الشرف والرب�ذة      )٣( حمى النقیع  بلغنا أن النبي    : وقال
 إنم�ا ھ�ي أرض مرع�ى     وم�ن بع�ده عم�ر        من الحدیث أن الحمى الت�ي حماھ�ا النب�ي           

لیست ملكا ألحد، وإنما ھي مباحة للجمیع، ولكنھا منع�ت ع�نھم وخص�صت لم�صلحة م�ن             
  .ة، فال یعد الحمى نزعا للملكیة المراد ھناالمصالح العام

وبعد فمما سبق یظھر المق�صود بن�زع الملكی�ة، وال�ذي اش�تھر ف�ي الع�صر الحاض�ر،           
وخصصت لھ قوانین مستقلة في كثیر م�ن ال�دول بن�اء عل�ى ن�ص دس�توري، وذل�ك نظ�را                     
لخطورت��ھ واعتدائ��ھ عل��ى الملكی��ة الخاص��ة جب��را ع��ن ص��احبھا، وس��وف أب��ین تل��ك القی��ود 

  .موقف مجمع الفقھ اإلسالمي منھا، وذلك فیما یليو

                                                           

 ب��دون دار م١٩٨١ س��نة طبع��ة، ٥٧ دوام ح��ق الملكی��ة لل��دكتور عب��د ال��رازق ح��سن ف��رج ص:ینظ��ر) ١(
 ع�الم  طبع�ة دار ، ٢٨٤، نظریة المصادرة في القانون الجنائي للدكتور عل�ى فاض�ل ح�سن ص          نشر

  . بدون تاریخ ،الكتب
الصعب ب�ن جثام�ة ب�ن ق�یس ب�ن عب�د اهللا ب�ن یعم�ر اللیث�ي الحج�ازي، روى ع�ن              : جثامةالصعب بن   ) ٢(

، ومات في خالفة أبي بك�ر ال�صدیق،   ، وروى عنھ عبد اهللا بن عباس، ھاجر إلى النبي    النبي  
ك�ان ف�یمن ش�ھد ف�تح ف�ارس،         : مات في آخر والیة عمر بن الخط�اب، وق�ال غی�ره           : وقال ابن حبان  

، تھ��ذیب التھ��ذیب ٣/١٩٥الثق��ات : ینظ��ر،  عثم��ان، أي م��ات ف��ي خالفت��ھوف��ارس ك��ان فتحھ��ا زم��ن
  .١/٣٢٠، رجال مسلم ٤/٣٦٩

بالموح�دة، وھ�و عل�ى ع�شرین        : بالنون المفتوحة، وحكى الخطابي أن بع�ضھم ص�حفھ، فق�ال          : النقیع) ٣(
  . فرسخا من المدینة، وقدره میل في ثمانیة أمیال

  .٩/١٢٩د ، عون المعبو٥/٤٥فتح الباري :       ینظر
ال�شرف بف�تح المعجم�ة، وال�راء بع�دھا ف�اء ف�ي الم�شھور، وذك�ر عی�اض أن�ھ عن�د                       : الشرف والرب�ذة  ) ٤(

بف�تح المھمل��ة وك�سر ال�راء، وال��صواب أن�ھ بال�شین، وأم��ا س�رف فھ�و موض��ع        ) ال�سرف (البخ�اري  
  .بقرب مكة، وال تدخلھ األلف والالم، موضع معروف بین مكة والمدینة

  .  الراء والموحدة بعدھا ذال معجمة موضع معروف بین مكة والمدینةبفتح:       والربذة
  .٥/٤٥فتح الباري :       ینظر

حیح ، ال��ص٢٢٤١ح��دیث رق��مالبخ��اري ف��ي كت��اب الم��ساقاة، ب��اب ال حم��ى إال هللا ولرس��ولھ،  أخرج��ھ ) ٥(
٣/٨٣٥ .  
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  املطلب الثاني

  حكم نزع امللكية للمنفعة العامة

لما كان نزع الملكیة یتم جبرا عن صاحبھ فإنھ یكون محال للشبھة في أخذ مال الغیر      
بغیر طیب نفس منھ، وھو ما نھت عنھ أحادیث عدیدة، فق�د ق�ام البی�ع عل�ى قاع�دة الرض�ا                 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنـوْا َال َتْأُكُل�ـوْا َأْم�َواَلُكْم    ین، ویكفي منھا قول اهللا سبحانھ وتعالى        بین العاقد 
إنم�ا البی�ع ع�ن     "، وق�ول النب�ي      )١(َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َع�ن َت�َراٍض مِّ�نُكمْ           

  .)٣("یب نفس منھال یحل مال امرئ مسلم إال بط "، وقولھ )٢("تراض

ولم��ا ك��ان األم��ر عل��ى ھ��ذا النح��و ف��إن األف��ضل أن تب��دأ الدول��ة أو جھ��ة اإلدارة بھ��ذا   
األصل، فتقوم بمساومة المالك على عق�اره لیبیع�ھ للدول�ة لتخص�صھ للمنفع�ة العام�ة، ف�إن                   
وافق على ذلك كان بھ�ا، وت�م ش�راؤه من�ھ عل�ى ھ�ذا األص�ل، وھ�و م�ا وق�ع م�ن عم�ر ب�ن                

أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من "بد الرحمن بن فروخ  فعن عالخطاب 
ص��فوان ب��ن أمی��ة بأربع��ة آالف درھ��م، ف��إن رض��ي عم��ر ف��البیع ل��ھ، وإن عم��ر ل��م ی��رض  

 بنزع الملكی�ة، وإنم�ا س�اوم      ، فھنا لم یقم أمیر مكة من قبل عمر          )٤("فأربعمائة لصفوان 
  .المالك حتى باع بثمن المثل

ت للعباس دار جنب المسجد في المدینة، فقال عم�ر ب�ن الخط�اب        وروي أیضا أنھ كان   
 :              اجع�ل ب�ین وبین�ك رج�ال م�ن          : بعنیھا، أو ھبھا ل�ي حت�ى أدخلھ�ا الم�سجد، ف�أبى، فق�ال

م�ا  :  فجعال بینھما أبى بن كعب، فقضى للعباس على عم�ر، فق�ال عم�ر   ،أصحاب النبي  
ی�ا  : أو أنصح لك مني، ثم ق�ال : أحد من أصحاب النبي أجرأ علّى منك، فقال أبى بن كعب  

 أم�ره ببن�اء بی�ت المق�دس، فأدخ�ل      -عز وجل-أمیر المؤمنین، أما بلغك حدیث داود أن اهللا       
أي رب، إن : فیھ بیت امرأة بغیر إذنھا، فلما بل�غ حج�ز الرج�ال منع�ھ اهللا بن�اءه، ق�ال داود       

: ل�ي، ق�ال  أل�یس ق�ضیت ل�ي بھ�ا، وص�ارت      : منعتني بناءه فاجعلھ في خلفي، فق�ال العب�اس    

                                                           

  . ٢٩ سورة النساء من اآلیة) ١(
، ٤٩٦٧ العلة التي من أجلھا منع ھذا البیع، حدیث رق�م  أخرجھ ابن حبان في كتاب البیوع، باب ذكر       ) ٢(

، وأخرج��ھ اب�ن ماج��ھ ف�ي كت��اب التج�ارات، ب��اب بی�ع الخی��ار، ح��دیث     ١١/٣٤٠ص�حیح اب��ن حب�ان   
ھ��ذا إس��ناد ص��حیح، رجال��ھ ثق��ات، م��صباح  : ، وق��ال الكن��اني٢/٧٣٧، س��نن اب��ن ماج��ھ ٢١٨٥رق��م

  . ٣/١٧الزجاجة 
ب م�ن غ�صب لوح��ا فأدخل�ھ ف�ي س��فینة أو بن�ى علی�ھ ج��دارا،       أخرج�ھ البیھق�ي ف��ي كت�اب العاری�ة، ب��ا    ) ٣(

، ٩١، وأخرجھ الدارقطني في كتاب البیوع حدیث رق�م       ٦/١٠٠، السنن الكبرى    ١١٣٢٥حدیث رقم 
، ولم یعلق علی�ھ، س�نن ال�دارقطني    ٩٢ورواه بروایة أخرى عن أنس في كتاب البیوع، حدیث رقم        

ني أیضا من ح�دیث أب�ي ح�رة الرقاش�ي ع�ن           ورواه أحمد والدارقط  : ، وذكره ابن حجر وقال    ٣/٢٦
  .٣/٤٦عمھ وفیھ على بن زید بن جدعان وفیھ ضعف، التلخیص الحبیر 

الم�صنف ألب�ن   ، ٢٣٢٠١حدیث رقم ، باب العربان في البیع  ، أخرجھ ابن أبي شیبة في كتاب البیوع      ) ٤(
   .٥/٧أبي شیبة 
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  .)١("فإني أشھدك أني قد جعلتھا هللا: بلى، قال

 ل��م یق��م بن��زع ویق��ال ف��ي ھ��ذا األث��ر م��ا قی��ل ف��ي س��ابقھ، وإن ك��ان یمی��زه أن عم��ر  
الملكیة جبرا ھنا لك�ون المن�زوع ل�ھ م�سجدا، وتوق�ف عن�د الح�دیث ال�وارد فی�ھ، ول�و ك�ان                         

  .النزع لغیره لربما كان لھ موقف آخر

 في أخذ ملك الغیر أن یكون برضاه، فإن كانت ھن�اك م�صلحة   وعلى ھذا فإن القاعدة   
تقتضي أخذ الملك منھ تمت مساومتھ لیمكن ابتیاعھ منھ، ف�إن واف�ق ت�م البی�ع وأخ�ذ ال�ثمن                     
في مقابلھ، وإن أبى البیع وكانت المصلحة العامة تقتضي نزع الملك منھ، فھل یجوز نزع 

  .الملك جبرا عنھ أم ال؟

أن�ھ یج�وز للح�اكم أن یق�وم بن�زع المل�ك م�ن ص�احبھ جب�را عن�ھ            عل�ى   )٢(اتفق الفقھ�اء  
  .لمنفعة عامة بثمنھ الذي یباع بھ متى رفض أن یبیعھ بثمنھ برضاه

، واستدلوا على ذلك بما روي في توس�عة الم�سجد الح�رام أن�ھ لم�ا اس�تخلف عم�ر                     
یران وكثر الناس وسع المسجد، واشترى دارا وھدمھا، وزادھا فیھ، وھدم على قوم من ج 

المسجد أبوا أن یبیعوا، ووضع لھم األثمان حتى أخ�ذوھا بع�د ذل�ك، فلم�ا اس�تخلف عثم�ان                 
            ابتاع منازل، فوسع بھا المسجد، وأخذ منازل أقوام، ووضع لھم أثمانھا، ف�ضجوا من�ھ 

 ھ��ذا ف��أقررتم إنم��ا ج��رأكم عل��ّى حلم��ي ع��نكم، فق��د فع��ل بك��م عم��ر   : عن��د البی��ت، فق��ال
  ، فخلى )٣(لى الحبس، حتى كلمھ فیھم عبد اهللا بن خالد بن أسیدورضیتم، ثم أمـر بھم إ

                                                           

  . ٦/١٦٨السنن الكبرى ، ١١٧١٨رقمحدیث ھ البیھقي في كتاب الوقف، باب اتخاذ المساجد،  أخرج)١(
لل�زین ال�دین إب�راھیم ب�ن نج�یم،      ، ، البحر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق    ٥/٤٤٥ شرح فتح القدیر     : ینظر )٢(

طبعة دار الكتاب اإلسالمي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعالمة فخ�ر ال�دین عثم�ان                 ، ٥/٢٧٦
اإلس��المي، بی���روت ، مواھ��ب الجلی���ل    ، طبع���ة دار الكت��اب  ٣/٣٣١، ب��ن عل��ى الزیلع���ي الحنف��ي   

 الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل ألب��ى عب��د اهللا محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن أب��ى القاس��م ال��شھیر  ،٤/٢٥٢
 ، ج�واھر اإلكلی�ل  ٢/٤٦٨، ش�رح م�نح الجلی�ل      طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت       ٤/٢٥٢بالمواق،  

، ١/٢٤٨  للزرق�ا  ھ�ي الع�ام   ، المدخل الفق  ٤/٥، الفروع   ٣/٦١، روضة الطالبین    ٢/٣، المھذب   ٢/٣
  . ١١٣حمد أبو الفتح صألالمعامالت في الشریعة اإلسالمیة 

أب�و خال�د عب�د اهللا ب�ن خال�د ب�ن أس�ید ب�ن أب�ى الع�یص ب�ن أمی�ة القرش�ي                : عبد اهللا بن خالد ب�ن أس�ید       ) ٣(
  أما صحبة عب�د اهللا ففیھ�ا نظ�ر، وك�ان     ،األموي، كان أبوه صحابیا، وكذلك عمھ عتاب بن أسید  

ح�ضرتھ   یل الحدیث، وقد استعملھ زیاد بن أبیھ عل�ى ب�الد ف�ارس، واس�تخلفھ عل�ى الب�صرة ح�ین         قل
   . فأقره معاویة علیھا، وھو الذي صلى على زیاد حین مات،الوفاة

ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن س��عد ب��ن منی��ع الب��صري ، طبع��ة دار ص��ادر ،      ، الطبق��ات الكب��رى  : ینظ��ر    
لعزالدین ابن األثیر أبي الحسن عل�ي ب�ن محم�د     ، عرفة الصحابة ، أسد الغابة في م    ٥/٤٧١، بیروت

   . ٣/٢٢١، تحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ه٦٣٠الجزري المتوفي سنة 
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  .)١(سبیلھم

 ی�دل دالل�ة قاطع�ة عل�ى ج�واز ن�زع       -رضي اهللا عنھم�ا   -فھذا الفعل من عمر وعثمان      
، أو الملكی��ة للمنفع��ة العام��ة، خاص��ة وأن ذل��ك ق��د ت��م ف��ي ح��ضور ع��دد م��ن ال��صحابة     

  .إجماعا على جواز ھذا الفعلانتشاره بینھم بعد ذلك دون نكیر منھم، فكان 

وكذا یظھر من األثر السابق أن قرار نزع الملكیة صدر من الح�اكم، وھ�و عم�ر ف�ي                   
 أن اإلك��راه أو أخ�ذ المل��ك جب��را للمنفع��ة  )٢(عھ�ده، ث��م عثم��ان م�ن بع��ده، ول��ذا ذك�ر الفقھ��اء   

العامة یكون من الحاكم، وھو ما قرره مجمع الفقھ اإلسالمي، حیث نص ف�ي ق�راره عل�ى           
أنھ یجب مراعاة الملكیة الفردیة وص�یانتھا م�ن أي اعت�داء، وال یج�وز ت�ضییق نطاقھ�ا أو             
الح��د منھ��ا، والمال��ك م��سلط عل��ى ملك��ھ، ول��ھ ف��ي ح��دود الم��شروع الت��صرف فی��ھ بجمی��ع      
وجوھھ، وجمیع االنتفاعات الشرعیة، وأنھ ال یج�وز ن�زع ملكی�ة العق�ار للم�صلحة العام�ة               

الشرعیة التي عددھا في ھذا الشأن، وس�أنقل ن�ص ق�راره       إال بمراعاة الضوابط والشروط     
  .في مطلب خاص بإذن اهللا

                                                           

ف�ي أخب�ار مك�ة ف�ي ق�دیم      ، الفاكھي اإلمام أبي عبداهللا محمد بن اسحاق ابن العب�اس        ذكره  وھذا الخبر   ) ١(
 األحك��ام ھ��ـ، دار خ��ضر للطب��ع والن��شر بی��روت،   ١٤١٤انی��ة ، الطبع��ة الث٢/١٥٨ال��دھر وحدیث��ھ  

، ١٦٦ال��سلطانیة والوالی��ات الدینی��ة لإلم��ام أب��ى الح��سن عل��ى ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الم��اوردي، ص 
البدایة والنھایة في الت�اریخ لعم�اد ال�دین أب�ي الف�داء إس�ماعیل ب�ن              ، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت    

  .لمعارف، بیروت، مكتبة ا٧/١٥١كثیر القرشي الدمشقي،
، ٢٥٢/ ٤،        ، طبعة دار الفكر، مواھب الجلیل٥/٤٤٥،  شرح فتح القدیر للكمال بن الھمام: ینظر)٢(

، المھذب في ٢/٤٦٨،للشیخ محمد علیش، طبعة دار الفكر بیروت      ، دار الفكر، شرح منح الجلیل      
یرازي، طبع��ة مكتب��ة الفق��ھ ال��شافعي ألب��ى إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ى ب��ن یوس��ف الفیروزآب��ادي ال��ش 

  .٤/٤، ، الفروع البن مفلح ٣/٦١، ، روضة الطالبین٢/٣، ومطبعة عیسى الحلبي وشركاه بمصر
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  املطلب الثالث

  الثمن يف نزع امللكية للمنفعة العامة

إن نزع الملكیة بناء على المفھوم السابق ال یعدو أن یكون ن�وع بی�ع بطری�ق اإلك�راه      
اب�ل م�ادي ی�ساویھ حت�ى ال     المشروع، ولذا فإن أخذ ھذا الم�ال یك�ون بن�اًء عل�ى ثم�ن أو مق      

یظلم المالك في سبیل المصلحة العامة، ویكفي أن یؤخ�ذ من�ھ مال�ھ ب�دون رض�اه، ف�ال أق�ل                     
  .من تعویضھ بثمن مماثل لقیمة المبیع دون حیف

 عل�ى أن ن�زع الملكی�ة أو أخ�ذ م�ال ش�خص بغی�ر            )١(وبناء على ھ�ذا فق�د اتف�ق الفقھ�اء         
ل، وذلك بأن یقّوم الم�ال، ویق�در بح�سب    رضاه لتخصیصھ لمصلحة عامة یكون بثمن المث 

م��ا ی��راه أھ��ل الخب��رة، ویعط��ى ص��احبھ قیمت��ھ العادل��ة دون نق��ص ألي س��بب، وذل��ك ألن     
التسلیط على انتزاع المال قھرا إن لم یقترن ب�ھ دف�ع الع�وض ح�صل ب�ھ ف�ساد، ألن أص�ل            

ال یزال االنتزاع القھري إنما شرع لدفع الضرر عاما كان أو خاصا، والقاعدة أن الضرر 
  .، وأخذ المال من صاحبھ دون ثمنھ العادل یعد ضررا یجب دفعھ بكل حال)٢(بالضرر

وإذا كان الفقھاء لم یضعوا طریقة معینة لتقدیر الثمن في ھذه الحالة، فإن ذلك التقدیر 
یستفاد من أحكام مماثلة، فقد وردت قاعدة في السنة تفید كیفیة التقدیر في العقود الت�ي ت�تم    

قال :  قال-رضي اهللا عنھما-ن صاحبھا، وھو الحدیث الذي رواه عبد اهللا بن عمر   قھرا ع 
من أعتق شركا في عبد، فكان لھ مال یبلغ ثمن العبد قّوم علیھ قیمة العدل،  "رسول اهللا 

  .)٣("فأعطى شركاؤه حصصھم، وعتق علیھ العبد، وإال فقد عتق علیھ ما عتق

من أعتق ش�ركا ل�ھ      : " قال  عن النبي    -ھمارضي اهللا عن  -وفي روایة عن ابن عمر      
في مملوك وجب علیھ أن یعتق كلھ، إن كان لھ م�ال ق�در ثمن�ھ، یق�ام قیم�ة ع�دل، ویعط�ى            

  .)٤("شركاؤه حصتھم، ویخلى سبیل المعتق

                                                           

، حاشیة الشلبي على ٣/٣٣١، تبیین الحقائق ٥/٢٧٦، البحر الرائق ٥/٤٤٥شرح فتح القدیر  : ینظر) ١(
، ٤/٢٥٢لی���ل ، الت���اج واإلك٢٦، مرش���د الحی��ران لمحم���د ق���دري باش��ا ص  ٣/٣٣١ تبی��ین الحق���ائق 
، األحك�ام ال�سلطانیة للم�اوردي    ٤/٩  عل�ى ال�شرح الكبی�ر    ، حاشیة الدس�وقي   ٤/٢٥٢مواھب الجلیل   

، المعامالت في الشریعة اإلسالمیة للشیخ أحم�د أب�و        ٢٦٦، الطرق الحكمیة البن القیم ص     ١٦٦ص
  .١١٣الفتح ص

  . ٧٣ البن رجب ص الفقھیةالقواعد) ٢(
 =ال���صحیح، ١٥٠١ح���دیث رق���م  كت��اب اإلیم���ان،  نھ���ا ف���ي أكث���ر م��ن موض���ع م ھ م���سلم ف���ي أخرج�� )٣(

==٢/١١٣٩ .  
  . ٢/٨٨٥، الصحیح ٢٣٦٩ أخرجھ البخاري في كتاب الشركة، باب الشركة في الرقیق، حدیث رقم)٤(
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 الملك من صاحبھ جبرا عنھ قّومھ علی�ھ  ففي ھذا الحدیث بروایتیھ حین نزع النبي  
المل�ك الب�اقي م�ن العب�د م�ن ب�اقي ال�شركاء جب�را ع�نھم،               قیمة الع�دل، فف�ي الح�دیث انت�زع          

وأعطوا نصیبھم م�ن قیم�ة العب�د، أو ثمن�ھ ال�ذي یقوم�ھ أھ�ل الع�دل والخب�رة، وبھ�ذا ص�ار              
الحدیث أصال في أن من وجبت علی�ھ المعاوض�ة أجب�ر عل�ى أن یع�اوض ب�ثمن المث�ل، ال             

  .)١(بما یرید من الثمن

الدولة غیره لم یؤخذ بقول أیھما، ب�ل ُیق�ّوم الم�ال          فلو أراد المالك ثمنا معینا، وأرادت       
  .قیمة العدل، ویعطى المالك تلك القیمة دون وكس أو شطط

 

 

 

  

                                                           

  .٢٦٦الطرق الحكمیة البن القیم ص) ١(
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  املطلب الرابع

  فتوى جممع الفقه اإلسالمي

  بشأن نزع امللكية للمنفعة العامة

ناقش مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي موضوع نزع الملكیة ف�ي جل�سة م�ؤتمره الراب�ع،         
  :، وجاء فیھ)٤/٤ (٢٩: لقرار رقموأصدر ا

إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره الراب�ع بج�دة ف�ي                   "
 ش��باط ١١ –٦، المواف��ق ١٤٠٨ جم��ادى اآلخ��رة ٢٣-١٨المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة م��ن 

  .م١٩٨٨) فبرایر(

مل�ك  بعد االط�الع عل�ى البح�وث ال�واردة إل�ى المجم�ع بخ�صوص موض�وع انت�زاع ال               
للم��صلحة العام��ة، وف��ي ض��وء م��ا ھ��و م��سّلم ب��ھ ف��ي أص��ول ال��شریعة م��ن احت��رام الملكی��ة  
الفردیة حتى أص�بح ذل�ك م�ن قواط�ع األحك�ام المعلوم�ة م�ن ال�دین بال�ضرورة، وأن حف�ظ                 
الم��ال أح��د ال��ضروریات الخم��س الت��ي ع��رف م��ن مقاص��د ال��شریعة رعایتھ��ا، وت��واردت     

صونھا، مع استح�ضار م�ا ثب�ت بدالل�ة ال�سنة      النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة على      
النبوی��ة وعم��ل ال��صحابة رض��ي اهللا ع��نھم، فم��ن بع��دھم م��ن ن��زع ملكی��ة العق��ار للم��صلحة  
العامة، تطبیقا لقواعد الشریعة العامة في رعایة الم�صالح، وتنزی�ل الحاج�ة العام�ة منزل�ة                 

  .الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام

  :قرر ما یلي 

یج��وز ت��ضییق   یج��ب رعای��ة الملكی��ة الفردی��ة وص��یانتھا م��ن أي اعت��داء علیھ��ا، وال  :الأو
نطاقھا أو الحد منھا، والمال�ك م�سلط عل�ى ملك�ھ، ول�ھ ف�ي ح�دود الم�شروع الت�صرف فی�ھ                  

  .بجمیع وجوھھ وجمیع االنتفاعات الشرعیة

ل��شروط  ال یج��وز ن��زع ملكی��ة العق��ار للم��صلحة العام��ة إال بمراع��اة ال��ضوابط وا       :ثانی��ا
  :الشرعیة التالیة

أن یكون نزع العقار مقابل تع�ویض ف�وري ع�ادل یق�دره أھ�ل الخب�رة بم�ا ال یق�ل ع�ن                -١
  .ثمن المثل

  .أن یكون نازعھ ولي األمر أو نائبھ في ذلك المجال -٢
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أن یكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلیھا ضرورة عام�ة أو حاج�ة عام�ة تن�زل         -٣
  .والطرق والجسورمنزلتھا كالمساجد 

یؤول العقار المنتزع من مالكھ إلى توظیفھ في االستثمار العام أو الخاص، وأال            أن ال  -٤
  .یعجل نزع ملكیتھ قبل األوان

فإن اختلت ھ�ذه ال�شروط أو بع�ضھا ك�ان ن�زع ملكی�ة العق�ار م�ن الظل�م ف�ي األرض،             
  .ومن الغصوب التي نھى اهللا تعالى عنھا ورسولھ 

رف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكیتھ في المصلحة الم�شار     على أنھ إذا ص   
    .إلیھا تكون أولویة استرداده لمالكھ األصلي، أو لورثتھ بالتعویض العادل

  .)١(واهللا أعلم؛؛ 

                                                           

  .٨٩٧ ص٢ العدد الرابع، ج،مجلة المجمع )١(
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  املطلب اخلامس

  األصل الذي اعتمد عليه امع

  يف فتواه بشأن نزع امللكية للمنفعة العامة

لفق�ھ اإلس�المي ال�سابقة یظھ�ر أنھ�ا اعتم�دت عل�ى أص�ول           بالنظر في فت�وى مجم�ع ا      
  :عدة في إخراجھا، وھذه األصول ھي

فقد راعى اإلسالم الملكیة الفردیة، وجعل المال أحد :  احترام الملكیة الفردیة:األصل األول
الضروریات الخمس، وحماھا من كل اعتداء یقع علیھا، وجعل لإلن�سان ال�دفاع ع�ن مال�ھ        

یھ، وإن اختلف الفقھاء في حكم الدفاع عنھ ھل ھو واجب أو جائز على ضد من یعتدي عل
  . أربعة أقوال

  :القول األول

 إل�ى أن ال�دفاع ع�ن الم�ال ج�ائز مطلق�ا أی�ا م�ا ك�ان ن�وع                      )٢( والحنابل�ة  )١(ذھب الحنفیة 
المال، سواء أكان ذا روح أم غیر ذي روح، وسواء أكان قلیال أم كثیرا، فیجوز للمصول           

  .ن یدافع عنھ، أو یترك الدفاع عنھعلى مالھ أ

  :واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول

  :أما السنة

  :فأحادیث منھا

ی�ا رس�ول اهللا، أرأی�ت إن    :  فق�ال  قال جاء رج�ل إل�ى رس�ول اهللا     عن أبي ھریرة    -١
: أرأی�ت إن ق�اتلني؟، ق�ال      : ، ق�ال  "ف�ال تعط�ھ مال�ك     : "جاء رجل یرید أخذ م�الي؟، ق�ال       

ھو : "أرأیت إن قتلتھ؟، قال   : ، قال "فأنت شھید : "رأیت إن قتلني؟، قال   أ: ، قال "قاتلھ"
  .)٣("في النار

                                                           

للعالم�ة ال�شیخ محم�د ب�ن ح�سین ب�ن عل�ي للط�وري         ، ائقتكملة البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دق        : ینظر) ١(
  .٥/٤٨٢حاشیة ابن عابدین ، ٨/٣٤٥، ه١١٣٨القادري الحنفي المتوفي بعد سنة 

  . ٨/٣٢٩ ، المغني البن قدامة ٦/١٥٦كشاف القناع : ینظر) ٢(
اص�د  أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان، باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیره بغی�ر ح�ق ك�ان الق    ) ٣(

، ١٤٠مھدر الدم في حقھ، وإن قتل كان في الن�ار، وأن م�ن قت�ل دون مال�ھ فھ�و ش�ھید، ح�دیث رق�م             
  .١/١٢٤الصحیح 
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  :وجھ الداللة

فھذا الحدیث واضح الداللة على إباحة قتال من جاء یرید أخذ مال غیره، فالقرینة في 
، یدل على منعھ من أخذه "ال تعطھ مالك "الحدیث تدل على اإلباحة ال الوجوب، فقولھ      

 ال الرضا، وأنھ متى رغب في اإلعطاء فال مانع، فك�ان القت�ال ع�ن الم�ال ج�ائزا ال          بالقوة
  .واجبا

من   قتل دون : " یقول قال سمعت النبي -رضي اهللا عنھما  - عن عبد اهللا بن عمرو       -٢
  .)١("مالھ فھو شھید

من قتل دون مال�ھ فھ�و   : " یقولسمعت رسول اهللا :  قال )٢( ما رواه سعید بن زید   -٣
ھید، ومن قتل دون دینھ فھو شھید، ومن قتل دون دم�ھ فھ�و ش�ھید، وم�ن قت�ل دون               ش

  .)٣("أھلھ فھو شھید

  :وجھ الداللة

 أخبر أن من قتل دون مالھ فھو شھید، والقتال المباح مطلق لم یقید بنوع          أن النبي   
  .با جائزا، ال واج-أیا ما كان نوعھ ومقداره-مال معین، فكان القتال دفاعا عن المال 

  :وأما المعقول

فوجھھ أن المال محت�رم ش�رعا، ولكن�ھ یب�اح بإباح�ة ص�احبھ، ول�ذا ج�از ل�ھ أن ی�دافع               
  .)٤(عنھ، أو أن یترك الدفاع عنھ دون إثم في اإلباحة أو الترك

                                                           

  .٢/٨٧٧، الصحیح ٢٣٤٨أخرجھ البخاري في كتاب المظالم، باب من قاتل دون مالھ، حدیث رقم) ١(
ی�د ب�ن عم�رو ب�ن نفی�ل،      أبو األعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرش�ي، أب�وه ز           : سعید بن زید  ) ٢(

أحد نفر مع ورقة بن نوفل ممن طلبوا ال�دین الح�ق، وتوف�وا عل�ى مل�ة إب�راھیم، وعرف�وا بالحنفی�ة،             
، وھاجر معھ إلى المدینة، فنزل على رفاعة بن عبد المنذر، وروى أسلم سعید بن زید مع النبي 
ات رحم�ھ اهللا ب�العقیق،   ، وھ�و أح�د الع�شرة المب�شرین بالجن�ة، وق�د م�       بعض األحادیث عن النبي  

  . ھـ٥٨ونقل إلى المدینة فدفن بھا سنة 
ھ��ـ ، ١٤١٣، الطبع��ة التاس��عة ١/١٢٤، لإلم��ام ش��مس ال��دین ال��ذھبي ، س��یر أع��الم الن��بالء  :        ینظ��ر

م، مؤسسة الرسالة، بیروت ، تھذیب الكم�ال ف�ي أس�ماء الرج�ال لجم�ال ال�دین أب�ى الحج�اج               ١٩٩٣
ت الكب��رى ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن س��عد ب��ن منی��ع الب��صري ،    ، الطبق��ا١٢/٤٤٦، یوس��ف الم��زى

 .طبعة دار صادر ، بیروت، ٣/٣٥٢
 ب�اب م�ا ج�اء ف�یمن قت�ل دون مال�ھ فھ�و ش�ھید،            أخرجھ الترمذي في كتاب الدیات ع�ن رس�ول اهللا           ) ٣(

، وأخرج�ھ البیھق�ي ف�ي      ٤/٣٠ھ�ذا ح�دیث ح�سن ص�حیح، س�نن الترم�ذي             : ، وقال ١٤٢١حدیث رقم 
  .٣/٢٦٦، السنن الكبرى ٥٨٥٨ یصلي صالة الخوف، حدیث رقم باب من لھ أن

  .٨/٣٢٩، المغني البن قدامة ٦/١٥٦كشاف القناع : ینظر) ٤(
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  :القول الثاني

 إلى أن الدفاع عن المال واجب بشرط أن یؤدي ترك الدفاع عنھ إلى )١(ذھب المالكیة
، وأن یكون المال ذا قیمة، فإن كان قلیال أو تافھا، أو لم یؤد ھالكھ إلى           ھالك أو شدة أذى   

  .شدة أذى، فال یجوز الدفاع عنھ ضد المسلم الصائل علیھ

واس��تدلوا عل��ى ذل��ك ب��المعقول، ووجھ��ھ أن اهللا تع��الى نھ��ى ع��ن إھ��الك ال��نفس، فق��ال  
وال�صیال عل�ى الم�ال إذا ك�ان ی�ؤدي إل�ى ش�دة        ، )٢(َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى الّتْھُلَكِةسبحانھ  

األذى یأخذ حكم اإلھالك، فیكون محرما، ویحرم ما یؤدي إلی�ھ، وت�رك ال�دفاع ع�ن الم�ال       
  .إن كان یؤدي إلى شدة األذى یمنع، فیكون الدفاع عن المال واجبا

  :ویناقش ھذا

اقع��ة ب�أن تق�دیر ش��دة األذى متع�ذر، ف�ال ی��صلح ض�ابطا للوج�وب، فق��د تك�ون ال�شدة و        
  .ویعقبھا الرخاء بقلیل، ولذا كان األفضل القول بالجواز

  :القول الثالث

 إلى أن الدفاع عن المال جائز ب�شروط، وھ�ي أن یك�ون الم�ال غی�ر                 )٣(ذھب الشافعیة 
ذي روح، ولم یكن المصول علیھ من الوالة، ولم یكن قد تعلق بالمال حق الغیر، ولم یكن 

ل غی�ره واس�تحفظ علی�ھ، ف�إن ك�ان الم�ال ذا روح، أو       المال الذي في ید المصول علی�ھ م�ا   
كان المصول علیھ من الوالة، أو كان الم�ال ق�د تعل�ق ب�ھ ح�ق الغی�ر ك�رھن أو إج�ارة، أو             
كان ماال موقوفا، أو ماال مودعا لدیھ، فإنھ في ھذه الحالة یج�ب عل�ى م�ن بی�ده ھ�ذا الم�ال                 

  .لھم أو شروطھم تلكالدفاع عنھ، وإال كان آثما، ولم یوردوا دلیال على قو

  :ویناقش ھذا القول

بأن محل الخ�الف ف�ي الم�ال ال�ذي یملك�ھ الم�صول علی�ھ ال م�ال غی�ره، فك�ان ال�دلیل                         
  .خارجا عن محل النزاع، وكان للمصول علیھ الدفاع عن مالھ

  :القول الرابع

 إلى أن الدفاع عن المال واجب مطلقا، سواء أكان مال�ھ           )٤(ذھب الغزالي من الشافعیة   
  . مال غیره في حیازتھ، وسواء أكان المال ذا روح أم لم یكن كذلكأم

  .واستدل على ما ذھب إلیھ بأدلة القول األول، وحملھا على الوجوب ال الجواز

  :ویناقش ھذا القول

ب��أن حم��ل األدل��ة عل��ى الج��واز أول��ى، حی��ث یمك��ن للم��صول علی��ھ اس��تعادة مال��ھ م��ن   

                                                           

  .٤/٣٥٧، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٦/٣٢٣مواھب الجلیل : ینظر) ١(
  . ١٩٥سورة البقرة من اآلیة رقم ) ٢(
  .٤/٢٠٦قلیوبي وعمیرة ، حاشیتا ٤/١٩٥مغني المحتاج للشربیني : ینظر) ٣(
  .٤/٢٠٦حاشیتا قلیوبي وعمیرة : ینظر) ٤(
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 الصیال، ولو لم یعد ل�ھ مال�ھ ل�م یح�صل بفق�ده      الصائل علیھ عن طریق الحاكم بعد انقطاع   
ضرر عظیم، فكان الدفاع عن�ھ ج�ائزا ال واجب�ا، ألن الواج�ب ی�أثم بترك�ھ، وق�د ی�رى ھ�و                      

  .إباحة المال للصائل علیھ، فال محال للقول بالوجوب

  :القول الراجح

  :بعد ذكر األقوال السابقة وأدلتھا وما ورد على األدلة من مناقشة فإني أرى

الق��ول األول ال��ذي ی��رى ج��واز ال��دفاع ع��ن الم��ال مطلق��ا ھ��و األول��ى ب��الترجیح         أن 
والقب�ول، لق��وة أدلت��ھ، ومناق�شة أدل��ة األق��وال األخ�رى، كم��ا أن الم��ال مم�ا یج��وز بذل��ھ     

  .وإباحتھ، وما یجوز بذلھ ال یجب منعھ، فكان الدفاع عن المال جائزا ال واجبا

 )١(ھم، وھ�ذه قاع�دة ذكرھ�ا الفقھ�اء ف�ي كت�بھم       أن الناس مسلطون على أموال :األصل الثاني 
تبین أن الناس لھم حریة التصرف في أموالھم، ولذا قال الفقھاء بتحریم التسعیر، فقد جاء               

وق�د اس�تدل بالح�دیث وم�ا ورد ف�ي معن�اه عل�ى تح�ریم الت�سعیر، وأن��ھ          "ف�ي ع�ون المعب�ود    
یھم، واإلم�ام م�أمور     مظلمة، ووجھھ أن الناس مسلطون على أموالھم، والتسعیر حجر عل�          

برعایة مصلحة الم�سلمین، ول�یس نظ�ره ف�ي م�صلحة الم�شتري ب�رخص ال�ثمن أول�ى م�ن             
نظره في مصلحة البائع بتوفیر الثمن، وإذا تقابل األمران وجب تمكین الناس من االجتھاد 

 ِإالَّ َأن َتُكوَنألنفسھم، وإلزام صاحب السلعة أن یبیع بما ال یرضى بھ مناف لقولھ تعالى 
  .)٣(")٢(ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم

ألن الناس م�سلطون عل�ى أم�والھم، ل�یس ألح�د أن             : أقول"وجاء في فتاوى ابن تیمیة      
  .)٤("یأخذھا، أو شیئا منھا بغیر طیب إال في المواضع التي تلزمھم

وم��ن ھ��ذه الن��صوص یظھ��ر أن الن��اس لھ��م حری��ة الت��صرف ف��ي أم��والھم، وال یج��وز  
  .ا أو نزعھا منھم دون مبرر، إال في حال نزع الملكیة بشروطھ كما ھنااالعتداء علیھ

 أن األصل في البیع قیامھ عل�ى الرض�ا، وقاع�دة التراض�ي ف�ي البی�وع م�ن               :األصل الثالث 
األم��ور المھم��ة الت��ي ذكرھ��ا الفقھ��اء، ولبح��ث ھ��ذه القاع��دة ینبغ��ي بی��ان المق��صود بالرض��ا  

  :وبیان أثره في العقود فیما یلي

  :  ا في اللغةفالرض

مصدر من الفعل رضي، یرضى، رضا، ورضاء، والرضاء بالمد، والرضا بالقصر  
: ، أي) ٥( رَِّضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَرُضوْا َعْنُھ َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُمضد السخط، ومنھ قولھ تعالى 

 اللھ��م أع�وذ برض�اك م��ن  : "رض�ي اهللا ع�ن أفع��الھم، ورض�وا عم�ا ج��ازاھم ب�ھ، وقول�ھ       

                                                           

، طبع�ة مطبع�ة الم�دني    ٣٧١، الطرق الحكمی�ة الب�ن الق�یم ص        ٨/١٩١األم للشافعي   : ینظر منھا مثال  ) ١(
 .٤/٤٥٢، تحفة األحوذي ٩/٢٣٠، عون المعبود ٥/٣٣٥بالقاھرة، نیل األوطار 

  .٢٩ سورة النساء من اآلیة رقم )٢(
  .٥/٣٣٥، نیل األوطار ٤/٤٥٢تحفة األحوذي : ، ومثلھ في٩/٢٣٠ المعبود عون) ٣(
  .٣٧١، ومثلھ في الطرق الحكمیة ص٢٨/٩١مجموع الفتاوى ) ٤(

 . ١١٩ سورة المائدة من اآلیة رقم (٥)
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  .  )١("سخطك

توافق����ا، وترض����اه : اخترت����ھ، وتراض����ي الطرف����ان:  ورض����یت بال����شئ وارت����ضیتھ
  .  )٢(طلب رضاه: واسترضاه

  : وفي االصطالح

یختلف مفھوم الرضا عند الحنفیة عنھ عند جمھور الفقھاء، مما ی�ؤدي إل�ى اخ�تالفھم                 
  .في األثر المترتب علیھ

 یفضي أثره إلى الظ�اھر م�ن ظھ�ور         امتالء االختیار بحیث   :فالرضا عند الحنفیة ھو   
  .)٤(إیثار الشئ واستحسانھ: ، وقیل ھو)٣(البشاشة في الوجھ، ونحو ذلك

والرضا بھذا المفھوم أخص من االختیار، وھو القصد إلى مقدور متردد بین الوجود             
   . )٥(والعدم بترجیح أحد جانبیھ على اآلخر

بلة وعل�ى ال�رغم م�ن كث�رة تردی�دھم           أما جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنا      
للرضا في ثنایا كتبھم إال أنھم ال یفصحون عن المراد من�ھ، ولك�ن یت�ضح م�ن كالمھ�م أن                   

  .  )٦(القصد إلى إنشاء العقد بالعبارة الدالة علیھ، طلبًا آلثاره عن رغبة فیھا: الرضا ھو

نب��ساط ال��نفس وم��ن ھ��ذا یتب��ین أن الحنفی��ة یفرق��ون ب��ین الرض��ا واالختی��ار، فالرض��ا ا 
، بخ�الف االختی�ار فھ�و الق�صد إل�ى الت�صرف، س�واء           )٧(وسرورھا عند حصول ما ترغبھ    

كان راضیا بھ أم ال، فالمكره فاقد للرضا، ولكنھ لیس معدوم االختیار، ألن�ھ یخت�ار األم�ر          
  .المقدور أمامھ ولو لم یكن راضیا بھ

ن معناھما عن�دھم واح�د،      أما جمھور الفقھاء فھم ال یفرقون بین الرضا واالختیار، أل         
فالمكره على إنشاء العقد غیر مختار لھ، وال راض بھ، ألنھ ما رغب في آثاره، وال قصد 

 ول�ذا ف�إنھم    )٨(إلى إنشائھ بعبارتھ، وإنما أت�ى بالعق�د عل�ى أن�ھ حرك�ات تنجی�ھ مم�ا ھ�دد ب�ھ                     
الف یعبرون عن الرضا باالختیار، والعكس، فیطلقون أحد االصطالحین على اآلخر، بخ          

  . الحنفیة الذین یفرقون بین االصطالحین كما سبق
                                                           

 ف�ي كت�اب ال�صالة، ب�اب م�ا یق�ال ف�ي         -رض�ي اهللا عنھ�ا    - جزء م�ن ح�دیث أخرج�ھ م�سلم ع�ن عائ�شة             (١)
 . ١/٣٥٢، الصحیح ٤٨٦ث رقمالركوع والسجود، حدی

 .  ٣٥١، المعجم الوسیط ص٢٢٩، المصباح المنیر ص٣/٥٢٢لسان العرب : في) رضا( ینظر مادة (٢)
 . ٢/١٩٥شرح التلویح على التوضیح للتفازاني :  ینظر(٣)
 .  ٤/٧، حاشیة ابن عابدین ٢/٢٩١تیسیر التحریر ألمیر باد شاه :  ینظر(٤)
، ك��شف ال��سرار عل��ى أص��ول الب��زدوي لع��الء ال��دین   ٢/١٩٦ التوض��یح ش��رح التل��ویح عل��ى :  ینظ��ر(٥)

  . ٤/٧، حاشیة ابن عابدین ٤/١٥٠٣البخاري 
، ٥/١٣، الح��اوي الكبی��ر للم��اوردي ٤/٩، حاش��یة الدس�وقي  ٢/٣ج��واھر اإلكلی�ل لآلب��ي  :  ینظ�ر م��ثال (٦)

 . ٢/٤، الكافي البن قدامة ٤/٤الفروع البن مفلح 
، ١/١٧٣ریعة اإلس��المیة والق��وانین الم��صریة لألس��تاذ أحم��د أب��و الف��تح    المع��امالت ف��ي ال��ش :  ینظ��ر(٧)

، ٤٢٢م، مطبع�ة النھ�ضة بم�صر، أص�ول الفق�ھ لل�شیخ ب�دران أب�و العن�ین ص             ١٩٢٢الطبعة الثانی�ة    
 .  م١٩٦٥طبعة دار المعارف بمصر 

 . ٣٦١أحكام المعامالت الشرعیة لعلى الخفیف ص :  ینظر(٨)
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ویظھ��ر أث��ر الخ��الف بی��نھم ف��ي ح��ال اإلك��راه عل��ى إیق��اع النك��اح والط��الق، فالحنفی��ة  
یقولون بصحة ھذه العقود مع اإلكراه، ألنھ مختار لھا، وإن ل�م یك�ن راض�یًا بھ�ا، بخ�الف             

  . ختیارجمھور الفقھاء الذین یقولون ببطالنھا إلنعدام الرضا واال

وأرى أن قول جمھور الفقھاء الذي یرى انھ ال وجھ للتفرق�ة ب�ین الرض�ا واالختی�ار،              
وأنھما بمعنى واحد ھو األولى بالقبول والترجیح، ألن المكره فاقد لالثنین معا، وھ�و وإن            
اختار العقد المكره علیھ إال أنھ غیر حر في اختی�اره ھ�ذا، فك�ان االختی�ار منع�دما، فكی�ف                   

  . قاع اثر العقد ھنایمكن إی

ورغ��م اخ��تالف الفقھ��اء ف��ي مفھ��وم الرض��ا والف��رق بین��ھ وب��ین االختی��ار عل��ى النح��و   
 عل�ى أن الرض�ا ش�رط ل�صحة العق�ود والت�صرفات، س�واء كان�ت         )١(السابق إال أنھم اتفق�وا   

واردة عل��ى األعی��ان، أم عل��ى المن��افع، ف��إذا انع��دم الرض��ا ف��ي ش��ئ منھ��ا ك��ان العق��د غی��ر   
  .صحیح

  :وا على ذلك بما یليواستدل

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة  قولھ تعالى -١
  .)٢(َعن َتَراٍض مِّنُكْم

 عن أكل األموال بالباطل، والنھ�ي یفی�د التح�ریم           -سبحانھ– فقد نھي اهللا     :وجھ الداللة 
ا لم توجد قرینة صارفة من التحریم إلى الكراھة، وال قرینة، واستثنى اهللا من ھذا النھي  م

أو التحریم التجارة التي تكون عن تراض من العاقدین، والتجارة عن تراض تشمل جمیع      
عق�ود المعاوض�ات، ویق�اس علیھ�ا غیرھ�ا م��ن س�ائر العق�ود، ف�دل ھ�ذا عل�ى أن العق��ود ال           

  . تصح بدون الرضا

ال یح�ل م�ال ام�رئ     : " ق�ال   ع�ن عم�ھ أن رس�ول اهللا          )٣(ن أبي ح�رة الرقاش�ي      ع -٢
  .)٤("مسلم إال بطیب نفس منھ

                                                           

، ٢٤٧، الق�وانین الفقھی�ة الب�ن ج�زي ص    ٢/٣، ج�واھر اإلكلی�ل لآلب�ى    ٥/١٨٢تبی�ین الحق�ائق   :  ینظر (١)
، الطبع��ة ١٣٤، تخ��ریج الف��روع عل��ى األص��ول للزنج��اني ص ١/٥٢٤أحك��ام الق��رآن الب��ن العرب��ي  

، ٤/٧، المب���دع الب���ن مفل���ح ٤/٤ مكتب���ة العبیك���ان بال���سعودیة، الف���روع الب���ن مفل���ح ١٩٩٩األول���ى 
، موسوعة اإلجماع في الفق�ھ اإلس�المي،    ١/١٧٤د أبو الفتح    المعامالت في الشریعة اإلسالمیة ألحم    

 . ، طبعة دار الجمھوریة بدمشق١٠/١٣٩سعدي أبو جیب 
 . ٢٩  سورة النساء من اآلیة رقم (٢)

قیل اسمھ حنیف�ة، وقی�ل حك�یم ب�ن أب�ي یزی�د، وق�د اش�تھر بكنیت�ھ تل�ك حت�ى غلب�ت             : أبو حرة الرقاشي  ) ٣(
وروى عنھ على بن زید بن جدعان وسلمة بن دینار، قال عنھ علیھ، روى عن عمھ واسمھ حنیفة، 

ال أدري م�ا اس�مھ وھ�و ثق�ة، ول�یس ل�ھ ف�ي كت�ب          : ضعیف، وقال اآلجري عن أبي داود     : ابن معین 
، ل�سان  ٧/٤٥٦، تھ�ذیب الكم�ال   ٣/٥٦تھذیب التھذیب : ینظر.  السیر والتراجم كثیر ذكر غیر ھذا    

  .٧/٤٥٩المیزان 
تاب العاریة، باب من غصب لوحا فأدخلھ في سفینة أو بنى علیھ جدارا، حدیث      أخرجھ البیھقي في ك   ) ٤(

، ٩١، وأخرجھ الدارقطني في كتاب البیوع ح�دیث رق�م         ٦/١٠٠، السنن الكبرى    ١١٣٢٥= ==رقم
، ولم یعل�ق علی�ھ، س�نن ال�دارقطني     ٩٢ورواه بروایة أخرى عن أنس في كتاب البیوع، حدیث رقم  
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 فالحدیث ھنا ص�ریح الدالل�ة عل�ى أن م�ال الم�سلم ال یح�ل ب�دون تحق�ق                     :وجھ الداللة 
الرضا منھ ببذلھ في بیع أو غیره من العقود والتصرفات، فكان ش�رط الرض�ا معتب�را ف�ي         

  . كل العقود

بثالث��ین حم��ل ش��عیر   أن یھودی��ا ق��دم زم��ن النب��ي   ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري  -٣
 ولیس في الناس یومئذ طعام غیره، وكان قد أصاب الناس ،وتمر، فسعر مدا بمد النبي 

 الناس یشكون إلیھ غالء السعر، فصعد قبل ذلك جوع ال یجدون فیھ طعاما، فأتى النبي 
ال ألقین اهللا من قبل أن أعط�ي أح�دا م�ن م�ال أح�د             : "، فحمد اهللا وأثنى علیھ، ثم قال      المنبر

ع��ن طی��ب نف��س، إنم��ا البی��ع ع��ن ت��راض، ولك��ن ف��ي بی��وعكم خ��صاال أذكرھ��ا لك��م، ال           
  .)١("تضاغنوا، وال تناجشوا، وال تحاسدوا، وال یسوم الرجل على سوم أخیھ

قاعدة العامة في تداول األموال وب�ین   ال ففي ھذا الحدیث وضع النبي   :وجھ الداللة 
أھمیة التراضي فیھا، فكان الرضا معتبرا ما دام أنھ وقع على م�ال ح�الل ومعامل�ة ح�الل          

  .شرعا

 عل�ى أن عق�ود المك�ره    )٢(وقد أكد الفقھاء اتفاقھم على أھمیة التراضي باالتف�اق أی�ضا     
، واس�تثنوا م�ن     )٣(فیھوتصرفاتھ غیر صحیحة إذا تمت تحت تأثیر اإلكراه، لفوات الرضا           

ذلك العقد الواقع بناء على اإلكراه بحق، أو ما یسمى باإلجبار الشرعي، حیث یكون العقد 
صحیحا منتجا آلثاره رغم اإلكراه ومن ذلك أن یجبر القاض�ي الم�دین المفل�س او الممتن�ع           

، أو عن الوفاء على بیع مالھ لوفاء دینھ، أو یجبر الت�اجر عل�ى بی�ع م�ا احتك�ره م�ن طع�ام                     
یجبر الشخص عل�ى بی�ع مال�ھ لتوس�عة الم�سجد أو الطری�ق وھ�و م�ا یع�رف بن�زع الملكی�ة                

  .)٤(للمنفعة العامة، وغیر ذلك من استثناءات لیس ھنا مجال تفصیلھا

  : واإلكراه بحق الذي یبیح ذلك التصرف ھو ما یتوافر فیھ أمران

  .التھدید بما ھدد بھ) بالكسر( أن یحق للمكره :األول

                                                                                                                                                          

ورواه أحمد والدارقطني أیضا م�ن ح�دیث أب�ي ح�رة الرقاش�ي ع�ن        : ، وذكره ابن حجر وقال    ٣/٢٦
  .٣/٤٦عمھ وفیھ على بن زید بن جدعان وفیھ ضعف، التلخیص الحبیر 

، ٤٩٦٧أخرجھ ابن حبان في كتاب البیوع، باب ذكر العلة التي من أجلھا منع ھذا البیع، ح�دیث رق�م                ) ١(
ارات، ب��اب بی��ع الخی��ار، ح��دیث ، وأخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي كت��اب التج�� ١١/٣٤٠ص��حیح اب��ن حب��ان 

ھ��ذا إس��ناد ص��حیح، رجال��ھ ثق��ات، م��صباح   : ، وق��ال الكن��اني٢/٧٣٧، س��نن اب��ن ماج��ھ  ٢١٨٥رق��م
 .٣/١٧الزجاجة 

، ٢/٣٦٨، شرح منح الجلیل ٥/٨، شرح الزرقاني على مختصر خلیل ٥/١٨٢تبیین الحقائق :  ینظر (٢)
 . ٤/٤، الفروع البن مفلح ٤/٧، المبدع البن مفلح ٤/٣١٤حاشیة الجمل على شرح المنھج 

  واستثنى الحنفیة من عقود المكره النكاح والطالق والعت�اق والن�ذر، حی�ث ق�الوا ب�صحة ھ�ذه العق�ود              (٣)
إذا وقعت بطریق اإلكراه، قیاسًا على الھزل فیھا، فإن ھذه ال یؤثر فیھا الھزل، وتصح مع�ھ فك�ذلك            

  .  العقود أیضًا النعدام الرضا فیھااإلكراه، بخالف الجمھور الذین یقولون ببطالن ھذه
 . ٢/٤٣٤، مجمع األنھر ٧/١٨٢، بدائع الصنائع ٢٤/٤٠المبسوط للسرخسي :      ینظر

مبدأ الرضا في العقود، رسالة دكتوراه، إعداد الباحث على محی�ي  :  راجع بعض ھذه التفصیالت في     (٤)
 . م١٩٨٥ھرة، جامعة األزھر عام الدین على القره داغي، نوقشت بكلیة الشریعة والقانون بالقا
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 أن یكون المكره علیھ مما یحق للمكره اإللزام بھ، كإكراه الشخص على نفق�ة         :الثاني
  . )١(واجبة، أو بیع مالھ لوفائھا

ومما سبق یتضح مدى أھمیة الرضا ف�ي العق�ود، وأن�ھ ش�رط ص�حة لھ�ا، ف�ال ب�د م�ن            
  توافره لیكون العقد صحیحًا، وأن انعدام الرضا یلزم منھ انعدام صحة العقد 

ا مھما في كل العقود فھو في عقد البی�ع ل�ھ أھمیت�ھ الخاص�ة وم�ن ھن�ا        وإذا كان الرض  
 على أن الرضا شرط لصحة البیع، كما نصوا على عدم صحة بیع المكره، )٢(نص الفقھاء

فإذا أكره أحد العاقدین على البیع لم یكن العقد صحیحًا، واستدلوا على ذلك باألدلة السابق           
د، وإن اختلفوا بعد ذلك في لحوق اإلج�ازة لھ�ذا العق�د    إیرادھا في اشتراط الرضا في العقو   

، واستثنوا من ذلك اإلك�راه عل�ى البی�ع بح�ق فإن�ھ ص�حیح، كبی�ع م�ال                 )٣(بعد زوال اإلكراه  
  .المدین لوفاء دینھ، وبیع مال المحتكر، وغیر ذلك مما سبق اإلشارة إلیھ

عبارة أخرى إذا اجتمع  أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وب:األصل الرابع
الضرر العام والضرر الخاص قدم دفع الضرر العام على الخاص، وقد بنى الفقھ�اء عل�ى       
ذلك أحكاما كثیرة، ومنھا مثال بیع مال المحتكر جبرا عنھ إذا وجدت الحاجة، وامتنع م�ن             

ی�ھ  امتن�ع المحتك�ر م�ن بی�ع الطع�ام، لإلم�ام أن یبیع�ھ عل            "بیعھ، فقد جاء ف�ي البح�ر الرائ�ق          
عن��دھم جمیع��ا قیاس��ا عل��ى م��سألة الحج��ر، وقی��ل یبی��ع باإلجم��اع، ألن��ھ اجتم��ع ض��رر ع��ام  

  .)٤("وضرر خاص، فیقدم دفع الضرر العام

وعلى ھذا فإن نزع الملكیة للمصلحة العامة یبنى عل�ى ھ�ذه القاع�دة ك�ذلك، ألن ن�زع        
مین المل��ك م��ن ص��احبھ ض��رر، ولك��ن ال��ضرر بع��دم ن��زع المل��ك وت��سخیره للمنفع��ة الم��سل  

  .عامة، فكانت أولى بالمراعاة من حفظ الملك، وینزع من صاحبھ بثمنھ

 قاعدة الحاجة عام�ة أو خاص�ة تن�زل منزل�ة ال�ضرورة، فالحاج�ة الماس�ة         :األصل الخامس 
ت��ؤثر بوجودھ��ا ف��ي تغیی��ر األحك��ام مث��ل ال��ضرورة فتب��یح المحظ��ور، وت��رخص ف��ي ت��رك  

  .الملكیة بشروطھ المتقدمةالواجب، وقد استند إلیھا المجمع في إباحة نزع 

                                                           

 . ٣١٧القاموس الفقھي لسعدي أبو جیب ص:  ینظر(١)
، ش��رح زروق عل��ى م��تن الرس��الة    ٥/٢٧٧، البح��ر الرائ��ق الب��ن نج��یم    ٨/٣البنای��ة للعین��ي  :  ینظ��ر(٢)

، نھای�ة المحت�اج للرمل�ي    ٢٤٧، القوانین الفقھیة الب�ن ج�زي ص    ٢/٤٦٢، شرح منح الجلیل     ٢/١٠٢
، الك�افي الب�ن     ٢/١٤١، ش�رح منتھ�ى اإلرادات للبھ�وتي         ٥/١٣ الكبی�ر للم�اوردي      ، الحاوي ٣/٣٨٧

 . ٤/٧، المبدع البن مفلح ٢/٤قدامة 
  فقد ذھب الحنفیة والمالكیة وبعض الحنابلة إلى أن إجازة المكره للبیع بعد زوال اإلكراه تجعل العقد (٣)

ن بیع المكره باطل وال تلحق�ھ اإلج�ازة    صحیحًا والزما، وذھب الشافعیة والحنابلة في المذھب إلى أ        
  .ولو بعد زوال اإلكراه، ألن الباطل ال یلحقھ التصحیح

، ش�رح الخرش�ي   ٤/٩، حاش�یة الدس�وقي   ٤/١٢، حاشیة اب�ن عاب�دین     ٥/١٧٦بدائع الصنائع   :        ینظر
 . ٤/٢٥٣، اإلنصاف ٤/٧، المبدع ٣/٣٨٧، نھایة المحتاج ٢/٢٦٨

  .٥/٤٨٣تح القدیر شرح ف: ، ومثلھ في٨/٢٣٠) ٤(
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  :الخاتمة

  :توصلت من خالل الدراسة إلى النتائج التالیة

األصل في نزع الملكیة للمنفعة العام�ة أن تب�دأ الدول�ة أو الجھ�ة اإلدارة بم�ساومة                    -١
ف�إن واف�ق ت�م البی�ع     ، المالك على عقاره لیبیع�ھ للدول�ة لتخصی�صھ للمنفع�ة العام�ة       

ن�زع من�ھ وع�وض      ، ن�ت الم�صلحة تقت�ضي ذل�ك       وإن أب�ى البی�ع وكا     ، وأخذ ال�ثمن  
 .بالثمن

،  اتفق الفقھاء على أنھ یجوز للحاكم أن یقوم بنزع الملك م�ن ص�احبھ جب�رَا عن�ھ                 -٢
 .بثمن الذي یباع بھ متى رفض أن یبیعھ بثمنھ برضاه، لمنفعة عامھ

ال بم�ا یری�د   ،  أن من وجبت علیھ المعاوضة أجب�ر عل�ى أن یع�اوض ب�ثمن المث�ل         -٣
 .من الثمن

 یج��وز ن��زع ملكی��ة العق��ار للم��صلحة العام��ة إال بمراع��اة ال��ضوابط أو ال��شروط  ال -٤
  ).٤,٤(٢٩كما ذكرھا قرار المجمع رقم ، الشرعیة
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  المراجع

  . القرآن الكریم-١

  . أحكام المعامالت الشرعیة للشیخ علي الخفیف، طبعة دار الفكر العربي بمصر-٢

طبعھ مطابع الطوبجي التجاری�ة     ،  سامي جمال الدین   للدكتور،  أصول القانون اإلداري   -٣
  .سنة م 

م، ١٩٨٦ھ�ـ   ١٤٠٦ أصول الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور وھب�ة الزحیل�ي،  الطبع�ة األول�ى                  -٤
  .دار الفكر للطباعة والنشر بدمشق

لألم�ام أب�ي عب�داهللا محم�د ب�ن اس�حاق اب�ن العب�اس         ،  أخبار مكة في قدیم الدھر وحدیث�ھ      -٥
  .ھـ، دار خضر للطبع والنشر بیروت ١٤١٤لثانیة الطبعة ا، الفاكھي

 األحك��ام ال��سلطانیة والوالی��ات الدینی��ة لإلم��ام أب��ى الح��سن عل��ى ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب     -٦
  .الماوردي، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت

 اإلنصاف في معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل لع�الء                          -٧
لیمان ب�ن أحم�د الم�رداوي ، طبع�ة دار إحی�اء الت�راث              الدین أبى الحسن على ب�ن س�       

  .العربي

  . األم لإلمام أبى عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي، طبعة دار المعرفة، بیروت-٨

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لع�الء ال�دین أب�ى بك�ر ب�ن م�سعود الكاس�اني الملق�ب             -٩
  .بملك العلماء، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

 البدای��ة والنھای��ة ف��ي الت��اریخ لعم��اد ال��دین أب��ي الف��داء إس��ماعیل ب��ن كثی��ر القرش��ي         -١٠
  .م، مكتبة المعارف، بیروت١٩٦٦الدمشقي، الطبعة األولى 

 البحر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق لل�زین ال�دین إب�راھیم ب�ن نج�یم، طبع�ة دار الكت�اب                        -١١
  .اإلسالمي

حم��ود ب��ن أحم��د ب��ن الح��سین العین��ي الحنف��ي،  البنای��ة ف��ي ش��رح الھدای��ة لب��در ال��دین م-١٢
  م دار الكتب العلمیة، بیروت٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠الطبعة األولى 

 التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ألبى عبد اهللا محمد بن یوسف بن أبى القاسم ال�شھیر          -١٣ 
  .  بالمواق، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

خر الدین عثمان بن على الزیلعي الحنفي،      تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعالمة ف       -١٤
  .  طبعة دار الكتاب اإلسالمي، بیروت

 تھ��ذیب التھ��ذیب ل��شیخ اإلس��الم ش��ھاب ال��دین أب��ى الف��ضل أحم��د ب��ن عل��ى ب��ن حج��ر   -١٥
  .م، دار الفكر بیروت١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤العسقالني الطبعة األولى 

یوس�ف الم�زى، الطبع�ة     تھذیب الكمال في أسماء الرج�ال لجم�ال ال�دین أب�ى الحج�اج        -١٦
  . م، مؤسسة الرسالة، بیروت، بتحقیق الدكتور بشار عواد معروف١٩٩٢الثانیة 



 - ٧٦٩ -

 تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي ألبي العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم -١٧
  . المباركفوري، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

ة ال��شیخ محم��د ب��ن ح��سین ب��ن عل��ي    تكمل��ة البحرالرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق، للعالم��  -١٨
ھـ، ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ ١١٣٨للطوري القادري الحنفي المتوفي بعد سنة     

  .بیروت،دار الكتب العلمیة،الشیخ زكریا عمیرات 

 تیسیر التحریر شرح التحریر لمحمد أمین بن محمود البخاري المع�روف ب�أمیر ب�اد                 -١٩
  .شاه، طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي

م، دار ١٩٧٥ھ�ـ،  ١٣٩٥ الثقات ألبي حاتم محمد ب�ن حب�ان الب�ستي، الطبع�ة األول�ى               -٢٠
  .الفكر

 جواھر اإلكلیل شرح مختصر العالمة خلیل في مذھب اإلمام مالك إمام دار التنزی�ل       -٢١
للشیخ صالح عبد السمیع اآلبي األزھري، طبعة دار إحیاء الكت�ب العربی�ة، عی�سى               

  .الحلبي وشركاه

ة الجمل على شرح الم�نھج ل�سلیمان ب�ن عم�ر ب�ن من�صور العجیل�ي الم�صري                     حاشی -٢٢
  .الشافعي المعروف بالجمل، طبعة دار الفكر، بیروت

 حاشیة الرھوني على ش�رح الزرق�اني عل�ى مخت�صر خلی�ل لل�شیخ محم�د الرھ�وني،                    -٢٣
  .م١٩٧٨ھـ ١٣٩٨طبعة دار الفكر بیروت سنة 

مد عرف�ة الدس�وقي، طبع�ة دار إحی�اء الكت�ب       حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمح  -٢٤
  .العربیة بالقاھرة

 حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق لشھاب ال�دین أحم�د ال�شلبي، مطب�وع عل�ى ھ�امش                 -٢٥
  .تبیین الحقائق للزیلعي، طبعة دار المعرفة، بیروت بدون تاریخ

ابن عاب�دین،   حاشیة رد المحتار المعروف بحاشیة ابن عابدین لمحمد أمین ال�شھیر ب�         -٢٦
  .م، دار الفكر بیروت١٩٩٢ھـ ١٤١٢الطبعة الثانیة 

 حاشیتا قلیوبي وعمی�رة عل�ى ش�رح الج�الل المحل�ي لل�شیخ ش�ھاب ال�دین ب�ن س�المة                       -٢٧
القلی��وبي وال��شیخ ش��ھاب ال��دین البرل��سي الملق��ب بعمی��رة، طبع��ة دار إحی��اء الكت��ب    

  .العربیة، بیروت

مد بن حبیب الب�صري البغ�دادي الم�اوردي،          الحاوي الكبیر ألبى الحسن على بن مح       -٢٨
  .م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤طبعة دار الفكر للنشر والتوزیع سنة 

  .م بدون دار نشر١٩٨١ دوام حق الملكیة للدكتورعبدالرزاق حسن فرج، طبعة سنة -٢٩

 رج��ال م��سلم ألب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن منجوی��ھ األص��بھاني، الطبع��ة األول��ى          -٣٠
  .ھـ، دار المعرفة بیروت١٤٠٧

 روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبى زكریا الن�ووي محی�ى ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف،        -٣١
  .م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 
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 السنن الكبرى للبیھق�ي لإلم�ام أب�ى بك�ر أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ى البیھق�ي ، طبع�ة              -٣٢
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤مكتبة الباز بمكة ، سنة 

سائي ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن حجر النسائي،  السنن الكبرى للن-٣٣
  .م، دار الكتب العلمیة بیروت١٩٩١ھـ، ١٤١١الطبعة األولى 

 سنن الترمذي لإلمام أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، طبعة دار إحی�اء الت�راث                -٣٤
  .العربي، بیروت

اج�ھ القزوین�ي، طبع�ة دار     سنن اب�ن ماج�ھ لإلم�ام أب�ى عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د ب�ن م           -٣٥
  .الفكر بیروت

م، ١٩٩٣ھ�ـ،   ١٤١٣ سیر أعالم النبالء لإلمام شمس الدین ال�ذھبي، الطبع�ة التاس�عة              -٣٦
  .مؤسسة الرسالة، بیروت

  . شرح فتح القدیر للكمال بن الھمام، طبعة دار الفكر-٣٧

  . شرح منح الجلیل للشیخ محمد علیش، طبعة دار الفكر بیروت-٣٨

تلویح على التوضیح لمسعود ب�ن عم�ر التفت�ازاني، طبع�ة مكتب�ة محم�د عل�ي                 شرح ال  -٣٩
  .صبیح بمصر

 شرح الخرشي على مخت�صر خلی�ل لمحم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن عل�ى الخرش�ي الم�الكي،           -٤٠
  .طبعة دار الفكر

ھ��ـ، ١٤٠٧ ص��حیح البخ��اري لإلم��ام محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري، الطبع��ة األول��ى    -٤١
  .م  دار ابن كثیر١٩٨٧

 صحیح مسلم المعروف بالجامع الصحیح لإلمام مسلم بن الحجاج الق�شیري، الطبع�ة              -٤٢
  .ھـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١٣٩٢الثانیة 

 صحیح ابن حبان ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي، الطبعة الثانیة         -٤٣
  .م، مؤسسة الرسالة، بیروت١٩٩٣ھـ ١٤١٤

ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع البصري ، طبعة دار صادر ،  الطبقات الكبرى -٤٤
  .بیروت

 الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لشمس الدین بن قیم الجوزیة، طبعة مكتبة دار -٤٥
  .البیان

 عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظ�یم آب�ادي، الطبع�ة الثانی�ة            -٤٦
  .علمیة، بیروتم، دار الكتب ال١٩٩٤ھـ ١٤١٥

ھـ، ١٤٠٤ الفروع لشمس الدین أبى عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي، الطبعة الرابعة -٤٧
  .م، دار عالم الكتب، بیروت١٩٨٤

  .للدكتور وھبھ الزحیلي،  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ-٤٨
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 فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقالني، طبعة -٤٩
  .ھـ١٣٧٩رفة، بیروت، سنة دار المع

ھـ، ١٤٠٤ الفروع لشمس الدین أبى عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي، الطبعة الرابعة -٥٠
  .م، دار عالم الكتب، بیروت١٩٨٤

 القوانین الفقھیة ألبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي، تحقیق عبداهللا المنشاوي، دار   -٥١
  .ھـ١٤٢٦الحدیث، القاھرة، 

م ، دار ١٩٨٨فقھ��ي لغ��ة واص��طالحا ل��سعدي أب��و جی��ب، الطبع��ة الثانی��ة   الق��اموس ال-٥٢
  .الفكر، بیروت

  .م١٩٧٣طبعة مكتبة القاھرة الحدیثة سنة، للدكتور طعیمة الجرف،  القانون اإلداري-٥٣

طبع��ھ دار المطبوع��ات والمعرف��ة   ، لل��دكتور ماج��د راغ��ب الحل��و   ،  الق��انون اإلداري-٥٤
  .بدون تاریخ، الجامعیة

افي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، للعالمة أبى محمد موفق ال�دین عب�د اهللا    الك -٥٥
  .بن قدامة المقدسي، طبعة المكتب اإلسالمي بیروت

 ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع لمن��صور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س البھ��وتي، الطبع��ة     -٥٦
  .م، دار الكتب العلمیة١٩٩٧ھـ، ١٤١٨األولى 

سالمي الدولي، أعداد وسنوات مختلفة، تصدر عن مجم�ع الفق�ھ         مجلة مجمع الفقھ اإل    -٥٧
  .  اإلسالمي  الدولي بجدة

 مجمع األنھر في شرح ملتقى األبح�ر للعالم�ة عب�د اهللا ب�ن ال�شیخ محم�د ب�ن س�لیمان                   -٥٨
  .المعروف بداماد أفندي، طبعة دار إحیاء التراث العربي

م��صریة لألس��تاذ أحم��د أب��و الف��تح،     المع��امالت ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��وانین ال   -٥٩
  .م، مطبعة النھضة بمصر١٩٢٢الطبعة الثانیة 

 المغني لموفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس�ي، طبع�ة      -٦٠
  .دار عالم الكتب

 مغني المحتاج إلى معرفة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج لمحم�د ال�شربیني الخطی�ب، مطبع�ة                    -٦١
  .ھـ١٣٧٧صر، القاھرة سنة مصفى الحلبي م

 المھذب في الفق�ھ ال�شافعي ألب�ى إس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ى ب�ن یوس�ف الفیروزآب�ادي            -٦٢
  .الشیرازي، طبعة مكتبة ومطبعة عیسى الحلبي وشركاه بمصر

 المجموع شرح المھذب ألبي زكریا یحیى بن شرف الن�ووي، طبع�ة مكتب�ة اإلرش�اد                -٦٣
  .بجدة بدون تاریخ

یل لشرح مختصر خلیل ألبى عبد اهللا محمد بن محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن           مواھب الجل  -٦٤
  . م، دار الفكر١٩٧٨ھـ ١٣٩٨المغربي المعروف بالحطاب، الطبعة الثانیة 
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طبع��ة مؤس��سة ش��باب  ، لل��دكتور محم��د ف��ؤاد مھن��ا ،  مب��ادئ وأحك��ام الق��انون اإلداري -٦٥
  .م١٩٧٣الجامعة باإلسكندریة سنة 

رح المقنع ألبى إسحاق برھ�ان ال�دین إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن                 المبدع البن مفلح في ش     -٦٦
  .عبداهللا بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي، طبعة المكتب اإلسالمي

 المبسوط لشمس الدین محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخ�سي، طبع�ة دار المعرف�ة،                 -٦٧
  .م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦بیروت 

عل�ى الق�ره داغ�ي، رس�الة دكت�وراه       مبدأ الرضا في العقود للباحث على محیي ال�دین        -٦٨
  .م١٩٨٥بكلیة الشریعة والقانون بالقاھرة، جامعة األزھر عام 

دار ، م١٩٩٣الطبع�ة األول�ى   ، للدكتور سعد محم�د خلی�ل     ،  نزع الملكیة للمنفعة العامة    -٦٩
  .السالم للطباعة والنشر

ار ع�الم   طبع�ة د  ، لل�دكتور عل�ي فاض�ل ح�سن       ،  نظریة المصادرة في القانون الجنائي     -٧٠
  .بدون تاریخ، الكتب

 نی��ل األوط��ار ش��رح منتق��ى األخب��ار لمحم��د ب��ن عل��ى ال��شوكاني، طبع��ة دار الح��دیث  -٧١
  .بالقاھرة

 نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبى العباس أحم�د ب�ن حم�زة       -٧٢
بن شھاب الدین الرملي المن�وفي الم�صري األن�صاري ال�شھیر بال�شافعي ال�صغیر،          

  .طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي

  

  

  

  

  

  

  

  

 




