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 ١٦٠٥

  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  :قال تعالى 

  
ْزیِّن للناس ُحب الشھوات من النساء والبن�ین وال﴿ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِّ َُّ َُّّ َقن�اطیر الُمقنط�رة م�ن ِ َِ ِ َِ ْ َ َ َْ ِ

َالذھب والفضة والخیل الُمسومة واألنع�ام والح�رث ذل�ك مت�اُع الحی�اة ال�دنیا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ ِْ
َ َّ َِّ َّ

ِوهللا عنَدهُ ُحسُن المآب َِ َْ ْ ْ ُ س������ورة آل عم������ران،   . ﴾َّ
    ١٤:اآلیة 
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  المقدمـــة

والملك��وت، الح��ي ال��ذي ال یم��وت نحم��ده حم��د الحم��د � مال��ك المل��ك 

الشاكرین، ونستعین بھ استعانة المحتاجین دائما إلیھ، الفق�راء إل�ى مغفرت�ھ، 

وعفوه، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال 

ًمضل ل�ھ، وم�ن ی�ضلل فل�ن تج�د ل�ھ ولی�ا مرش�دا، وأش�ھد أن ال إل�ھ إل�ى هللا  ً

َ﴿وُھ�و : ً شریــك ل�ھ وأش�ھد أن محم�دا عب�ده ورس�ولھ، ق�ال تع�الىوحـــده ال َ

ِالذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض َدرجاٍت لیبل�وكم ف�ي  ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ٍْ َ َ َ َِ َ َّ

ٌما آتاكم إن ربك سریُع العقاب وإنُھ لغفور رحیم ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ ُ َ َُ َّ ِ َِ َْ ِ َّ َّ ْ﴾)١(.  

  ...وبعد 

  :تمھید 

إن االقت��صاد ف��ي الماض��ي، والحاض��ر، والم��ستقبل ھ��و ع��صب الحی��اة 

ِّالن�ابض، وش�ریانھا المت�دفق حیوی�ة، وغ�زارة، وفاعلی�ة، ل�ذا فإن�ھ ی�ؤثر ف�ي 

ًاإلن��سان ت��أثیرا مباش��را ف��ي جمی��ع أحوال��ھ الفكری��ة، والدینی��ة، وال��سلوكیة،  ً

ة، ِّوی��ؤثر ف��ي األم��ة م��ن جمی��ع نواحیھ��ا الع��سكریة، وال��سیاسیة، والقانونی��

واالجتماعیة، فاالقتصاد القوي عنوان المجد، والقوة، وال�سیادة، واالقت�صاد 

  . الضعیف رمز التخلف، والتأخر، واالنحطاط 

ِ� ُملُك السماوات ﴿: وإن المال في الحقیقة � سبحانھ وتعالى قال تعالى َ َ ِ َِّ ْ َّ

ٌواألرض وما فیھن وُھو على كلِّ شيء قدیر ِ َِ ٍَ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َ ً، والناس جمیعا عب�اد هللا، )٢(﴾ْ
                                                           

   .١٦٥: سورة األنعام، اآلیة - 1

 .١٢٠:  سورة المائدة، اآلیة رقم- 2



 ١٦٠٧

ّفھم شركاء في توزیع المال، سواء تمثل ھذا المال ف�ي س�لعة اقت�صادیة، أو 

ًفي سلعة حرة، وتمل�ك اإلن�سان للم�ال یعتب�ر تملك�ا مجازی�ا، أي أن�ھ م�ؤتمن  ً

ُآمنوا ﴿: على المال، ومستخلف فیھ ونائب، أو خلیفة عن هللا فیھ لقولھ تعالى ِ

ِبا� ورُسول َ َ ِ َّ ْھ وأنفقوا مما جعلكم ُمستخلفین فیھ فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لُھم ِ ْ َْ ُ ُ ُ َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ

ٌأج��ر كبی��ر  ٌِ َ ْ َُھ��و أن��شأكم م��ن األرض واس��تعمركم فیھ��ا ﴿: ،وق��ال تع��الى)١(﴾َ َ َ َ َ َِ ِْ ُْ ُْ ْ َْ َِ َ َ َْ

ُْھو الذي خلق لكم ما في األر﴿ : ،وقال تعالى)٢(﴾ َ ِ َِ َْ ُ َ ََ َ ًض جمیعاَّ ِ َ ِ﴾)٣.(  

ویترتب على ھذا الت�صور للم�ال، واس�تخالف اإلن�سان فی�ھ، أو وكالت�ھ 

علی��ھ أن��ھ یج��ب التقی��د ب��أوامر هللا تع��الى، ف��ي التمل��ك ح��سبما یری��د ص��احب 

، والناس على السواء لھم حق في – وھو المولى عز وجل -الملك الحقیقي 

 وإنم�ا ھ�و وس�یلة تملك خیرات األرض، والمال لیس غایة مقصودة ل�ذاتھا،

لالنتفاع بالمن�افع، وت�أمین الحاج�ات، وإذا كان�ت الخالف�ة ع�ن هللا ف�ي الم�ال 

ًللجماع��ة، ف��إن الملكی��ة الخاص��ة تعتب��ر أس��لوبا م��ن أس��الیب قی��ام الجماع��ة 

بمھمتھا في الخالفة، وإن لھا صفة اجتماعیة، الص�فة ح�ق مطل�ق وس�یطرة 

الخاص��ة الس��تخدامھا ف��ي واس��تبداد، وللجماع��ة ح��ق مراقب��ة ذوي الملكی��ات 

سبیل الصالح العام، فیعتبر صاحب المال حینئذ مسئوال أم�ام هللا ع�ن مال�ھ، 

ًومسئوال أمام الجماعة أیضا، ول�یس الم�ال مقیاس�ا لالحت�رام والتعظ�یم، وال  ً

الحتكار النفوذ، وبھذه النظرة اإلسالمیة إلى المال بأنھ وسیلة، ولیس بغای�ة 

میع والتكدیس، یدق اإلسالم أول معول ف�ي ھ�دم مقصودة لذاتھا، ولیس للتج

  .الرأسمالیة الظالمة
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  : أھمیة الموضوع

ھم��ا : لم�ا كان��ت الملكی��ة ف��ي اإلس��الم ح�ق م��زدوج یق��وم عل��ى ركی��زتین

ملكی��ة خاص��ة : ال��صفة الفردی��ة، وال��صفة الجماعی��ة، وأن الملكی��ة نوع��ان

ة، یوج��ھ ویك��ون ل��صاحب الملكی��ة الفردی��ة وظیف��ة اجتماعی��. وملكی��ة عام��ة

الملك بمقتضاھا نحو البر، والخیر، والصالح العام، ولیس ھو بذات�ھ وظیف�ة 

اجتماعی�ة یمنحھ�ا المجتم�ع ل�ھ وأن ھ�ذا الح�ق یقب�ل ال�زوال، فق�د رأی�ت فی��ھ 

  : مجاال رحبا للبحث والدراسة، وحقیقة األمر إن موضوع

یع�د م�ن األھمی�ة بمك�ان، } الملكیة المزدوج�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة {

وترجع ھذه األھمیة إلى أن حق الملكی�ة ف�ي اإلس�الم  نزع�ة فطری�ة، وح�ق 

��ن ﴿ :شخ��صي أقرت��ھ ال��شریعة وص��انتھ ال��دیانات ال��سماویة، لقول��ھ تع��الى َزیِّ ُ

ِللن��اس ُح��ب ال��شھوات م��ن الن��ساء والبن��ین والقن��اطیر الُمقنط��رة م��ن ال��ذھب  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِّ َّ َُّّ ِ

َوالفضة والخ ْ َْ َِ ْیل الُمسومة واألنعام والحرث ذلك متاُع الحیاة الدنیا وهللا عنَدهُ َِّ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ْ ْ ْ َْ َ ْ ِْ
َ َّ

ُِحسُن المآب َ ْ ْی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا ال ت�أكلوا أم�والكم بی�نكم ﴿ :وقال تع�الى )١(﴾ْ ُْ ُ َ ُ َ َُ َْ َْ َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ َّ ُّ

َبالباطل إال أن تكون تجارة عن ت َْ َْ َ َ َ ًَ ِ ُِ َ َّ ِ ِِ َراض م�نكم وال تقتل�وا أنف�سكم إن هللا ك�ان ْ َ َ ََ ََ َّ َّ ِ ْ ُْ ُ ُ َ ُْ ْ َْ ُ ِ ٍ

ًبك���م رحیم���ا ِ َ ْ ُ ِوال���ذین ف���ي أم���والھم ح���ق معل���وم لل���سائل  ﴿:وق���ال تع���الى)٢(﴾ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٌ ُ ْ َْ َ َ ٌَّ ْ ِ َ َّ

ِوالمحُروم ْ َ َْ﴾)٣(.  
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 ١٦٠٩

 إن -وإن ھذا الحق الشخصي مقید بقیود كثیرة س�تذكر ف�ي ثنای�ا البح�ث

ن أھمھا عدم جواز اإلضرار بالغیر، مم�ا ی�دل عل�ى أن ، وم-شاء هللا تعالى

ص�فة الفردی�ة : لحق الملكیة الفردی�ة ف�ي تق�دیر اإلس�الم ص�فتین م�زدوجتین

  .وصفة الجماعیة العامة في وقت واحد

فألن الحق لیس في أصلھ وظیفة، بل ھو میزة تمنح : أما الصفة الفردیة

فی�ھ، ولك�ن ال تعتب�ر صاحبھا الحق في االنتف�اع بثم�رات ملك�ھ، والت�صرف 

ھذه الملكیة الخاص�ة ھ�ي األص�ل الع�ام ال�ذي ی�سمح لألف�راد وح�دھم بتمل�ك 

أموال الثروة في البالد، بحسب النشاط والظروف، وأن الملكیة العام�ة أم�ر 

اس���تثنائي تقت���ضیھ الظ���روف االجتماعی���ة، كم����ا ھ���و مق���رر ف���ي النظ����ام 

ًس��المي  مجتمع��ا الرأس��مالي، وعل��ى ھ��ذا ف��ال یمك��ن أن یعتب��ر المجتم��ع اإل

  .ًرأسمالیا، وإن اعترف بالملكیة الخاصة

وأما صفة الحق الجماعیة العامة فتتجلى في تقیید حق الملكی�ة الخاص�ة 

ًبمنع اتخاذھا س�بیال إل�ى اإلض�رار ب�اآلخرین، وأن�ھ یمك�ن أن تق�وم ملكی�ات 

عام��ة للجماع��ة، أو الدول��ة، ك��الحمى، والوق��ف، واألم��وال العام��ة بج��وار 

الخاص��ة، وعل��ى ھ��ذا ف��ال یعتب��ر النظ��ام اإلس��المي وإن أخ��ذ بنظ��ام الملكی��ة 

ًالملكیة العامة، أو ملكیة الدولة لبعض الث�روات، ورؤوس األم�وال متطابق�ا 

  . مع النظام االشتراكي الذي یعتبر الملكیة الجماعیة ھي المبدأ العام 

  :سبب اختیار الموضوع 

س�ة آم�ل أن تك�ون وقد دفعن�ي للبح�ث ف�ي ھ�ذا الموض�وع ودراس�تھ درا

  -:واعیة مستقصیة دوافع عدة یقف في طلیعتھا

بی��ان أن الم���ال ف���ي الحقیق��ة � س���بحانھ وتع���الى، والن���اس  -١

ّجمیعا عباد هللا، فھم شركاء في توزیع المال، س�واء تمث�ل ھ�ذا الم�ال  ً

ف��ي س��لعة اقت��صادیة، أو ف��ي س��لعة ح��رة، وأن تمل��ك اإلن��سان للم��ال 



 ١٦١٠

ًیعتب��ر تملك��ا مجازی��ا، أي أن�� ھ م��ؤتمن عل��ى الم��ال، وم��ستخلف فی��ھ ً

   .ونائب، أو خلیفة عن هللا فیھ

بیان أحقیة اإلنسان في التملك م�ن خ�الل األدل�ة الت�ي ن�ص  -٢

علیھا  القرآن الكریم والسنة النبویة التي نسبت الملك والمال إل�ى هللا 

تعالى لكونھ المالك الحقیقي للكون، كما نسبتھا إلى اإلنسان مم�ا ی�دل 

وسیلة، ولیس بغایة مقصودة ل�ذاتھا،  التملك، وأن المال على حقھ في

 .ولیس للتجمیع والتكدیس 

بی���ان أن الملكی���ة ف���ي اإلس���الم ح���ق م���زدوج یق���وم عل���ى  -٣

: ال��صفة الفردی��ة وال��صفة الجماعی��ة، وأن الملكی��ة نوع��ان: ركی��زتین

 .ملكیة خاصة وملكیة عامة 

بی��ان األحك��ام الت��ي وض��عتھا ال��شریعة اإلس��المیة لحمای��ة  -٤

 .لملكیة وصیانتھاا

بیان طرق كسب الملكیة الخاص�ة وقیودھ�ا، وقی�ود الملكی�ة  -٥

 .العامة 

 .حكم فرض ضرائب إضافیة على الملكیة الخاصة ـ  ٦

  : منھـــج الدراســـــة

 باس�تخدام الم�نھج االس�تقرائي م�ن خ�الل  - ب�إذن هللا تع�الى-سوف أقوم 

زدوج�ة ف�ي ال�شریعة الملكیة الم{ :حصر كافة الجزئیات المتعلقة بموضوع 

تتب��ع الجزئی��ات كلھ��ا أو بع��ضھا : ( ، ویع��رف ھ��ذا الم��نھج بأن��ھ}اإلس��المیة 
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انتق�ال الفك�ر م�ن الحك�م : ( أو ھ�و) ًللوصول إلى حك�م ع�ام ی�شملھا جمیع�ا 

  ).١( )على الجزئي إلى الحكم على الكلي، الذي یدخل الجزئي تحتھ 

ي؛ وذل��ك؛ ألن ھ��ذه  الم��نھج االس��تدالل- ب��إذن هللا تع��الى –وس��وف أتب��ع 

الدراسة تأصیلیة، فال بد من االستدالل بالكت�اب وال�سنة، وع�رض م�ا طبق�ھ 

 رحمھ�م – والتابعون لھم بإحسان وك�ذا م�ا قال�ھ الفقھ�اء الصحابة الكرام 

ربط العقل بین المقدمات والنتائج أو : (  ویعرف المنھج االستداللي بأنھ-هللا

ق والتأمل ال�ذھني؛ فھ�و یب�دأ بالكلی�ات بین األشیاء وعللھا على أساس المنط

 بھ�دف الوص�ول بدراس�تھا إل�ى الوجھ�ة الحقیقی�ة )٢ ()لیصل إلى الجزئی�ات 

وكل قارئ لھذا البحث، حیث إنھ ال ، التي یستفید منھا، في موضوع البحث

  .غنى ألي إنسان عنھ؛ ألن حب التملك نزعة فطریة وغایة ینشدھا الجمیع 

 :ضوابـــط الدراســــة

ناك مجموعة من الضوابط التي سوف ألتزم بھا   أثناء ھذه الدراسة، ھ

  :وھي على النحو التالي 

 عزو اآلیات القرآنی�ة الكریم�ة، وذل�ك ب�ذكر اس�م ال�سورة،  -١

ورقم اآلیة، وقد جعلت ذلك في الھامش، مبتدئة باسم السورة، ثم رقم 

كتاب�ة اآلیة، وأبین إن كانت آیة كاملة، أو بعض آیة كما راعی�ت ف�ي 

  . اآلیات الرسم العثماني
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الح�رص عل��ى تق��دیم م��ا ف��ي ال��صحیحین م��ن أحادی��ث عم��ا  -٢

سواھما م�ن كت�ب الح�دیث، وإذا ورد الح�دیث ف�ي غی�ر ال�صحیحین، 

فإنني أقوم بتخریجھ، وأجتھد ف�ي بی�ان الحك�م علی�ھ، وأش�یر إل�ى م�ن 

ص��حح الح��دیث، أو ح��سنھ م��ن العلم��اء المحقق��ین س��واء أك��ان م��ن 

  .ن المعاصرین بقدر اإلمكانالسابقین أم م

توثی���ق النق���ول م���ن الم���صادر األص���یلة، ویك���ون ترتی���ب  -٣

ًالم��صادر ف��ي الغال��ب تاریخی��ا، وال أق��دم المت��أخر إال ّ عن��د الحاج��ة 

لذلك، والحرص على تعدد المصادر ف�ي المعلوم�ة الواح�دة م�ا أمك�ن 

  .ذلك 

 أقوم بعمل الھوامش حسب قواعد البحث العلمي، مراعین  -٤

 من أي م�صدر أو االس�تفادة من�ھ اإلش�ارة إل�ى اس�م الكت�اب عند النقل

ًأوال، فالمؤلف، فالمحقق إن وجد، ثم رقم الطبع�ة، ومعلوم�ات الن�شر 

بل���د الن���شر، ث���م الناش���ر، وت���اریخ الن���شر، وإذا تك���رر ذك���ر : وھ���ي

  .المصدر، اقتصر على ذكر الكتاب، والمؤلف، والجزء، والصفحة 

 .االتعریف بالمصطلحات لغة واصطالح -٥

أذیل البحث بخاتمة تتضمن أھم النتائج التي توص�لت إلیھ�ا  - ٦

  . في البحث

  :خطة البحث 

 م��ن خ��الل ثالث��ة ف��صول - بإذن��ھ تع��الى -س��وف أع��رض ھ��ذا البح��ث

  : ومقدمة وخاتمة

  :أما المقدمة فتحوي خطة البحث المشتملة على
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  .أھمیة الموضوع  -١

  .سبب اختیار الموضوع -٢

  .منھج الدراسة  -٣

 .ضوابط الدراسة -٤

 .تعریف الملكیة ،وأدلة مشروعیتھا، وأنواعھا: الفصل األول

  : ویحتوي على ثالثة مباحث

  :تعریف الملكیة، والدلیل علیھا، ویحتوي على مطلبین: المبحث األول 

  .تعریف الملكیة لغة واصطالحا: المطلب األول

  .الدلیل علیھا: المطلب الثاني

  :ثالثة مطالب أنواع الملكیة، ویحتوي على : المبحث الثاني

  :وطرق اكتسابھا) الفردیة (بیان الملكیة الخاصة : المطلب األول

  .حكم وضع الید في الداللة على الملكیة: المطلب الثاني

  .الحیازة كدلیل على الملكیة:المطلب الثالث

  .الملكیة العامة وبعض صورھا: المبحث الثالث

ى الملكیة الخاصة تحول الملكیة العامة من اإلباحة إل: الفصل الثاني

  .وعكسھ

  :ویحتوي على ثالثة مباحث

  .تحول الملكیة العامة إلى خاصةعن طریق اإلقطاع: المبحث األول

تحول الملكیة الخاصة إلى ملكیة عامة  ویحتوي على : المبحث الثاني 

  :مطلبین

  .انتقال التركة إلى بیت مال المسلمین: المطلب األول
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  .نزع الملكیة: المطلب الثاني

  .حكم فرض الضرائب وشروط فرضھا: المبحث الثالث

  .بیان الوسائل التي شرعھا اإلسالم لحمایة الملكیة: الفصل الثالث

  :ویحتوي على مبحثین

  :الوسائل التي شرعھا اإلسالم لحمایة الملكیة: المبحث األول

  . عقوبة السرقة-١

  . عقوبة الحرابة وقطع الطریق-٢

  . دفع الصائل-٣

  . الحجر-٤

  . الحث على كتابة الدین وتوثیق العقود-٥

  .قیود الملكیة الخاصة والعامة: المبحث الثاني

  . وفیھا أھم النتائج، والتوصیات ،والمراجع والفھارس : الخاتمة

وأخیرا أود التنبیھ بأن ھذا البحث قد راعی�ت فی�ھ الدق�ة وال�صواب ق�در 

  . ونعمة اإلمكان فإن أصاب الھدف ووافق الصواب فھو فضل من هللا

وإن تكن األخرى، فحسبي أنني لم أضن بجھد فالكمال � تعالى وحده، 

وأنني كنت مجتھدة في تحصیل ال�صواب، غی�ر متعم�دة الخط�أ، وهللا أس�أل 

أن ینفعني بھ وینفع بھ اإلسالم والمسلمین وأن یجعل�ھ عم�ال خال�صا لوجھ�ھ 

  .الكریم وان یغفر زالتنا وتقصیرنا 

  مد عبد الرحیم أحمد حواسزكیة مح/ د ةــالباحث
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  الفصل األول

  تعریف الملكیة ،وأدلة مشروعیتھا ، وأنواعھا

  : ویحتوي على ثالثة مباحث

  :تعریف الملكیة، والدلیل علیھا ویحتوي على مطلبین: المبحث األول 

  .تعریف الملكیة لغة واصطالحا:المطلب األول

  .الدلیل علیھا: المطلب الثاني

  :أنواع الملكیة، ویحتوي على ثالثة مطالب : يالمبحث الثان

  .وطرق اكتسابھا) الفردیة (بیان الملكیة الخاصة : المطلب األول

  .حكم وضع الید في الداللة على الملكیة: المطلب الثاني

  .الحیازة كدلیل على الملكیة: المطلب الثالث

  .الملكیة العامة و بعض صورھا: المبحث الثالث
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  الفصل األول

  عریف الملكیة، وأدلة مشروعیتھا ،وأنواعھا ت

  المبحث األول

  تعریف الملكیة والدلیل علیھا

  المطلب األول

   تعریف الملكیة لغة واصطالحا

  :المقصود بالملكیة المزدوجة :تمھید
التي یختص الفرد بتملكھا دون : الملكیة الخاصة وھي:أقصد بھا

  .اد المجتمعالملك المشاع ألفر: غیره،والملكیة العامة وھي
ویحقق .واالقتصاد اإلسالمي یقوم على تلك الملكیتین في آن واحد

التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ویعترف بھاتین المصلحتین 
أما لو حصل ً.طالما لم یكن ثمة تعارض بینھما؛وكان التوفیق بینھما ممكنا

  . التعارض فإن اإلسالم یقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد

  :تعریف الملكیة لغة 

یملك )ملك(مصدر للفعل ) الملك(و)ملك(الملكیة مأخوذة من الفعل 

حازه وانفرد : ًوأملكھ الشئ وملكھ جعلھ ملكا لھ ، وملك الشىء ُملكا.ملكا

  1).(بالتصرف فیھ، فھو مالك لھ 

                                                           

: المتوفى(محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  القاموس المحیط، لمجد الدین أبو طاھر -1
: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف:  ،تحقیق١٢٣٢،)ھـ٨١٧

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، : ُمحمد نعیم العرقسوسي، الناشر
 م، ولسان العرب، لسان ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة،  لبنان- بیروت 

رم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري العرب، لمحمد بن مك
دار : ، الناشر)ملك: ( مادة١٠/٤٩٢، )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى اإلفریقى 

 ھـ، ومختار الصحاح، لزین الدین أبو ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–صادر 
، )ھـ٦٦٦: المتوفى(عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
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 : ًالملك  والملكیة اصطالحا

ولكنھا تتفق في اختلفت عبارات الفقھاء في تعریفھم للملك والملكیة 

  . مدلولھا

  :تعریف الحنفیة للملك

ْالملُك عرف ابن نجیم  َبأنھ قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على الت�صرف، : ِْ ً َ ِ ّ ِ ْ

ِإال لمانع كالمحجور علیھ فإن�ھ مال�ك وال ق�درة ل�ھ عل�ى الت�صُرف، والمبی�ُع  َ َ َ َ َْ ِ ِ ِّ َّ ََ ِ ٍ

ُالمنق��وُل ممل��وك للم��شتري وال ق��درة ل��ھ عل��ى بیع��ھ قب�� ْ َ فخ��رج نح��و  ل قب��ضھْ

  )١.(ْالوكیل

  :تعریف المالكیة  والشافعیة للملك

: عرف اإلمامان شھاب الدین القرافي، واإلمام السیوطي الملك بأنھ 

حكم شرعي مقدر في العین أو المنفعة یقتضي تمكن من یضاف إلیھ من 

  )٢.(انتفاعھ بالمملوك والعوض من حیث ھو كذلك

                                                                                                                                  

 الدار -المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمد، الناشر: ، المحقق٦٣٣: ص
 م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا، الطبعة–النموذجیة، بیروت 

ِاألشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، لزین الدین بن إبراھیم بن    -1 َ ْ َ

  ،وضع ١/٢٩٩،) ھـ٩٧٠: المتوفى(محمد، المعروف بابن نجیم المصري 
دار الكتب العلمیة، : الشیخ زكریا عمیرات ،الناشر: حواشیھ وخرج أحادیثھ

 .م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان ،الطبعة–بیروت 
  الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق ،ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن -2

الفرق بین قاعدة   (٢٠٨/ ٣) ھـ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
بدون طبعة وبدون تاریخ، بأعلى : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)الملك وقاعدة التصرف

مفصوال (للقرافي، بعده » الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق«كتاب : الصفحة
وھو حاشیة الشیخ قاسم بن عبد هللا » إدرار الشروق على أنوار الفروق«): بفاصل

لتصحیح بعض األحكام وتنقیح بعض المسائل، بعده ) ھـ٧٢٣(لمعروف بابن الشاط ا
للشیخ محمد » تھذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقھیة«): مفصوال بفاصل(

، وفیھا اختصر الفروق )ھـ١٣٦٧(بن علي بن حسین مفتى المالكیة بمكة المكرمة 
  .١/٣١٦شباه والنظائر للسیوطي، ، وانظر األ.ولخصھ وھذبھ ووضح بعض معانیھ
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ملك صفة في العین أو المنفعة، ولیس  جعل ال– رحمھ هللا -فالقرافي 

  .صفة في المالك 

إنھ اتصال شرعي بین اإلنسان وبین : و عرف الجرجاني الملك فقال

  )١.(شئ یكون مطلقا لتصرفھ، وحاجزا عن تصرف غیره فیھ 

  :تعریف الملكیة 

بأنھ�ا ھ�ي العالق�ة الت�ي أقرھ�ا : عرف الشیخ محمد أبو زھ�رة الملكی�ة  

ن والمال وجعلھ مختصا بھ حیث یتمكن م�ن االنتف�اع ب�ھ الشارع بین اإلنسا

  )٢.(ًبكل الطرق السائغة شرعا، وفي الحدود التي بینھا الشارع الحكیم 

 عبارة عن ارتباط شرعي بین – ومنھ تؤخذ الملكیة -إذا فالملك 

اإلنسان والمال یعطي ھذا االرتباط المالك جمیع الحقوق المقررة سواء 

تعماال، أو استغالال، فلھ أن یبیع ما یملكھ أو یھبھ، ولھ أكانت تصرفا، أو اس

أن یستعملھ بنفسھ ویمنح غیره سلطة استغاللھ، ما لم یعرض لھذه السلطة 

  .كانعدام األھلیة أو نقصانھا: ما ینقصھا أو یضعفھا

  

  

  

                                                           

) ھـ٨١٦: المتوفى( كتاب التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني -1
دار : ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر:  المحقق٢٩٥،صـ

 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : لبنان، الطبعة–الكتب العلمیة بیروت 

، مطبعة فتح ٦٢العقد في الشریعة اإلسالمیة للشیخ محمد أبو زھرة، صـ الملكیة ونظریة -2
 . هللا إلیاس مصر، الطبعة األول
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  :، والملك، والمتقوم )١(الفرق بین المال 

                                                           

 ،ابن منظور. ًما ملكتھ من كل شيء سواء أكان عینا أم منفعة:  المال في اللغة- 1
بن مكرم ابن الإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدین محمد ’انظر لسان العرب 

دار صادر بیروت لبنان : طبعة ’ل.و.م: مادة ،  المصري منظور اإلفریقي

محمد بن أبي ’ للشیخ ’   الصحاح مختاروانظر ،.م٢٠٠٠الطبعة األولى سنة ’
. ل.و.م: مادة ’ ھـ٦٦٠سنة  :بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي رحمھ هللا توفي 

،قال .ل.و.م: ، وانظر القاموس المحیط ، مادة .دار إحیاء التراث العربي : ط’
إن كلمة مال استعملت عند العرب للداللة على ما یملكھ الشخص من : ابن األثیر

الذھب والفضة خاصة، ثم أطلقت على كل ما یقتنى ویملك من األعیان، وأكثر ما 
فمعنى المال في لغة : انظر.أطلقت على اإلبل؛ ألنھا كانت أكثر أموال العرب

. ن متاع،أو عقار أو حیوان أو نقودالعرب یطلق على كل ما یملكھ الشخص م
 . ٣/٣٧٣البن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر،

اختلفت عبارات الفقھاء في تعریفھم للمال، إال أنھا تقاربت في دالالتھا :المال شرعا
ھو ما یمیل إلیھ الطبع ویمكن : تعریفھ عند الحنفیة- ١-:على النحو التالي 
یة رد المحتار،لمحمد أمین الشھیر بابن عابدین على حاش. (ادخاره لوقت الحاجة

دار الفكر : ،ط٤/٥١٠الدر المختار شرح تنویر األبصار لعالء الدین الحصكفي ،م
المال ما یقع علیھ : قال الشاطبي:  تعریفھ عند المالكیة- ٢) .م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥
لطعام ویستبد بھ المالك عن غیره، إذا أخذه من وجھھ، یستوي في ذلك ا الملك،

. واللباس على اختالف أنواعھا، وما یؤدي إلیھا من جمیع المتموالت والشراب،
:  تعریفھ عند الشافعیة-٣). .٢/١٧الموافقات في أصول الشریعة، للشاطبي ،(

مالھ قیمة یباع بھا، وتلزم وإن قلت، وما ال یطرحھ الناس مثل الفلس وما أشبھ 
 فقھ الشافعیة ،لإلمام جالل الدین عبد األشباه والنظائر في قواعد وفروع. (ذلك

دار : ط).خاتمة ضبط المال المتمول (٣٢٧ھـ ٩٦٩الرحمن السیوطي،المتوفى 
ما فیھ منفعة مباحة :  تعریفھ عند الحنابلة-٤.) . لبنان–بیروت –الكتب العلمیة 
المغني، لموفق الین أبي القاسم عمر بن الحسین بن عبد هللا بن . (لغیر ضرورة

والشرح الكبیر على متن المقنع لشمس الدین أبي الفرج  لخرقي،أحمد ا
 :المتوفى عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،

  .)م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤ :الطبعة األولى ،)شروط البیع( ٤/٨ھـ،٦٨٢

ًفخرج ماال نفع فیھ أصال كالحشرات وما فیھ منفعة :     قال البھوتي من الحنابلة

الخمر، وما فیھ منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فیھ منفعة تباح محرمة ك
لمنصور بن إدریس البھوتي،  كشاف القاع عن متن اإلقناع،.( للضرورة كالمیتة

أن جمھور : ویتضح من ھذه التعریفات.) م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢دارالفكر : ذط
، أما الحنفیة ًالفقھاء من المالكیة، والشافعیة والحنابلة یعتبرون المنافع أمواال

رأي جمھور الفقھاء؛ : ، والراجح ھو.ًفال یعتبرونھا أمواال ،بل یعتبرونھا أمالكا
وذلك ألن الشرع جعل المنافع أمواال، حیث أوجب في المھر أن یكون ماال، وقد 
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ة ، أو ما خلق لمصالح ما یمیل إلیھ الطبع ویدخر لوقت الحاج: المال 
اآلدمي، ویجري فیھ الشح والضنة والمالیة تثبت بتمول الناس كافة أو 

  )١.(والتقوم یثبت بھا وبإباحة االنتفاع لھ شرعابعضھم ، 

ما یمكن ادخاره مع اإلباحة فالخمر مال غیر متقوم فلذا : والمتقوم

؛ ألن الثمن غیر یفسد البیع بجعلھا ثمنا وإنما لم ینعقد أصال بجعلھا مبیعا

مقصود بل وسیلة إلى المقصود إذ االنتفاع باألعیان ال باألثمان، ولھذا 

اشترط وجود المبیع دون الثمن فبھذا االعتبار صار الثمن من جملة 

  )٢(.الشروط بمنزلة آالت الصناع 

ما من شأنھ أن یتصرف فیھ بوصف االختصاص، وعلى : والملك ھو
  )٣.(د الحنفیة ھذا فالمنفعة ملك ال مال عن

  
  

                                                                                                                                  

لمن یرید الزواج ولیس معھ مال أن یتزوجھا بما معھ من القرآن،  أباح النبي 
بأنھ  ، وعلى ھذا یمكن تعریف المال)١.(»ك من القرآنأنكحتكھا بما مع «فقال 

ما كان لھ قیمة مادیة بین الناس، وجاز شرعا االنتفاع بھ في حال السعة 
یعد المال في المفھوم :تعریف المال في االقتصادي الوضعي : ًثانیا. واالختیار 

ن كل ما ینتفع بھ على أي وجھ من وجوه النفع، وأمك: االقتصادي الوضعي ھو
َّأن یكون محال لحق من الحقوق الشخصیة أو العینیة،كما یعد كل ما تقوم بثمن  ٌ ً

وتثبت المالیة لألشیاء إذا كانت مملوكة، أو .ماال أیا كان نوعھ،وأیا كانت قیمتھ 
قابلة ألن تملك ،وبھذا یكون المال عند االقتصاد الوضعي أعم من مفھومھ عند 

 . فقھاء الشریعة اإلسالمیة

وشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح . ٥/٥١، ٤/٥٠١شیة ابن عابدین،  حا- 1
: المتوفى (في أصول الفقھ، لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي 

 لبنان، -دار الكتب العلمیة بیروت : زكریا عمیرات، الناشر : ، المحقق )ھـ٧٩٣
 عن السیئات ، فصل النھي١/٤١٢ . مـ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦األولى :الطبعة 

 ١٥/٢٧والبحر الرائق ،البن نجیم، كتاب البیع 
  .٤/٥٠٢  حاشیة ابن عابدین، - 2

  .٥/٥١ حاشیة ابن عابدین، - 3



 ١٦٢١

یقسمون المال إلى أموال ومنافع، ویدخلون  فإنھم :أما عند الشافعیة
  ) ١(. المنفعة في المال، ولیس الملك كما یقول الحنفیة 

والراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء على ما سبق في الھامش 
  ) .١٣الصفحة السابقة صـ( الخاص بالمال 

  
كافة، أو بتقوم البعض ، والتقوم یثبت بھا والمالیة تثبت بتمول الناس 

وبإباحة االنتفاع لھ شرعا فما یكون مباح االنتفاع بدون تمول الناس ال 
یكون ماال كحبة حنطة، وما یكون ماال بین الناس وال یكون مباح االنتفاع 

  .ال یكون متقوما كالخمر ، وإذا عدم األمر لم یثبت واحد منھما كالدم 
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني -  1
 ٦٧٦المتوفى ( ھو شرح متن منھاج الطالبین للنووي [ ، )ھـ٩٧٧: المتوفى (

  .٦/٢١٢،) ھـ



 ١٦٢٢

  المطلب الثاني

  أدلة مشروعیة الملكیة 

، )١(اتفق الفقھاء على أن المال في الحقیقة � سبحانھ وتعالى

  :واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة ،واألثر

َّ� ُملُك السماوات واألرض وما فیھن ﴿: فقول هللا تعالى: أما الكتاب َِّ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َّ

ُوُھو على كلِّ  َ َ َ ٌشيء قدیرَ ِ َ ٍَ ًوالناس جمیعا عباد هللا، فھم شركاء في ، )٢(﴾ْ

ّتوزیع المال، سواء تمثل ھذا المال في سلعة اقتصادیة، أو في سلعة حرة، 

ًوتملك اإلنسان للمال یعتبر تملكا مجازیا، أي أنھ مؤتمن على المال،  ً

ِآمنوا ب﴿: ومستخلف فیھ ونائب، أو خلیفة عن هللا فیھ لقولھ تعالى ُ ِا� ِ َّ

ْورُسولھ وأنفقوا مما جعلكم ُمستخلفین فیھ فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لُھم  ْ َْ ُ ُ ُ َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ

ٌأجر كبیر ٌِ َ ْ َ﴾ )٣.(  

                                                           

، )ھـ٧٨٦: المتوفى ( العنایة شرح الھدایة، لمحمد بن محمد البابرتي - 1
و مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، لشمس الدین أبو عبد هللا .١٣/٢٣٨

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب 
دار : ،الناشر ٧/٦١٢ زكریا عمیرات،: ، المحقق )ھـ٩٥٤: المتوفى (ُّالرعیني 

 ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،و.م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣: عالم الكتب،الطبعة 
المتوفى (لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي 

)  ھـ٦٧٦المتوفى ( ھو شرح متن منھاج الطالبین للنووي [ ،)ھـ١٠٠٤: 
مستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن ، والروض المربع شرح زاد ال.٢٠/٧٣،]

األولى : ،الطبعة ٥/٤٨٥، )ھـ١٣٩٢: المتوفى (قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 
  . أجزاء٧:  ھـ، عدد األجزاء ١٣٩٧ -

 .١٢٠:  سورة المائدة، اآلیة رقم- 2

 .٧:  سورة الحدید، اآلیة رقم - 3



 ١٦٢٣

َُھو أنشأكم من األرض واستعمركم فیھا﴿:  وقال تعالى َ َ َ َ َِ ِْ ُْ ُْ ْ َْ َِ َ ْ َ ، وقال )١(﴾ َْ

َُھو الذي خلق ل﴿: تعالى ََ َ ِ َّ ًكم ما في األرض جمیعاَ ِ َِ َِ ْ َ ْ ْ ُ﴾)٢.(  

  :وأما السنة

أتى أعرابى عمر فقال ، یا أمیر : عن عبد هللا بن الزبیر قال  رويفما

المؤمنین بالدنا قاتلنا علیھا فى الجاھلیة ، وأسلمنا علیھا فى اإلسالم ، عالم 

تحمیھا فأطرق عمر وجعل ینفخ ویفتل شاربھ ، وكان إذا كربھ أمر فتل 

المال : ھ ونفخ ، فلما رأى األعرابى ما بھ جعل یردد ذلك ، فقال عمر شارب

مال هللا ، والعباد عباد هللا ، وهللا لوال ما أحمل علیھ فى سبیل هللا ما حمیت 

  ).٣(من األرض شبرا فى شبر 

فما رواه عبد الرزاق عن بن جریج قال أخبرني موسى بن  :وأما األثر

أن یعتق كل عربي :( ة عمر بن الخطابعقبة عن نافع أنھ كان في وصی

  )٤) (في مال هللا

قال أبو حنیفة ال یتحقق القضاء باإلفالس، ألن مال هللا  [ :قال الحنفیة

  )٥]. (تعالى غاد ورائح 

                                                           

  .٦١:  سورة ھود، جزء اآلیة - 1

  .٢٩: سورة البقرة، اآلیة - 2

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعالء الدین علي بن حسام الدین المتقي  - 3
 صفوة -بكري حیاني : ، المحقق )ھـ٩٧٥: المتوفى (الھندي البرھان فوري 

مؤسسة : ، الناشر ٩١٧٠:،فصل في الترغیب فیھ، حدیث رقم٣/٩٢١السقا، 
،وجامع األحادیث، .م ١٩٨١/ھـ١٤٠١الطبعة الخامسة ،: الرسالة، الطبعة 

 .٢٥/٢٨٧لجالل الدین السیوطي، 

،حدیث ٨/٣٨٦مصنف عبد الرزاق، ألبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني،  - 4
، ١٤٠٣ بیروت، الطبعة الثانیة ، - المكتب اإلسالمي : ، الناشر ١٥٦١٣:رقم

  .١١: حبیب الرحمن األعظمي، عدد األجزاء : تحقیق 
 .١٣/٢٣٨، )ھـ٧٨٦: المتوفى (ة، لمحمد بن محمد البابرتي العنایة شرح الھدای - 5



 ١٦٢٤

والمراد أن الم�ال م�ال هللا والعب�اد عب�اد هللا وأن�ا قاس�م : [وقال الشافعیة

  )  ١.] (بإذنھ مالھ بینكم

طاع اإلمام تسویغھ من مال هللا شیئا لمن یراه أھال وإق: [وقال الحنابلة

لذلك، وأكثر ما یستعمل في األرض والمعادن، وقد قسم األصحاب اإلقطاع 

إلى ثالثة أقسام، إقطاع تملیك، وإقطاع استغالل، وإقطاع إرفاق، وإقطاع 

، )٢.] (التملیك إلى موات، وعامر، ومعادن، واالستغالل إلى عشر وخراج

  .ع تحت مال هللاوكل ھذا یق

وقد نسبت نصوص الق�رآن الك�ریم وال�سنة النبوی�ة المل�ك والم�ال إل�ى 

هللا تعالى لكونھ المالك الحقیقي للكون، كما نسبتھا إل�ى اإلن�سان مم�ا ی�دل 

  :على حقھ في التملك، ومن ھذه النصوص 

ُو� ُمل�ُك ال�سماوات واألرض وهللا عل�ى ك�﴿: قولھ تعالى - ١ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َُ َّ َِّ ْ َ ْ ِْ لِّ َّ

ٌشيء قدیر ِ َ ٍَ ْ﴾).٣(  

ْوآتوُھم من مال هللا الذي آتاكم﴿:وقولھ تعالى  - ٢ ُْ َُ ِ َِّ ِ َ ََّ ِ ْ﴾)٤.( 

 الم�ال وجمی�ع المل�ك � تع�الى أن الكثی�ر ال�ذي یثب�ت اآلی�اتومثل ھ�ذه 

 ومن األدلة التي تنسب المال لألشخاص

ِوال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل﴿: قولھ تعالى - ١ ِ َ َ َ َْ ِ ْ ُْ ُ َ َُ َْ ْ َ ُ ْ﴾)٥.(  

                                                           

 .٢٠/٧٣ ،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج - 1

حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -  2
 .٥/٤٨٥، )ھـ١٣٩٢: المتوفى (العاصمي الحنبلي النجدي 

 .١٨٩: سورة، آل عمران، اآلیة رقم- 3

 .٣٣: ة النور، من اآلیة رقم سور- 4

 .١٨٨:  سورة، البقرة، من اآلیة رقم - 5



 ١٦٢٥

ِمث��ُل ال��ذین ُینفق��ون أم��والُھم ف��ي س��بیل هللا ﴿:وقول��ھ تع��الى  - ٢ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ْ َّ َ

َّكمثل حبٍة أنبتت سبع سنابل في كلِّ ُسنُبلٍة مائة حبٍة ََّ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َِ َِ ُْ ِْ ْ ْ َ ِ﴾)١(. 

ِالذین ُینفقون أموالُھم في سبیل هللا﴿ وقولھ تعالى - ٣ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ْ َّ﴾)٢.( 

ِكالذي ُینفق مالُھ رئاء الناس ﴿:وقولھ تعالى  - ٤ َّ َ ََ َِ َ ُ ِ ِْ َّ﴾)٣.( 

َوإن تب�تم فلك�م ُرُءوُس أم�والكم ال تظلُم�ون ﴿:وقول�ھ تع�الى  - ٥ َ َِ ِْ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُْ ْ ْْ ْ ْ ِ

َوال تظلُمون ََ ُْ﴾)٤.( 

َّالذي ُیؤتي مالُھ یتزكى ﴿:وقولھ تعالى  - ٦ َ َ َ ََ ِ ِْ َّ﴾)٥.( 

 : األدلة من السنة -ب

ٍبح�سب ام�رئ «:  ق�ال ما رواه أبو ھریرة أن رسول هللا -١ ِ ْ ِْ َ ِ

ٌمن الشرِّ أن یحقر أخاهُ الُمسلم، كل الُمسلم عل�ى الُم�سلم ح�رام، َدُم�ُھ،  َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ْ َْ ُُّ َ َ َ َ َّ

ْومالُھ، وعرُضُھ ِ َ َ َُ« )٦( .  

ِم���ا رواه اب���ن عب���اس رض���ي هللا عنُھم���ا، أن رُس���ول هللا  -٢ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ ََّ ْ ُ ِ ٍ ِ ْ

َّخطب الناس یوم الن ََّ ْ َ َ َ َ َحر فقالَ َ َ ِ َیا أیھا الناُس أي یوم ھذا؟«: ْ َ َ َ ٍَ ْ ُّ َُّ ُ، قالوا»ََّ َ :

َیوم حرام، قال َ َ ََ ٌ ٌ َفأي بلٍد ھذا؟«: ْ َ ََ ُّ َ ُ، قالوا»َ َبلد حرام، قال: َ َ َ ََ ٌ ٌ ٍف�أي ش�ھر «: َ ْ َ َُّ َ

                                                           

  .٢٦١:  سورة، البقرة، من اآلیة رقم- 1

 .٢٦٢:  سورة، البقرة، من اآلیة  رقم-2

 .٢٦٤: سورة، البقرة، من اآلیة  رقم- 3

 .٢٧٩:  سورة، البقرة، من اآلیة  رقم- 4

 .١٨:  سورة، اللیل، من اآلیة رقم- 5

 .٣٢:حیح مسلم، كتاب البر والصلة ،باب تحریم ظلم المسلم، حدیث رقم   ص- 6



 ١٦٢٦

َھذا؟ ُ، قالوا»َ ٌشھر حرام : َ َ َ ٌ ْ َ، قال"َ َفإن دماءكم وأموالكم وأعراض«: َ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُْ َ ُ ِ َّ ِ ْكم َ ُ

َعلیكم حرام، كُحرمة یومكم ھذا، في بل�دكم ھ�ذا، ف�ي ش�ھركم ھ�ذا َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َِ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ٌ« ،

َفأعاَدھا مرارا، ثم رفع رأسُھ فقال َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َّ ُ ً ِ ُاللُھم ھل بلغت، اللُھم ھل بلغت : " َ ُْ َّْ َّ َّ ََّ َ َ َْ َّْ َّ

َ قال ابُن عباس رضي هللا عنُھما- َ َ َ َ َْ ُ َّ ِ ٍ َّ ْ ُ فو الذي نفسي بیده، إنھا لوصیتُھ :َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ ََّ

ِإل��ى أمت��ھ، فلُیبل��غ ال��شاھد الغائ��ب، ال ترجُع��وا بع��دي كف��ارا، ی��ضرُب  ْ ْ ْ َْ َ ًَ َّ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ ُ ِ
ْ َّ ُ ِ

َبعُضكم رقاب بعض َ ََ ِ ْ ُ ْ «)١( 

َما رواه ابن عباس رضي هللا عنُھما -٣ َ َ َ َْ ُ َّ ِ ٍ َّ ِ ِأن رُسول هللا : ْ َ ََّ َّ َلم َّ ا َ

ِبعث ُمعاذا رضي هللا عنُھ على الیمن،  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ َّ ِ ِفإذا أطاعوا بھا، فخذ منھم ... ً َ

َّوتوق كرائم أموال الناس َّ ََ َ«)٢(. 

 :وجھ الداللة من األدلة النقلیة

أن : ھ��ذه األدل��ة م��ن الكت��اب وال��سنة وغیرھ��ا الكثی��ر ت��دل عل��ى

األص��لي الملكی��ة الخاص��ة لألش��خاص إنم��ا ھ��ي تف��ویض م��ن المال��ك 

ویترت�ب لجمیع من ف�ي ال�سماوات واألرض وھ�و الم�ولى ع�ز وج�ل 

على ھذا التصور للمال، واستخالف اإلنسان فیھ، أو وكالتھ علیھ أنھ 

یجب التقید بأوامر هللا تعالى، في التملك ح�سبما یری�د ص�احب المل�ك 

، والناس على السواء لھم حق في – وھو المولى عز وجل -الحقیقي 

ألرض، والمال لیس غای�ة مق�صودة ل�ذاتھا، وإنم�ا ھ�و تملك خیرات ا

وسیلة لالنتفاع بالمنافع، وتأمین الحاجات، وإذا كانت الخالفة عن هللا 

ًفي المال للجماعة، فإن الملكیة الخاصة تعتبر أسلوبا من أسالیب قیام 

الجماعة بمھمتھا في الخالفة، وإن لھا صفة اجتماعیة، ال ص�فة ح�ق 
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داد، وللجماع���ة ح���ق مراقب���ة ذوي الملكی���ات مطل���ق وس���یطرة واس���تب

الخاصة الستخدامھا ف�ي س�بیل ال�صالح الع�ام، فیعتب�ر ص�احب الم�ال 

ًحینئذ مسئوال أمام هللا عن مالھ، ومسئوال أمام الجماعة أیضا، ولیس 

ًالمال مقیاسا لالحترام والتعظیم، وال الحتك�ار النف�وذ، وبھ�ذه النظ�رة 

، ولیس بغایة مق�صودة ل�ذاتھا، ول�یس اإلسالمیة إلى المال بأنھ وسیلة

للتجمی��ع والتك��دیس، ی��دق اإلس��الم أول مع��ول ف��ي ھ��دم الرأس��مالیة 

  .الظالمة
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  المبحث الثاني

   أنواع الملكیة

ملكیة خاصة ، وملكیة :تنقسم الملكیة باعتبار المالك إلى قسمین 
  :عامة

  المطلب األول

  سابھا،وطرق اكت) الفردیة(الملكیة الخاصة  

التي ینحصر فیھا الحق تصرفا وانتفاعا : تعریف الملكیة الخاصة ھي

وھذه الملكیة تعطي المالك حق التصرف في ملكھ ) ١(بفرد معین 

واالنتفاع بھ في حدود ما شرع هللا، وقد اقر اإلسالم ھذه الملكیة؛ لكونھا 

: لىمن جملة الدوافع الفطریة، فاإلنسان مفطور على حب التملك، قال تعا

ًوتأكلون التراث أكال لما، وتحبون المال ُحبا جما﴿ ً ًّ ّ ُّ َّ َ َ َ َ َْ ِ ُ َ َ ًُ ْ َ ُّ ُ ْ َ﴾)٢.(   

   :طرق كسب الملكیة
اتفق الفقھاء على أن طرق اكتساب الملكیة أو أسباب الملك نوعان 

وھو ما ال : وھو ما یملك رده كالشراء والھبة ونحوھا، وقھري: اختیاري
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 ١٦٢٩

 الغني والفقیر في أسباب الملك سواء، ، وأن)١(یملك رده وھو اإلرث 
  ) ٢.(كالبیع ونحوه

، والصدقة، والھبة ،من الشراء: أسباب الملك[ : قال ابن نجیم
  )٣ (]. وغیر ذلك، والكتابة، والخلع، والمیراث

  :  ثالثة أسباب الملك[: وقال أیضا
  .االستیالء على المباح : مثبت للملك من أصلھ و ھو : أولھا
  بالبیع و الھبة و نحوھما ناقل :ثانیھا
  كملك الوارث : والخالفة عن المیت : ثالثھا

خلو المحل عن الملك فلو استولى على حطب جمعھ :  فاألول شرطھ 
غیره من المفازة لم یملكھ و ال یحل للمقلش ما یجده بال تعریف و لو أرسل 

ه بعده من أخذه فھو لھ ال یملك باالستیالء فلصاحبھ أخذ: إنسان ملكھ وقال 
أنھ یملك قشور : حتى قشور الرمان الملقاة في الطریق لكن المختار 

الرمان و لو ألقى بھیمة میتة فجاء رجل وسلخھا و أخذ جلدھا فلمالكھا 
  )٤(ھـ بتصرف .أ.] أخذه فلو دبغھ رد لھ ما زاد الدباغ إن كان بما لھ قیمة

  

                                                           

، البحر الرائق شرح كنز . ٦/٤١٤ حاشیة ابن عابدین باب االستبراء وغیره- 1
المتوفى (الدقائق،زین الدین بن إبراھیم بن نجیم ، المعروف بابن نجیم المصري 

في، تحقیق الذخیرة،لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرا.٢/١٥٩،) ھـ٩٧٠: 
م،مكان النشر ١٩٩٤،الناشر دار الغرب،سنة النشر ٦/١٥٨محمد حجي ،

تاج الدین عبد / ،واألشباه والنظائر ـ لإلمام العالمة ١٤بیروت،عدد األجزاء 
: ، قواعد باب اإلقرار، الناشر ١/٣٨٢الوھاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي ،

 . ٢/ م، عدد األجزاء ١٩٩١ - ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 
 لشمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسي، دراسة  المبسوط ،- 2

،دار الفكر للطباعة والنشر ٢٢/١٦٦:خلیل محي الدین المیس، الناشر:وتحقیق
 .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١والتوزیع، بیروت، لبنان،الطبعة األولى، 

: المتوفى (مصري البن نجیم ال، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -  3
  .٢٢/١٥٩)ھـ٩٧٠
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 ١٦٣٠

ة بالشراء ، أسباب الملك كثیرة تختلف ، فتكون تار[: وقال الماوردي

وتارة بالمیراث ، وأخرى بالھبة ، وأخرى بالوصیة ، وأخرى باإلحیاء ، 

  )١.] (وأخرى بالغنیمة
أسباب الملك نوعان اختیاري وھو ما یملك رده [ : وقال البھوتي

  ).٢ ( .]كالشراء والھبة ونحوھا وقھري وھو ما ال یملك رده وھو اإلرث
  

 أن طرق كسب الملكیة الخاصة من خالل أقوال الفقھاء السابقة یتضح

یكون إما بسبب قھري كالمیراث ، أو بسبب اختیاري كباقي العقود الناقلة 

  .للملكیة 

  : ویمكن حصر ھذه األسباب جمیعا من خالل األربع وسائل اآلتیة 

  

  .الخالفة عن المیت بالمیراث والوصیة: الوسیلة األولى 

ملكیة ما تركھ من مال، أو دیة اتفق الفقھاء على أنھ إذا مات المسلم فإن 

وغیر ذلك تنتقل عن طریق ... ،أو حق خیار، أو شفعة، أو اختصاص 

المیراث والوصیة إلى وارثھ الشرعي، وأن اإلسالم قد فصل، أسباب 

المیراث ، وشروطھ، وموانعھ وسائر أحكامھ تفصیال دقیقا، وتولى المولى 

زل، وال لنبي مرسل مما عز وجل قسمتھ بنفسھ ولم یترك أحكامھ لملك من

أن یوصي :یدل على عظمتھ وأھمیتھ،وكذلك األمر بالنسبة للوصیة وھي

صاحب المال قبل موتھ ألحد بشيء من مالھ، على أال یزید عن ثلث التركة 

                                                           

 الحاوي في فقھ الشافعي، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري -  1
دار الكتب : ،الناشر ١٧/٣٦،)ھـ٤٥٠: المتوفى (البغدادي، الشھیر بالماوردي 

 .١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى : ة العلمیة،الطبع
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، تحقیق  -  2

، الناشر دار الفكر،سنة النشر ٤/٤٠٣ھالل مصیلحي مصطفى ھالل، 
 ٦،مكان النشر بیروت، عدد األجزاء ١٤٠٢
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اتفقوا على أنھ إذا لم یكن للمیت ورثة، ولم یوص بشيء انتقلت  ، كما

  .التركة إلى بیت مال المسلمین

  :لك بأدلة من الكتاب والسنة والعقلواستدلوا على ذ

  :أما الكتاب فقول هللا تعالى 

َُیوصیكم هللا في أوالدكم للذكر مثُل حظ األنثیین فإن كن نساء فوق ﴿ ْ ْ ْ َْ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُِ ِ َ ََ ْ ُ ْ ِّ ْ َ
ِ

َّ ْ ُ َّ ُ

َاثنتین فلُھن ثلثا ما ترك وإن كانت واحَدة فلھا النصُف وألب َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ِّْ َ ََ َ َ َ َ ًَ ِ ْ ِ ُِ ُ َّ ِویھ لكلِّ واحٍد ْ ِ ُِ ْ َ

ھ  ِمنُھما السدُس مما ترك إن كان لُھ ولد فإن لم یكن لُھ ولد وورثُھ أبواهُ فألمِّ ِ ُِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ ٌ ٌَ َ ُ َ َ َْ ْ ْْ ِ ِ َّ ُُّ ْ

ھ السدُس من بعد وصیٍة ُیوصي بھا أو َدین  ٍالثلث فإن كان لُھ إخوة فألمِّ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ َُ ُ َ ٌَ ْ َ ُ ُ ُّ

َآباُؤكم و ْ َأبناُؤكم ال تدُرون أیُھم أقرُب لكم نفعا فریضة من هللا إن هللا كان ُ ِ َ َ َ ََ َّ ََّّ ُِّ ِ ً ِ َ َ ًَ ْ ْْ ْ ُْ َ َُ َ َْ ْ

ًعلیما حكیما  ًِ َِ ْولكم نصُف ما ترك أزواُجكم إن لم یكن لُھن ولد فإن ) ١١(َ ْ ْ ِْ َِ ٌَ َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ْْ َ ِ

ُّكان لُھن ولد فلكم الرُبُع َُّ ُ َ َ ََ ٌ َ ْمما ترك َ َ َ َّ َّن من بعد وصیٍة ُیوصین بھا أو َدین ولُھن ِ ََّ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ

ْالرُبُع مما تركتم إن لم یكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلُھن الثُمُن مما تركتم  ْ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َّ َّ ُِّ ُِّ ٌ ٌْ ْ ِْ ِ

َمن بعد وصیٍة توُصون بھا أو َدین وإن كان رُجل ُیور َ َ َ َ َ ٌَ ْ ْ ْ ْ ِْ ٍِ َ ُ َّ ِ ِ ٌث كاللة أو امرأة ِ َ ََ ْ ِ ً َ َ ُ

ْولُھ أخ أو أخت فلكلِّ واحٍد منُھما السدُس فإن كانوا أكثر من ذلك فُھم  َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َِ ُ ُّ ٌ ُ ٌ

َشركاُء في الثلث من بعد وصیٍة ُیوصى بھا أو َدین غیر ُمضار وصیة من  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َّ ٍَّّ ْ ْ ْ ْ َْ ٍ َ ِ ُ ُّ ُ

َهللا وهللا علیم ح َ َ ٌِ ِ ُ َّ ٌلیم َّ َّتلك ُحدود هللا ومن ُیطع هللا ورُسولُھ ُیدخلُھ جناٍت ) ١٢(ِ َ َ َ َ َ ِ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َّ َّ
ِ ْ ُ ُ

ُتجري من تحتھا األنھاُر خالدین فیھا وذلك الفوز العظیم  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِومن یعص ) ١٣(ِ ْ َْ َ َ

ِهللا ورُسولُھ ویتعد ُحدوَدهُ ُیدخلُھ نارا خالدا ف ِ ًِ ً َ َْ ْ ُ َّ َ َ َ َ ََ َ ٌیھا ولُھ عذاب ُمھین َّ ٌِ َ ََ)١٤(﴾  

َیستفتونك قل هللا ُیفتیكم في الكاللة إن امُرؤ ھلك لیس لُھ  ﴿:وقال تعالى  َ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ٌْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ُْ َِّ

َولد ولُھ أخت فلھا نصُف ما ترك وُھو یرثھا إن لم یكن لھا ولد فإن كانتا  َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ٌِ ٌَ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ
ِ ِ ٌ ْ ُ

َاثنتین ف َ َِ ْ ِّلُھما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثُل حظ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََّ ًُّ ً ً ْ ِ ِ ُِ َْ َّ ُ

ٌاألنثیین ُیبیُِّن هللا لكم أن تضلوا وهللا بكلِّ شيء علیم  ِ َِ َ َ ٍَ ْ ْ َْ َُ ُ َِ ُِ َُّ َُّّ َ ْ َ ْ ُ ْ)١(﴾) ١٧٦(  
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  :وأما السنة 
ى بالرجل المیت علیھ كان یؤت «  أبو ھریرة أن رسول هللا فما رواه

الدین فیسأل ھل ترك لدینھ من قضاء فإن حدث أنھ ترك وفاء صلى علیھ 
وإال قال صلوا على صاحبكم فلما فتح هللا علیھ الفتوح قال أنا أولى 
بالمؤمنین من أنفسھم فمن توفي وعلیھ دین فعلي قضاؤه ومن ترك ماال 

  )١(». فھو لورثتھ
  :وأما العقل 

  

  : العقود الناقلة للملكیة بأنواعھا المختلفة: یةَّالوسیلة الثان

كالھبات، والوقف ،والوصایا، وغیر ذلك فقد أقر اإلسالم العقود، 

  : ووضع لھا ضوابط تجعلھا محققة للملكیة، من ذلك

  .رضا المتعاقدین  -١

  . أن یكونا جائزي التصرف  -٢

أن یكون المعقود علیھ ماال مباح المنفعة من غیر  -٣

  .ةضرور

 العاقد مالكا للمعقود علیھ ،أو مأذونا لھ في وأن یكون -٤

 .التصرف فیھ 

 .وان یكون المعقود علیھ مقدورا على تسلیمھ  -٥

 .وان یكون معلوما لدى المتعاقدین  -٦

 .وان یكون الثمن معلوما  -٧

 :ومن أدلة مشروعیة البیع والتجارة 

                                                           

لصحیح المسمى صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  الجامع ا-  1
 ،)ھـ٢٦١: المتوفى (النیسابوري 

دار الجیل بیروت : الناشر .،باب من ترك ماال فلورثتھ٤٢٤٢:،حدیث رقم٥/٦٢
  .ثمانیة أحزاء في أربع مجلدات: دار األفاق الجدیدة ـ بیروت، عدد األجزاء + 
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با﴿ :قولھ تعالى  - ١ َوأحل هللا البیع وحرم الرِّ َُّ ََّ َ َ َ َ َْ ْ َّ َ﴾)١(  

ْ یا أیھا الذین آمنوا ال ت�أكلوا أم�والكم بی�نكم ﴿ :ولھ تعالىوق - ٢ ُْ ُ َ ُ َ َُ َْ َْ َ َ َ ََ َُ ْ ِ َّ ُّ

َبالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا  َّ َّ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َُ َ َ َِ ِ ٍِ ْ ًْ َّ ِ ْ

ِكان بكم رحیم َ َْ ُ   )٢(ًا ﴾ِ

ُ رواه حكیم بن حزام رضي هللاما - ٣ َّ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ َ ِّ عنھ، عن النبي َ َ َِ َِّ ُْقال َ َ :

ِالبیع��ان بالخی��ار م��ا ل��م یتفرق��ا، ف��إن ص��دقا وبین��ا ب��ورك لھم��ا ف��ي « َِ ُ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِْ

َبیعھما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بیعھما ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َِ ِِ ِ ُِ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ«)٣( 

  : العمل: الوسیلة الثالثة 

 كل قادر علیھ، ولقد ح�ث اإلس�الم إن العمل شرف ومجد وفریضة على

علیھ، وحارب الكسل والخمول والبطالة والتسول؛ ألن الفق�ر مذل�ة وم�رض 

اجتماعي خطیر، وتنفیر اإلسالم منھ؛ ألنھ ی�ضر بالم�صلحة العام�ة، فاألم�ة 

قوی��ة بق��وة أفرادھ��ا، ض��عیفة ب��ضعف أبنائھ��ا، واعتب��ر اإلس��الم العم��ل ھ��و 

 وأن ال عم��ل م��ن غی��ر أج��ر، وأن األج��ر الوس��یلة المف��ضلة ألغلبی��ة التمل��ك،

والعم�ل ف�ي ، وھ�و أب�رز ط�رق ك�سب الملكی�ة ف�ي اإلس�الم، على قدر العمل

ًتقدیر اإلسالم سبب لملكی�ة العام�ل نتیج�ة عمل�ھ، وی�شترك العم�ل أحیان�ا م�ع 

وقد جاءت رأس المال المستثمر في كسب الملكیة كما في شركة المضاربة، 

  :، والسنة النبویة تحث على العمل نصوص كثیرة في القرآن الكریم

   :فمن القرآن

                                                           

  .٢٧٥:م  سورة البقرة، جزء اآلیة رق- 1

  .٢٩:  سورة النساء، اآلیة رقم- 2

،حدیث ٣/٦٤ صحیح البخاري ،كتاب البیوع، باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، -  3
  .٢١١٠:رقم 



 ١٦٣٤

ُفإذا قضیت ال�صالة فانت�شُروا ف�ي األرض وابتغ�وا ﴿ :قول هللا تعالى  - أ َُ َ َ َْ َْ َِ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ ِ

َمن فضل هللا واذكُروا هللا كثیرا لعلكم تفلُحون َ َ ِِ ِ ِْ ًُ ُ َ ُْ َّ َ ََ َّ َّْ ِ ْ ْ﴾)١(  

ِوآخ�ُرون ی�ضرُبون ف�ي األرض ﴿:وقولھ تعالى  - ب ْ َْ ْ ِ َ َ َ َِ ِ یبتغ�ون م�ن ف�ضل َ ْ ْ َْ َِ َ َُ

  )٢(﴾َِّهللا

 :ومن السنة 

َم��ا رواه أب��و ھری��رة  - ١ َ ْ َ ُ : ِأن رس��ول هللا َّ َ ُ َ َّ َ ِوال��ذي نف��سي «: ق��ال ِْ َ َّ َ

ًبیده ألن یأخذ أحدكم حبلھ، فیحتطب على ظھره خیر لھ من أن یأتي رجال،  َ َ َ َُ َ َ َ ٌ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْْ ْ ُ ُْ َُ َ ُ ُِ َ َ َْ َ ِ

َفیسألھ أعط َْ ْ ََ َُ ُاه أو منعھَ َ َ ْ َُ َ«)٣(   

ِالمقَدام رضي هللا عنُھ، عن رُسول هللا وما رواه  -٢ َ َ َ َ ََّ َِّ ُْ ْ ِْ ِِقال ،َ َما أكل «: َ ََ َ

ِأح�د طعام��ا ق��ط، خی��را م��ن أن یأك�ل م��ن عم��ل ی��ده، وإن نب��ي هللا َداُوَد علی��ھ  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َُ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ َِ َ َِ ْ َ ًَ ًُّ َ ٌ

َالسالم، كان یأكُل من ع َ َْ ِ ُ ْ َ ُ َ ِمل یدهَّ ِ َ َِ«)٤ ( 

إن العمل في تق�دیر اإلس�الم س�بب لملكی�ة العام�ل نتیج�ة عمل�ھ، وتك�ون 

ًوی��شترك العم��ل أحیان��ا م��ع ) أن العم��ل س��بب الملكی��ة: (القاع��دة ف��ي اإلس��الم

  .رأس المال المستثمر في كسب الملكیة كما في شركة المضاربة 

  

  

  
                                                           

 .١٠:  سورة الجمعة ،اآلیة رقم- 1

  .٢٠:  سورة المزمل، جزء اآلیة رقم- 2

: ،حدیث رقم٢/١٢٣ صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة ،- 3
١٤٧٠.  

، حدیث رقم ٣/٥٧ صحیح البخاري ،كتاب البیوع، باب كسب الرجل وعملھ بیده، - 4
:٢٠٧٢ .  



 ١٦٣٥

  :الزرع  وإحیاء موات األرض: الوسیلة الرابعة 

، فق�د دع�ا اإلس�الم إل�ى )١. (لفقھاء على أن اإلحیاء سبب للملكی�ةاتفق ا

الزراعة وحث علیھا في كثیر من النصوصأ واستدلوا عل�ى ذل�ك بادل�ة م�ن 

  :السنة واإلجماع

  :أما السنة

ق��ال » م��ن أحی��ا أرض��ا میت��ة فھ��ي ل��ھ « ج��ابر مرفوع��ا  فم��ا رواه -١ 
  )٢.(ھذا حدیث حسن صحیح : الترمذي 

من أحی�ا أرض�ا میت�ة فھ�ي ل�ھ ول�یس لع�رق «  زید وحدیث سعید بن-٢
قال الترمذي حدیث ح�سن وروى مال�ك ف�ي موطئ�ھ وأب�و داود » ظالم حق 
ھ�و م�سند ص�حیح متلق�ى ب�القبول عن�د :  مثل�ھ ق�ال اب�ن عب�د الب�ر ٣في س�ننھ

  .فقھاء المدینة وغیرھم 
  :وأما اإلجماع

  )٤.(اء فقد اجمع عامة فقھاء األمصار على أن الموات یملك باإلحی

        وش��رع اإلس��الم إحی��اء الم��وات أي األرض ل��یس لھ��ا مال��ك، وال 

والت��ي ل��م ی��سبق إلیھ��ا ب��زرع أو بن��اء، وذل��ك ألن ) ٥(بھ��ا م��اء، أو عم��ارة 

                                                           

حاشیة الصاوي على الشرح . ، كتاب إحیاء الموات٦/٤٣١ حاشیة ابن عابدین، -  1
 تحفة ،.٩/١١٦،) ھـ١٢٤١: المتوفى (الصغیر، ألحمد بن محمد الصاوي 

: المتوفى (شھاب الدین أحمد بن حجر الھیتمي ، لاجالمحتاج في شرح المنھ
المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، لعبد هللا بن . ٢٥/٢٣٩،)ھـ٩٧٤

 بیروت، - دار الفكر : ،الناشر ١٦٤ /٦أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،
 .١٠: عدد األجزاء ١٤٠٥الطبعة األولى ، 

 .١٤٣٦: یاء األرض المواتن حدیث رقم سنن الترمذي، باب ما ذكر في إح- 2

  .٣٠٧٥: حدیث رقم،  سنن أبي داود، باب في إحیاء الموات- 3

  .٦/١٦٤المغني ، البن قدامة المقدسي ، -4
 كشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن -  5

ار الكتب د: ، الناشر٤/١٨٥) ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 
  العلمیة



 ١٦٣٦

اإلسالم یحب أن یتوسع الناس ف�ي العم�ران وینت�شروا ف�ي األرض ویحی�وا 

 لھم الث�روة مواتھا فتكثر ثرواتھم ویتوفر لھم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق

  والقوة ،

وھو لذلك یحبب إلى أھلھ أن یعمدوا إلى األرض المیتة لیحیوا مواتھ�ا، 

ُویستثمروا خیراتھا وینتفعوا ببركاتھا، ، وذلك لما روت�ھ عائ�شة رض�ي هللا  َّ َ َ َِ َِ َ

َعنھا، أن رسول هللا  َُّْمن أعمر أرضا لیست ألحٍد فُھو أحق«:  قال ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ، قال»ً َ 

ُُع��روة َ ِق��ضى ب��ھ ُعم��ُر رض��ي هللا عن��ُھ ف��ي خالفت��ھ«: ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َُ َّ ِ واإلحی��اء یك��ون )١(»ِ

ِبشق األنھار، واستخراج العیون واآلبار والغرس والتحجیر، والبناء، ونحو  ِ ِِ
َ

  ذلك

  :ویشترط  لملكیة ھذه األرض شرطان  

لعم��ران، حت��ى ال تك��ون مرفق��ا م��ن أن تك��ون بعی��دة ع��ن ا  - أ

  . یتوقع أن تكون من مرافقھمرافقھ، وال

 :إلى مذھبینوھذا الشرط اختلف فیھ الفقھاء إذن الحاكم   - ب

الم��ذھب األول لجمھ��ور الفقھ��اءمن المالكی��ة وال��شافعیة والحنابل��ة 

الذین ذھبوا إلى أن اإلحیاء س�بب للملكی�ة م�ن غی�ر ) ٢(،والصاحبین 

                                                           

نحدیث ٣/١٠٦من أحیا أرضا مواتا ،:  صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب- 1
 . ٢٣٣٥: رقم

 رد المحتار على الدر المختار، البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز -2
- دار الفكر: ، الناشر٦/٤٣٢،) ھـ١٢٥٢: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 

الدر المختار للحصفكي شرح «م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢لثانیة، ا: بیروت، الطبعة
حاشیة ابن  «- مفصوال بفاصل - بأعلى الصفحة یلیھ » تنویر األبصارللتمرتاشي

رد المحتار ،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام :علیھ، المسماة » عابدین
الشافعي وھو شرح مختصر المزني، ألبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

، ٧/٤٧١،) ھـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي حبیب 
 .مكتبة القاھرة: ، الناشر٦/٢٠٤،المغني البن قدامة، ، 



 ١٦٣٧

ن اشتراط إذن الحاكم، فمتى أحیاھا أصبح مالك�ا لھ�ا م�ن غی�ر إذن م�

 .الحاكم،وعلى الحاكم أن یسلم بحقھ إذا رفع إلیھ األمر عند النزاع

الذي ذھب إلى ان اإلحیاء سبب : المذھب الثاني  لإلمام  أبي حنیفة

  )١.(للملكیة، ولكن شرطھا إذن اإلمام وإقراره
ومحل الخالف إذا ترك االستئذان جھال أما إذا تركھ : محل الخالف

  )٢.(ستردھا زجرا اتفاقا تھاونا باإلمام كان لھ أن ی
  :بیان ما یتفرع على ھذا الخالف

یتفرع على ھذا الخالف ما لو أمر اإلمام رجال أن یعمر أرضا میتة 

على أن ینتفع بھا وال یكون لھ الملك فأحیاھا لم یملكھا عنده ألن ھذا شرط 

  )٣.(صحیح عند اإلمام وعندھما یملكھا 

  :األدلـــــــــة 

  :بأدلة من السنة والعقل اء على ذلك استدل جمھور الفقھ

  :أما السنة
من أحیا أرضا میتة فھي لھ ، « : فقولھ علیھ الصالة والسالم  - ١

  » ولیس لعرق ظالم حق 

ْمن «: قال َوما روتھ عائشة رضي هللا عنھا،أن رسول هللا  - ٢ َ

ُّأعمر أرضا لیست ألحٍد فُھو أحق ََ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ ْ َْ ُ، قال ُعروة»ً َ َْ َضى بھ ُعمُر رضي َق«: َ َ َ َِ ِ ِ

ِهللا عنُھ في خالفتھ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َّ«)٤(  
  
  

                                                           

  . ٦/٤٣٦ حاشیة رد المحتار، البن عابدین - 1

 .٦/٤٣٣ حاشیة ابن عابدین،- 2

 .٦/٤٣١ حاشیة ابن عابدین ، - 3

نحدیث ٣/١٠٦ا أرضا مواتا ،من أحی:  صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب- 4
 . ٢٣٣٥: رقم



 ١٦٣٨

  :وأما العقل
  )١. ( فألنھ مباح سبقت یده إلیھ كالصید -١
 وألن ھذه عین مباحة فال یفتقر تملكھا إلى إذن اإلمام كأخذ -٢

الحشیش والحطب، ونظر اإلمام في ذلك ال یدل على اعتبار إذنھ؛ وأما مال 
 ھو مملوك للمسلمین ولإلمام ترتیب مصارفھ، فافتقر إلى بیت المال، فإنما

إذنھ بخالف مسألتنا، فإن ھذا مباح ، فمن سبق إلیھ كان أحق الناس بھ 
  )٢. (كالحشیش، والحطب، والصیود، والثمار، المباحة في الجبال 

  :واستدل اإلمام أبو حنیفة على مذھبھ 
 بھ نفس  ما طابتلیس للمرء إال' : قولھ علیھ الصالة والسالم ب 
  ).    إمامھ

المراد بھ في المباحات ، إال أن الحطب : وجھ الداللة من ھذا الحدیث
  )٣. (والحشیش والماء خص عنھ بالحدیث ، فبقي الباقي على األصل

  :مناقشة األدلة
نوقشت أدلة الجمھور بأن حدیثھم محمول على اإلذن لقوم مخصوصین 

 إلى ید المسلمین بالقتال، والغلبة فیكون توفیقا بین الحدیثین ؛ وألنھ وصل
  )٤.(غنیمة ، وال یحل ألحد بدون إذن اإلمام كسائر الغنائم 

وفرق مالك بین األراضي المجاورة للعمران واألرض البعیدة عنھ؛ 

فإن كانت مجاورة فال بد فیھا من إذن الحاكم، وإن كانت بعیدة فال یشترط 

  )٥(.فیھا إذنھ، وتصبح ملكا لمن أحیاھا

  :الترجیح وسببھ

                                                           

 .٣/٧٦ االختیار لتعلیل المختار،البن مودود، - 1

  .٦/٢٠٤ المغني ،البن قدامة، - 2

 .٣/٧٦ االختیار لتعلیل المختار، البن مودود الحنفي، - 3

 .٣/٧٧ المرجع السابق، - 4

من بن محمد بن  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك فِي فقھ اإلمام مالك، لعبد الرح-5
) ھـ٧٣٢: المتوفى(عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شھاب الدین المالكي 

شركة مكتبة : تقریرات مفیدة إلبراھیم بن حسن ،الناشر: ، وبھامشھ١/١٠٠
  .الثالثة : ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة



 ١٦٣٩

 ترجیح ما ذھب الیھ اإلمام أبو حنیفة من أنھ البد - وهللا أعلم - أرى 

من إذن اإلمام أو نائبھ في اإلحیاء؛ وذلك حفاظا على المال العام، ولعدم 

  .وقوع النزاع والشحناء بین المسلمین، وقیاسا على مال بیت المال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٤٠

  المطلب الثاني
  ضع الید في الداللة على الملكیةحكم و

  
  :داللة وضع الید على الملكیة : المسألة األولى

اتفق الفقھاء على أن وضع الید والتصرف من أقوى ما یستدل بھ 
  )١. (على الملك ، ولذا تصح الشھادة بأنھ ملكھ 

وذلك آلن األصل أن اإلنسان یتصرف فیما ھو ملكھ، وان الید 
  .والتصرف دلیل الملك

إن وضع الید والتصرف من أقوى ما یستدل بھ [ : ل ابن عابدین قا
  )٢ (.]على الملك ولذا تصح الشھادة بأنھ ملكھ

  
كتصرف ، وضع الید والتصرف في الشيء المحوز: [ وقال المالكیة

فمن ، المالك في ملكھ بالبناء والغرس والھدم وغیره من وجوه التصرف
عشر ،  رشید أجنبي غیر شریكمثال أو عقارا  على حاضر ، حاز دارا 

) سنین على المشھور ولم یحدث فیھا بناء وال ھدما وال غرسا فإنھا تنسب 
ال یدعي شیئا ، تضاف إلیھ، وإذا كان صاحبھا  المنازع حاضر عالم : أي
  )٣.] (فال قیام لھ ، ولم یمنعھ مانع من المطالبة ، 

ول جمیع فما ذكره المالكیة من أن مدة الحوز عشر سنینن ھو ق
أصحاب مالك، وصرح ، بمشھوریتھ، وقال مالك في المدونة ال حد في 
ذلك والمرجع إلى العرف، وھذه المسألة مخالفة لقولھ أول الباب البینة على 

                                                           

رباني لرسالة أبي زید كفایة الطالب ال، .٤/١٨٠،  حاشیة ابن عابدین- 1
، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، القیرواني،ألبي الحسن المالكي

عدد ،مكان النشر بیروت ، ١٤١٢سنة النشر ،الناشر دار الفكر،٢/٤٨٢,٤٨١
ألبي الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي ،فتاوى السبكي. ٢األجزاء 

لشرف ، ھ اإلمام أحمد بن حنبلاإلقناع في فق. ٢/٣٩٠، )ھـ٧٥٦: المتوفى (
) ھـ٩٦٠: المتوفى (الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي 

دار : الناشر ، عبد اللطیف محمد موسى السبكي: المحقق ،٣٨٨ - ٢/٣٨٥،
 .  لبنان -المعرفة بیروت 

 .١١/٢٧٧، للمرداوي، واإلنصاف . ٤/١٨٠،  حاشیة ابن عابدین- 2

 .٢/٤٨١،٤٨٢، رباني لرسالة أبي زید القیرواني كفایة الطالب ال- 3



 ١٦٤١

المدعي والیمین على من أنكر؛ ألن ظاھر ھذا لو أقام المدعي البینة ال تقبل 
  )١. (كر أول البابھذه المسألة مستثناة مما ذ: وقال القیرواني، منھ 

  
واألنھار المجھولة الحال إذا كانت في أیدي الناس [: وقال الشافعیة

  ).٢  (.]فحكمھا حكم المملوكة ؛ ألن الید دلیل الملك
  )٣.] .(إنما لم یحتج إلى دلیل ألن الید دلیل الملك[ : وقال المرداوي

   :كیفیة وضع الید: المسألة الثانیة 
 الید، والتصرف فیھ، یكون في كل شيء اتفق الفقھاء على أن وضع

؛ ففي العقار یحصل ) ٤(بحسبھ ویختلف ذلك باختالف ما توضع الید علیھ 
  .أن یسكن الدار ، وأن یحدث أبنیة فیھا : وضع الید علیھ بأحد أمرین 

حفر بئر أو نھر أو قناة ، أو غرس أشجار ، أو ) ٥(ـ وفي العرصة
والغاب ) ٦(وفي الحرج ، صنع لبن زرع مزروعات ، أو إنشاء أبنیة أو 

  .قطع األشجار منھا وبیعھا ، وباالنتفاع منھا بوجھ قریب من ذلك 

                                                           

 .٢/٤٨٢ المرجع السابق، - 1

 .٢/٣٩٠  فتاوى السبكي، - 2

لعالء ،  إلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل- 3
: المتوفى (الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي 

  دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان: ،الناشر ١١/٢٧٧، )ھـ٨٨٥

  .ھـ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة 

بلغة . كتاب الصید والذبائح واألضحیة، ٣١٩صـ ،  األشباه والنظائر البن نجیم- 4
أسنى المطالب في شرح روض  .٤/١٥٧السالك، ألحمد الصاوي المالكي، 

دار الكتب :  النشر دار، ٤/٣٦٩،زكریا األنصاري/ لشیخ اإلسالم ، الطالب
محمد . د : األولى ،تحقیق : الطبعة ،٢٠٠٠ - ه ١٤٢٢ -  بیروت -العلمیة 

 .٤/ عدد األجزاء ،محمد تامر
معجم أسماء األشیاء ، ألحمد بن : انظر.كل بقعة بین الدور واسعة فیھا بناء  -  5

، فصل في ٢٩٢صـ، ھـ ١٣١٨سنة الوفاة / سنة الوالدة ، مصطفى الدمشقي 
عدد ،مكان النشر القاھرة،سنة النشر ، الناشر دار الفضیلة ،العقاراتبیان 

 .١: األجزاء
َمكان حرج وحرج، أي ضیق كثیر الشجر ال تصل إلیھ الراعیة -  6 ِّ ٌ َ ٌ َ َ ٌَ ِ  انظر الصحاح في .ٌ

  .ج.ر.ح: مادة، ١٢١صـ ، للجوھري، اللغة 



 ١٦٤٢

وفي المرعى قطع الحشائش وحفظھا وبیعھا ، أو رعي الحیوانات -
  .فیھا وما أشبھ ذلك من التصرفات 

  أما وضع الید على المنقول فیكون بكل ما یدل على حیازة الشخص 
ألجنبي على األجنبي من العبید واإلماء والدواب والحیوان لھ ، فما حازه ا

كلھ والعروض كلھا فأقام ذلك في یدیھ یختدم الرقیق ویركب الدواب 
 )١.(ویحلب الماشیة ویمتھن العروض فذلك كلھ كالحائز 

  
بوضع : حقیقي وحكمي فاألول : االستیالء قسمان [ : قال ابن نجیم

صب الشبكة للصید ملك ما تعقل بخالف ما إذا بالتھیئة فإذا ن: الید والثاني 
نصبھا للجفاف و إذا نصب الفسطاط فتعقل الصید بھ ملكھ و لو نصبھا لھ 
فتعقل بھا فأخذه غیره فإن كان األول بحیث لو مد یده أخذه ملكھ فیأخذه من 

فال و لو حفر بئرا لصید الذئاب وغاب فقدم آخر میتة : الثاني و إال 
ب في البئر فھو لحافره و ما تعسل في أرضھ فھو لھ و لصیدھا فوقع الذئ

إن لم یھیئھا ألنھ من إنزالھا بخالف النحل و الظبي إذا تكنسن أو باض 
الصید فإنھ ال یكون لصاحبھا إال بالتھیئة ما لم یكن قریبا منھ بحیث لو مد 
یده ألخذه و لو و قع في جحره رد من النثار شيء فأخذه غیره فھو لآلخذ 

أن یھيء جحره لھ و أما الثاني فشرطھ وجود الملك في المحل فال إال 
  )٢.] (یجوز بیع ضربة القانص و الغائص لعدم الملك

بتصرف، بواحد ، والحائز في العقاریكون[ : وقال الصاوي المالكي
أي : من التسعة التي ذكرھا المصنف في العقار وذلك یكون بھدم أو بناء

و نحو ذلك، كفتق عین أو ،  كانا یسیرینكثیرین لغیر إصالح ال لھ أو
أي كالبیع و الھبة و الصدقة و : إجراء نھر  و نحو ذلك 

 كالرقیق یكون بالعتق و الكتابة و التدبیر - في المنقول-والتصرف.اإلیجار
و الوطء و نحو ذلك من ھبة أو صدقة ، و في الثیاب باللبس و التقطیع و 

                                                           

محامي فھمي ال: تحقیق تعریب، درر الحكام شرح مجلة األحكام،علي حیدر - 1
عدد ،بیروت/ مكان النشر لبنان ،،الناشر دار الكتب العلمیة٤/٣٤٢الحسیني،
بصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام، إلبراھیم بن  ت.٤×١٦األجزاء 

/ ٢،) ھـ٧٩٩: المتوفى (علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 
٨٤،٨٣  ،  

  .كتاب الصید والذبائح واألضحیة، ٣١٩ صـ ، األشباه والنظائر البن نجیم- 2



 ١٦٤٣

ّ ، و في الدواب بالركوب و الھبة و الھبة و الصدقة و البیع و اإلیجار
  )١(ھـ بتصرف .أ.] الصدقة و البیع و اإلیجار و نحو ذلك 

  
إذا دخل الماء المباح دار إنسان ،  لم یكن لغیره أخذه  [ :وقال السبكي

من داره ؛  المتناع دخول اإلنسان ملك غیره بغیر إذنھ ؛  فلو فعلھ ؛  فھلك 
وكذا لو دخل السمك مع الماء . لكیملك ؟ فیھ وجھان أصحھما أنھ یم

 لم یجز ؛  -حماھا اإلمام-ولو أحیا واحد أرضا : حوضھ ذكره ،ومنھا 
إذا تحجر مواتا ؛  فجاء آخر :  ومنھا  .ولكن یملكھا باإلحیاء على الصحیح

:  ومنھا ،وأحیاه ،  ملكھ على األصح المنصوص لكونھ حقق سبب الملك 
 الفرخ غیره ؛  فاألصح أیضا أنھ إذا عشش الطائر في ملكھ ،  وأخذ

وكذا لو توحل ظبي في أرضھ ،  أو وقع البلح فیھا :  قال النووي ،یملكھ
  )٢..] (ونحو ذلك

  
من رأى رجال یتصرف في شيء في یده [: و قال أبو زكریا األنصاري
جاز لھ أن ، واستفاض في الناس أنھ ملكھ، متمیز عن أمثالھ كالدار والعبد

وكذا یجوز ذلك لو انضم إلى الید تصرف ،  لم یعرف سببھوإن، یشھد لھ بھ
مدة طویلة ولو بغیر االستفاضة؛ ألن امتداد الید والتصرف بال منازع 

  )٣. ] (یغلب ظن الملك
  

و إحیاء األرض التي یمتلكھا یكون  بأن یحوز : [وقال صاحب اإلقناع
،  البناء بھویكون البناء مما جرت عادة البلد، بحائط منیع یمنع ما وراءه

سواء أأرادھا لبناء أم زرع أم حظیرة غنم أم خشب ونحوھم، وال یعتبر في 
ذلك تسقیف، أو یجري لھا ماء إن كانت ال تزرع إال بھ أو یحفر فیھا بئرا 

فھو كالمتحجر الشارع في األحیاء ، فإن لم یصل إلى الماء، یكون فیھا ماء
وإن ، رعھا إال بحبسھ عنھاأو یمنع ما ال یمكن ز، أو یغرس فیھا شجرا، 

وإن ، كان المانع من زرعھا كثرة األحجار، فإحیاؤه بقلع أحجارھا وتنقیتھا

                                                           

  .٤/١٥٧ بلغة السالك، ألحمد الصاوي المالكي، - 1

تاج الدین عبد / اإلمام العالمة ، ألشباه والنظائر ـ لإلمام تاج الدین السبكىا -  2
، دار الكتب العلمیة: الناشر ، ١/٣١٧الوھاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي،

 .٢/ م، عدد األجزاء ١٩٩١ -  ھـ١٤١١الطبعة األولى 
 .٤/٣٦٩،  أسنى المطالب شرح روض الطالب، ألبي زكریا األنصاري- 3



 ١٦٤٤

ومن سبق إلى ...كانت غیاضا وأشجارا، فبأن یقلع أشجارھا ویزیل عروقھا
مباح فأخذه مثل ما ینبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء، 

أو إلى صیدو ،  ذلك من النباتاتوغیر، والقصب، والشعر، أو ثمر الجبل
ینبذه ، ونحوه وما، ومرجان، وثمرو ولؤلؤ، وحطب، ولو سمكا أو عنبر

  .)١. ] (ملكھ والملك مقصور فیھ على القدر المأخوذ ، الناس رغبة عنھ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٨٨ - ٢/٣٨٥، ألبي النجا الحجاوي،  اإلقناع في مذھب اإلمام أحمد بن حنبل- 1



 ١٦٤٥

  المطلب الثالث
   الحیازة كدلیل على الملكیة

  :تمھید
ما یملكھ بوجھ شرعي ، فساكن الدار ، األصل أن اإلنسان یتصرف فی

وسائق السیارة ، أو الدراجة، وصاحب الدكان، الغالب أنھم یملكون ما 
یتصرفون فیھ ، ولكن قد یمكن المالك غیره من التصرف ، إما بعوض أو 
بدون عوض، وقد یكون المتصرف متعدیا كالغاصب والسارق، فاحتمال 

ئم ، ولكن كلما طالت مدة الفصل بین الملكیة والتصرف احتمال قا
التصرف دل ذلك على أن المتصرف مالك إلى أن یحصل االطمئنان 

  .بملكیة الحائز للشيء حسبما یشھد بھ العرف
  

ومن ھنا كانت عالقة الحائز بمدعي ملكیة الشيء المحوز لھا تأثیر 
  .حسبما یشھد بھ العرف من التسامح أو المشاحة 

كت عن تصرف األجنبي في عقاره  فالعرف یشھد أن األجنبي ال یس
عشر سنوات وأكثر، وھو حاضر ساكت ، بینما یشھد العرف أن األب 

  . یتسامح مع ابنھ في تصرفھ في مال األب عشرین سنة أو أكثر 
فكانت الصلة بین الحائز وبین مدعي الملكیة مؤثرة في مدة الحیازة، 

ین المتنازع فیھ، كما أن حضور مدعي الملكیة وبعده، والمسافة الفاصلة ب
وبین القائم بالحق لھا تأثیرھا ، وكذلك الشيء المحوز، فحیازة الدور 
واألرضین لیست كحیازة الثیاب والحیوان ، فإذا كان المالك قد یتسامح في 
سكنى داره لخمس سنوات مثال، فإنھ ال یتسامح في استعمال دابتھ مثل ھذه 

  . المدة 
ناك التصرف بالسكنى ، وأقوى منھا كما أن أنواع التصرف مختلفة، فھ

التصرف بالھدم والبناء وقلع الشجر وغراسة األرض ، وأقوى من ذلك 
التصرف بالبیع، والھبة والصدقة من وجوه التفویت، فكانت أحكام الحیازة 

  .تتأثر بھذه االعتبارات 
  :حكم الحیازة كدلیل على الملك 

 ید غیره فأنكره اختلفت آراء الفقھاء في حكم من ادعى شیئا في
وكان لكل واحد منھما بینة فأي البینتین یعمل بھا وتقدم على البینة 
األخرى ھل بینة الحائز للشيء وھو المدعى علیھ؟ أم بینة المدعي وھو 

  : الخارج عن الشيء إلى ثالثة آراء
  



 ١٦٤٦

للحنفیة والروایة المشھورة لإلمام أحمد، وتبعھ فیھا :  الرأي األول
إلى أن من ادعى شیئا في ید غیره فأنكره وكان لكل  :بوااسحاق الذین ذھ
نتجت في : بسبب الملك وقالت ) الحائز(فإن شھدت بینة  واحد منھما بینة ،

ملكھ، أو اشتراھا، أو نسجھا، أو كانت بینتھ أقدم تاریخا قدمت، وإال قدمت 
( تقدم على بینة المدعى علیھ ) الخارج ( بینة المدعي  فبینة المدعي 

طریق انتقل ، حتى یقیم صاحب الید اآلخر الحجة أنھ بأي ) لحائز ا
  )١(.إلیھ

  :واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والعقل
  : أما السنة

جاء رجل من حضرموت « :  فما رواه وائل بن حجر عن أبیھ قال-١
 ، فقال الحضرمي، یا رسول هللا إن ھذا ، ورجل من كندة إلى النبي 

ي فقال الكندي ھي أرضي وفي یدي لیس لھ فیھا حق غلبني على أرض ل
فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم للحضرمي ألك بینة قال ال قال فلك یمینھ 
قال یا رسول هللا إن الرجل فاجر ال یبالي على ما حلف علیھ ولیس یتورع 
من شيء قال لیس لك منھ إال ذلك قال فانطلق الرجل لیحلف لھ فقال 

 علیھ وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك لیأكلھ ظلما رسول هللا صلى هللا
  )٢(» . لیلقین هللا وھو عنھ معرض

  قال أبو عیسى حدیث وائل بن حجر حدیث حسن صحیح
  
 قضى أن الیمین على أن رسول هللا « : رواه ابن عباس   وما- ٢

  ».المدعى علیھ 
  قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح والعمل على ھذا عند أھل
العلم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ و سلم وغیرھم أن البینة على 

  المدعي والیمین على المدعى علیھ 
  )٣(صحیح : قال الشیخ األلباني 

                                                           

  ١٢/١٦٨ والمغني، البن قدامة، .٢٣٢/ ٦ بدائع الصنائع للكاساني، - 1

جاءفي ان البینة عالمدعي والیمین على المدعى ، باب ما ٣/٦٢٤ سنن الترمذي ،- 2
  .١٣٤٠: علیھ، حدیث رقم

ما جاء في أن البینة على المدعي، والیمین على : ، باب ٣/٦٢٤ سنن الترمذي، - 3
 .١٣٤٢: من أنكر، حدیث رقم



 ١٦٤٧

 جعل جنس البینة في أن النبي : وجھ الداللة من ھذین الحدیثین
  .جانب المدعي ، فال یبقى في جانب المدعى علیھ بینة 

  
  :وأما العقل

ینة الخارج أظھرت لھ سبق الملك، فكان القضاء بھا أولى  فألن ب-١
  كما إذا وقتت البینتان نصا،

أنھا أظھرت لھ سبق الید؛ : ووقتت بینة الخارج داللة، وداللة الوصف
ألنھم شھدوا لھ بالملك المطلق، وال تحل لھم الشھادة بالملك المطلق إال 

 بدلیل الملك، وال دلیل على بعلمھم بھ، وال یحصل العلم بالملك إال بعد العلم
الملك المطلق سوى الید، فإذا شھدوا للخارج، فقد أثبتوا كون المال في یده 
وكون المال في ید ذي الید ظاھرا ثابت للحال، فكانت ید الخارج سابقة 
على یده، فكان ملكھ سابقا ضرورة، وإذا ثبت سبق الملك للخارج یقضى 

الید في ھذه العین في زمان سابق، ولم ببینتھ؛ ألنھ لما ثبت لھ الملك و
یعرف لثالث فیھا ید وملك علم أنھا انتقلت من یده إلیھ فوجب إعادة یده 
ورد المال إلیھ، حتى یقیم صاحب الید اآلخر الحجة أنھ بأي طریق انتقل 
إلیھ كما إذا عاین القاضي كون المال في ید إنسان ویدعیھ لنفسھ ثم رآه في 

ه بالرد إلیھ إذا ادعاه ذلك الرجل إلى أن یبین سببا صالحا ید غیره فإنھ یأمر
  )١. (لالنتقال إلیھ 

  
وألن بینة المدعي أكثر فائدة فوجب تقدیمھا ، كتقدیم بینة الجرح  - ٢

  :على التعدیل ، ودلیل كثرة فائدتھا 
 أنھا تثبت شیئا لم یكن ، وبینة المنكر إنما تثبت ظاھرا تدل الید علیھ -أ

  .یدة فلم تكن مف
 وألن الشھادة بالملك یجوز أن یكون مستندھا رؤیة الید والتصرف -ب

، فإن ذلك جائز عند كثیر من أھل العلم ، فصارت البینة بمنزلة الید 
كما ) صاحب الید ( المفردة ، فتقدم علیھا بینة المدعي على المدعى علیھ 

ما  شاھدي األصل لم تكن لھأن شاھدي الفرع لما كانا مبنیین على
  )٢(.مزیة
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 ١٦٤٨

  
للمالكیة، والشافعیة، والروایة الثانیة للحنابلة الذین : الرأي الثاني

إلى أنھ تقدم بینة المدعى علیھ الحائز، وأن البینة ال تنقل الملك عن : ذھبوا
المحوز علیھ إلى المدعي ولكنھا تدل علیھ ، فیكون القول معھا قول الحائز 

  :روط ھيلكن بخمس ش) ١.(إنھ یملكھ بیمینھ : 
  .أن یحصل من األجنبي الحائز تصرف:   أولھا
أن یكون المنازع لھ المدعي للملكیة حاضرا معھ بالبلد حقیقة أو : ثانیھا

  .حكما
  .وأن یكون ساكتا: ثالثھا

  .أن ال یكون مانع لھ من التكلم مدة عشر سنین: رابعھا
وھو أن یدعي الحائز وقت المنازعة ملك الشيء :  وبقي شرط خامس

المحاز وأما إذا لم یكن لھ حجة إال مجرد الحوز فال ینفعھ وال یشترط بیان 
سبب الملك كما قال ابن أبي زمنین وھو المعتمد خالفا لمن قال إنھ یطالب 
ببیانھ وقیل إن لم یثبت أصل الملك للمدعي لم یطالب الحائز ببیانھ وإن 

  )٢. (ثبت األصل الملك للمدعي طولب ببیانھ
  :ى ذلك بأدلة من السنة والعقلواستدلوا عل

اختصم إلیھ  «  فما روي عن جابر بن عبد هللا أن النبي :أما السنة
رجالن في دابة أو بعیر ، فأقام كل واحد منھما البینة بأنھا لھ أنتجھا فقضى 

  )٣(» . للذي ھي في یده رسول هللا 
  

 بیده  فألنھما استویا في إقامة البینة ، وترجحت بینتھ:وأما العقل
  )٤.(كالخبرین اللذین مع أحدھما قیاس فیقضى لھ بھا 
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  المطلب الرابع

  الملكیة العامة وبعض صورھا، وأھدافھا

  :تعریف الملكیة العامة : المسألة األولى

یقصد بھا أن یكون المال مخصصا لمنفعة عامة المسلمین ،فالملكیة 

لفرد، أو أفراد العامة تقابل الملكیة الخاصة التي یكون االنتفاع بھا 

  معینین 

  :بعض صور الملكیة العامة : المسألة الثانیة

  :أرض الحمى  - ١

وھي جزء من األرض العامة غیر المملوكة ألحد ،یخصصھا ولي 
األمر النتفاع عامة المسلمین ن وبذلك تصبح ھذه األرض مملوكة ملكیة 

فقراء  والحمى فیھ نفع للعامة ،وال یمكن أن تكون محال للملكیة الخاصة،
 فلخیل األغنیاء مرعى صدقاتھم، وأما فألنھ، أما الفقراء واألغنیاء

ال حمى إال أن : فمعناه) ال حمى إال هللا (المجاھدین عنھم، وأما قولھ 
 .یقصد بھ وجھ هللا، كما فعل رسول هللا 

لفقراء المسلمین ومصالحھم،  وبھذا الحمى یخالف فیھ  فیسلم الذي 
ذى في الجاھلیة كان إذا استولى على بلد أوتى بكلب فعل الجاھلیة فإن ال

 واستعداه فحیث انتھى عواؤه األرضفجعلھ على جبل أو على نشز من 
حماه لنفسھ، فال یرعى فیھ غیره ویشارك الناس فیما سواه، وھكذا كان 
كلیب بن وائل إذا أعجبتھ روضة ألقى فیھا كلبا وحمى إلى منتھى 

  )١(.عوائھ

  :الحمى في اإلسالم  ومن أمثلة أرض 
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 - موضع ینتقع فیھ ماء فیكثر فیھ الخصب-أرض النقیع   -أ 

َھذا حماي "  بالمدینة جبال بالنقیع، وقال َّحمى رسول هللا  َ َِ َوأشار " َ ََ َ

َبیده إلى القاع، وُھو قدُر میل في ستة أمیال، حماهُ لخیل المسلمین  َ َ َ ََ ْ َ َِ
ْ َ ِ ِ ِ

  )١(٠من األنصار والمھاجرین 

 بالربذة -رضي هللا عنھ-حماھا أبو بكر :ذة أرض الرب  - ب 

  )2 (.ألھل الصدقة، واستعمل علیھ مواله أبا أسامة

 من الشرف مثل ما -رضي هللا عنھ-أرض الشرف حماھا عمر   -ج 

یا ھني : ھني، وقال: ًحماه أبو بكر من الربذة، وولى علیھ مولى لھ یقال لھ

ِالناس، واتق دعوة المظلوم فإن د َّضم جناحك عن عوة المظلوم مجابة، َّ

وأدخل رب الصریمة ورب الغنیمة، وإیاك ونعم ابن عفان وابن عوف، 

فإنھما إن تھلك ماشیتھما یرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصریمة 

یا أمیر المؤمنین، أفتاركھم أنا ال أبالك، : ورب الغنیمة یأتیني بعیالھ فیقول

 نفسي بیده، لوال المال الذي َّفالكأل أھون علي من الدینار والدرھم، والذي

 )٣.(ًأحمل علیھ في سبیل هللا ما حمیت علیھم من بالدھم شبرا 

  :األرض الزراعیة المفتوحة  - ٢

 :و األرضون كلھا تنقسم إلى أربعة أقسام

                                                           

 األحكام السلطانیة، للقاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن - 1
 .١٥/٢٣٧والمجموع للنووي، .١/٢٢٢،)ھـ٤٥٨: المتوفى(الفراء 

 .١٥/٢٣٧ المجموع شرح المھذب ،للنووي، - 2

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب : یة، للماوردي  األحكام السلطان- 3
دار :  ،الناشر١/٢٧٦) ھـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

  .١٥/٢٣٧والمجموع ، للنووي ،. القاھرة –الحدیث 
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ما استأنف المسلمون إحیاءه، فھو أرض عشر ال یجوز : القسم األول

ِأن یوضع علیھا خراج؛والكالم فیھا ذكر في إحیاء  الموات، وھذا القسم َ

  .یتبع الملكیة الخاصة

ما أسلم علیھ أصحابھ فھم أحق بھ، فتكون على مذھب : القسم الثاني

: وقال أبو حنیفة. الشافعي أرض عشر، وال یجوز أن یوضع علیھا خراج

اإلمام مخیر بین أن یجعلھا خراجا أو عشرا، فإن جعلھا خراجا لم یجز أن 

  )١.( عشرا جاز أن تنقل إلى الخراجتنقل إلى العشر، وإن جعلھا

ما ملك من المشركین عنوة وقھرا، فیكون على مذھب : القسم الثالث

، وتكون أرض عشر ال یجوز أن )٢(الشافعي غنیمة تقسم بین الغانمین

وقفا على المسلمین بخراج یوضع ) ٣(یوضع علیھا خراج، وجعلھا مالك 

  )٤.( بین األمرینیكون اإلمام مخیرا: علیھا، وقال أبو حنیفة

ما صولح علیھ المشركون من أرضھم، فھي األرض : والقسم الرابع

  :المختصة بوضع الخراج علیھا، وھي على ضربین

ما خال عنھا أھلھا فحصلت للمسلمین بغیر قتال، فتصیر : أحدھما

وقفا على مصالح المسلمین، ویضرب علیھا الخراج، ویكون أجرة تقر 
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 ١٦٥٢

لما فیھا من عموم المصلحة، وال یتغیر   بمدةعلى األبد، وإن لم یقدر

  .بإسالم وال ذمة، وال یجوز بیع رقابھا اعتبارا لحكم الوقوف

ما أقام فیھ أھلھ وصولحوا على إقراره في أیدیھم : والضرب الثاني

  :بخراج یضرب علیھم، فھذا على ضربین

 أن ینزلوا عن ملكھا لنا عند صلحنا، فتصیر ھذه األرض وقفا: أحدھما

على المسلمین كالذي انجلى عنھ أھلھ، ویكون الخراج المضروب علیھم 

أجرة ال تسقط بإسالمھم، وال یجوز لھم بیع رقابھا، ویكونون أحق بھا ما 

أقاموا على صلحھم، وال تنتزع من أیدیھم، سواء أقاموا على شركھم أم 

 عنھم َتنتزع األرض المستأجرة من ید مستأجرھا، وال یسقط أسلموا، كما ال

ِبھذا الخراج جزیة رقابھم إن صاروا أھل ذمة مستوطنین، وإن لم ینتقلوا 

إلى الذمة، وأقاموا على حكم العھد لم یجز أن یقروا فیھا سنة، وجاز 

  .إقرارھم فیھا دونھا بغیر جزیة

أن یستبقوھا على أمالكھم، وال ینزلوا عن رقابھا، : والضرب الثاني

ٍویصالحوا عنھا بخراج یوضع  علیھا، فھذا الخراج جزیة تؤخذ منھم ما ِ

قاموا على شركھم، وتسقط عنھم بإسالمھم، ویجوز أن ال یؤخذ منھم جزیة 

رقابھم، ویجوز لھم بیع ھذه األرض على من شاءوا منھم أو من المسلمین 

َأو من أھل الذمة، فإن تبایعوھا فیما بینھم كانت على حكمھا في الخراج، 

ط عنھ خراجھا، وإن بیعت على ذمي احتمل أن ال ِوإن بیعت على مسلم سق

یسقط عنھ خراجھا لبقاء كفره، واحتمل أن یسقط عنھ خراجھا بخروجھ 

  )١. (بالذمة عن عقدة من صولح علیھا

  . الحاجات األساسیة كالماء ،والكأل، والنار - ٣
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َ، عن رُجل، من الُمھاجرین من أصح فیما رواه عنھ  علي قال  َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ ِِ ِ ْ ِاب ٍ

ِالنبيِّ   َّقال ،َ ِغزوت مع النبيِّ : َ َّ َ َ ُ ْ َ َثالثا أسمُعُھ، یقوُل  ُ ََ َ ْ َ ً َالُمسلُمون : " َ ِ ْ ْ

َشركاُء في ثالٍث ِ َ َ ِفي الكإل، والماء، والنار : ُ َِّ َ َ َِ ْ َْ َ ِ) "١(  

یدل ھذا الحدیث على أن ملكیة ھذه األشیاء الثالثة ھي ملكیة عامة 

، والنص  لكافة الناس في عھد رسول هللا لكافة المسلمین ألنھا ضروریة

على ھذه األمور فقط ؛ألنھا كانت من ضروریات الحیاة في بیئة العرب، 

فھي مباحة لجمیع الناس،والدولة ھي التي تمثل مصالح الجماعة، فلھا 

وضع الید علیھا، وعلى كل األشیاء الضروریة التي تعتبر من قبل الثروات 

االستخراجیة، وإنتاج المواد األولیة،  اتالطبیعیة الخام، والصناع

واالستیالء على المرافق العامة والتي تتغیر وتتبدل وتتطور بحسب البیئات 

والعصور، مثل مختلف األنھار العامة، والمعادن والنفط ولو وجدت في 

أرض مملوكة ملكیة خاصة، والكھرباء، والمنشآت العامة ونحوھا من 

ومما یؤید وجود الملكیة . لمصلحة الجماعةالمرافق الحیویة األساسیة 

ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین قد اعتبروا : الجماعیة

َبعض األراضي كالنقیع والربذة  ًحمى في سبیل هللا لترعى ) سبق ذكرھما(َّ

، )الحمى(فیھا خیل المسلمین، أي من أجل الصالح العام وھو المعروف بـ 

اج إلى مجھود في إیجادھا وال یستطیع أحد أن یستغني عنھا، تحت كما أنھا ال

فھذه المعادن تكون ملكیتھا لعامة ) ٢(وھي منحة من المولى عز وجل، 

  .المسلمین إذا ظھرت في أرض لیست مملوكة ألحد 
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 .، الحدیث صححھ األلباني .٣٤٧٧: رقم

ُ الفِقھ اإلسالمي وأدلتھ - 2 ُُ َّ ُّ َّالشامل لألدلة الشرعیة واآلراء المذھبیة وأھم النظریات (ْ َّ ََّّ َّ َّّ ّ

َّھیة وتحقیق األحادیث النبویة وتخریجھاالفق ّوھبة الزحیلِي، . د. أ: المؤلف )ََّّ ْ َ َ َُّ ْ
َّ كلیة الشریعة، -ّأستاذ ورئیس قسم الفقھ اإلسالمي وأصولھ بجامعة دمشق  َّ ّ

َّالطبعة الرابعة :  دمشق، الطبعة–َّ سوریة - دار الفكر :  ،الناشر٢١، ٧/٢٠ َّ



 ١٦٥٤

و ذھ���ب جمھ���ور الفقھ���اء م���ن الحنفی���ة، وال���شافعیة، وروای���ة ثانی���ة 

ا وج�دت ف�ي أرض مملوك�ة ملكی�ة إل�ى أن المع�ادن إذ: للمالكیة، والحنابلة

خاص��ة فإنھ��ا تك��ون تابع��ة ل��ألرض ول��صاحبھا، وعل��ى ھ��ذا ف��إن الدول��ة 

  )١.(تعوضھ عنھا 

ھ��ذا باإلض��افة إل��ى الزك��اة، والجزی��ة ،والخ��راج، والع��شور، والغنیم��ة، 

كل مال ال مالك لھ، كالتركات الت�ي ل�یس : وھي–والفيء، وأموال الضوائع 

قط�ة الت�ي م�ضت علیھ�ا فت�رة التعری�ف ول�م لھا م�ستحق أو وارث، وم�ال الل

یظھر صاحبھا ، فھذه األنواع كلھا اتفق الفقھ�اء عل�ى أن ھ�ذه األم�وال  بع�د 

تحصیلھا تودع في بیت مال المسلمین وتصبح موردا عاما من موارد الدولة 

  .اإلسالمیة وملكا عاما لجمیع المسلمین یصرف في مصالحھم 

 :العامةأھداف الملكیة : المسألة الثالثة

 المشتركةاستحقاق جمیع الناس الثروة العامة ذات المنافع  -١
سواء أكانت من الحاجات الضروریة أم غیرھا، والتوسعة على 

                                                                                                                                  

ِّالمعدلة بالنسبة َّالمنقحة  أحمد / و النظام االقتصادي في اإلسالم، د لما سبقھا ،َّ
 ،الطبعة الثانیة عشر ٦٣أحمد العسال، وفتحي أحمد عبد الكریم، ص 

  .القاھرة –م، الناشر مكتبة وھبة ١٩٩٧/ھـ١٤١٧:،سنة

، وما بعدھا، الذخیرة، ٢/٣٢٠ حاشیة رد المحتار على الدر المختار، البن عابدین - 1
لدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر ألبي العباس شھاب ا

محمد حجي، : ١٣، ٨، ١جزء : ، والمحقق٣/٦٨،) ھـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
محمد بو خبزة، : ١٢ - ٩، ٧، ٥ -  ٣سعید أعراب، وجزء : ٦، ٢وجزء 
 م ،روضة ١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة-دار الغرب اإلسالمي: الناشر

فتین، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي الطالبین وعمدة الم
: زھیر الشاویش، الناشر: ، وما بعدھا، تحقیق٢/٢٨٦) ھـ٦٧٦: المتوفى(

م، ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة-  دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت
الكافي في فقھ اإلمام أحمد ،ألبي محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد 

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي بن 
األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر٤١٠، ١/٤٠٩،)ھـ٦٢٠: المتوفى(

 . م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤



 ١٦٥٥

فالماء والكأل والنار والملح من األشیاء التي تقوم . عامة المسلمین 
حیاة البشر علیھا فإذا احتكرھا أي أحد استطاع أن یتحكم في 

  .مصیر الناس 
فالدولة ترعى الحقوق وتقوم :  نفقات الدولة  تأمین -٢

بالواجبات وتسد الثغور وتجھز الجیوش وتقوم بما یسد حاجات 
الضعفاء والیتامى والمساكین وكذلك األمن والتعلیم والعالج وكافة 
ّالخدمات العامة وال یمكن أن تقوم الدولة بھذه الجھود المباركة إال 

 .من خالل ھذه األموال العامة
ع األعمال الخیریة والتوسعة على المحتاجین من تشجی -٣

فالوقف والزكاة ، والصدقات تعتبر من اإلسھامات لسد . المسلمین 
حاجات المجتمع، وتمویل األعمال الخیریة، كالمساجد والمدارس، 

 .والمكتبات، والمستشفیات، وغیرھا 
على أحسن وجھ لصالح البشریة، استغالل الثروات  -٤

 التي یعجز األفراد أو الشركات عن القیام سیما المشروعاتوال
بھا، إما لعدم تحقق اإلمكانیات، أو تكالیفھا الباھظة ،كبناء المواني 

 الصناعیة واستغالل األراضي الشاسعة للزراعة وإقامة المدن
) البنك المركزي ( وغیرھا ، ولكن عندما یكون لبیت مال الدولة 

 .بھذه المشاریع العظیمة ًمصادر تثریھ تجعلھ قادرا على القیام 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٦٥٦

  

  

  الفصل الثاني

  تحول الملكیة العامة من اإلباحة إلى الملكیة الخاصة وعكسھ

  

  :ویحتوي على ثالثة مباحث

  .تحول الملكیة العامة إلى خاصةعن طریق اإلقطاع: المبحث األول

 تحول الملكیة الخاصة إلى ملكیة عامة  ویحتوي على: المبحث الثاني 

  :مطلبین

  .انتقال التركة إلى بیت مال المسلمین: المطلب األول

  .نزع الملكیة: المطلب الثاني

  .حكم فرض الضرائب وشروط فرضھا: المبحث الثالث

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٦٥٧

  الفصل الثاني
  تحول الملكیة العامة من اإلباحة إلى الملكیة الخاصة وعكسھ

  المبحث األول
  تحول الملكیة العامة إلى خاصة

  قطاعاإل
على أنھ قد ،اتفق الفقھاء من الحنفیة  والمالكیة والشافعیة والحنابلة

تتحول الملكیة من العامة إلى الخاصة بأي سبب من أسباب التملك 
وكذا فیما لیس بملك إلنسان بعینھ، ) ١.(كاإلقطاع من أراضي بیت المال 

 ال یكون ما كان خارج البلدة من مرافقھا محتطبا بھا ألھلھا أو مرعى لھم
مواتا حتى ال یملك اإلمام إقطاعھا ؛ ألن ما كان من مرافق أھل البلدة فھو 

  .حق أھل البلدة كفناء دارھم وفي اإلقطاع إبطال حقھم 
وكذلك أرض الملح، والقار، والنفط، ونحوھا مما ال یستغني عنھا 

م ولھ ألن ما كان الحق فیھ لعامة المسلمین فالتدبیر فیھ إلى اإلما المسلمون؛
أن یخص بعضھم بشيء من ذلك على حسب ما یرى كما یفعلھ في بیت 
المال، فلإلمام أن یعطي األرض من بیت المال على وجھ التملیك ، كما 
یعطي المال حیث رأى المصلحة ، إذ ال فرق بین األرض، والمال في الدفع 

  . للمستحق 
  

  :األدلـــــــــــــة
  ةواستدلوا على ذلك بأدلة من السن

  : السنةأما
 أقطعھ أرضا أن رسول هللا « : ما رواه علقمة بن وائل عن أبیھ - ١

  ».أعطھا إیاه : فأرسل معي معاویة قال: قال

                                                           

حاشیة . ،مطلب في حكم اإلقطاع من بیت المال٤/١٩٣ حاشیة ابن عابدین، -1
) ھـ١٢٤١: المتوفى (مد بن محمد الصاوي الصاوي على الشرح الصغیر، ألح

،تحقیق ٦/١٥٣لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، : الذخیرة، .٩/١١٦،
م، مكان النشر بیروت،عدد ١٩٩٤محمد حجي، الناشر دار الغرب، سنة النشر 

واإلنصاف في معرفة . ١٥/٢٢٧المجموع شرح المھذب، للنووي،. ١٤األجزاء 
ھب اإلمام أحمد بن حنبل، لعالء الدین أبو الحسن الراجح من الخالف على مذ

، ٦/٢٧٤، )ھـ٨٨٥: المتوفى (علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي 
الطبعة األولى : دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان، الطبعة : الناشر 
 .ھـ ١٤١٩



 ١٦٥٨

  ) ١.(إسناده صحیح على شرط مسلم : قال حسین سلیم أسد 
كنت أنقل « :روتھ أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھما قالت  ما-٢

على رأسي وھي مني ھ رسول هللا النوى من أرض الزبیر التي أقطع
  )٢. (» على ثلثي فرسخ 

  
 أقطع الزبیر، وأن  أن رسول هللا  « : روى ھشام عن أبیھ   وما- ٣

  )٣(» .أبا بكر أقطع، وأن عمر أقطع الناس العقیق
  

فاألرض الموات ھي أرض خارج البلد لم تكن ملكا :[ قال الكاساني
البلد موات أصال وكذا ما كان ألحد وال حقا لھ خاصا فال یكون داخل 

خارج البلدة من مرافقھا محتطبا بھا ألھلھا أو مرعى لھم ال یكون مواتا 
حتى ال یملك اإلمام إقطاعھا ألن ما كان من مرافق أھل البلدة فھو حق أھل 
البلدة كفناء دارھم وفي اإلقطاع إبطال حقھم وكذلك أرض الملح والقار 

 عنھا المسلمون ال تكون أرض موات حتى والنفط ونحوھا مما ال یستغني
ال یجوز لإلمام أن یقطعھا ألحد ألنھا حق لعامة المسلمین وفي اإلقطاع 

  )٤.] (إبطال حقھم وھذا ال یجوز
  

 أي كانت - إذا أقطع اإلمام أرضا ألحد ملكھا [: قال الصاوي المالكي
س ھو ملكا لھ وإن لم یعمرھا بشيء ،فلھ بیعھا وھبتھا وتورث عنھ ، ولی

من اإلحیاء بل ھو تملیك مجرد ،ولو اقتطعھ اإلمام ألحد على أن علیھ كذا 

                                                           

دار الكتاب  : الرحمن أبو محمد الدارمي، الناشر لعبدهللا بن عبد سنن الدارمي، - 1
خالد ، فواز أحمد زمرلي : تحقیق ١٤٠٧ بیروت، الطبعة األولى ، - العربي 

: ، باب في القطائع، عدد األجزاء ٢٦٠٩: ،حدیث رقم٢/٣٤٧السبع العلمي،
  .،األحادیث مذیلة بأحكام حسین سلیم أسد علیھا٢

هللا ما كان النبي صلى : ، باب٢٩١٨: ، حدیث رقم١٠/٤٠٤  صحیح البخاري، -  2
 .علیھ وسلم یعطي

السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي  -  3
عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر : البیھقي، مؤلف الجوھر النقي

مجلس دائرة المعارف : ، الناشر ١٢١٤٨:،حدیث رقم١٤٦/ ٦بابن التركماني،
 ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : دة حیدر آباد، الطبعة النظامیة الكائنة في الھند ببل

 ١٠: ھـ، عدد األجزاء 
 .، كتاب األراضي٦/١٩٤ بدائع الصنائع،  للكاساني، - 4



 ١٦٥٩

أو كل عام كذا ، عمل بھ ، وكان المأخوذ في بیت المال ، ال یختص بھ 
  )١.] (اإلمام لعدم ملكھ لما اقتطعھ ، وإن ملكھ المقطوع لھ باقتطاعھ 

  
كھ  لمن یملاألرض أن یقطع موات لإلمامیجوز [: وقال النووي

  )٢.] (باإلحیاء
  

ولإلمام إقطاع موات لمن یحییھ وال یملكھ باإلقطاع [" :وقال المرداوي
  .وعلیھ األصحاب. ھذا المذھب".بل یكون كالمتحجر الشارع في اإلحیاء

یثبت الملك بنفس اإلقطاع یبیع : وقال مالك رحمھ هللا: قال الحارثي
قیقة اإلقطاع ویھب ویتصرف ویورث عنھ قال وھو الصحیح إعماال لح

  )٣.]  (وھو التملیك
إقطاع غیر موات تملیكا وانتفاعا  ولإلمام: [ وقال صاحب اإلقناع 

  )٤ (.]للمصلحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

  .٩/١١٦ حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ألحمد بن محمد الصاوي،- 1

  .١٥/٢٢٧ للنووي، المجموع شرح المھذب ، للنووي،- 2
 .٦/٢٧٤ اإلنصاف، للمرداوي، - 3

لشرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو ، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل - 4
عبد اللطیف محمد : المحقق ،٢/٣٨٥،) ھـ٩٦٠: المتوفى (النجا الحجاوي 

 . لبنان - دار المعرفة بیروت : الناشر ، موسى السبكي
  



 ١٦٦٠

   المبحث الثاني
  تحویل الملكیة الخاصة إلى ملكیة عامة

  المطلب األول
  انتقال التركة إلى بیت مال المسلمین

 إلى العام إذا مات عنھ اتفق الفقھاء على أنھ یتحول الملك الخاص
أربابھ ، ولم یستحقھ وارثھ بفرض وال تعصیب ، فینتقل إلى بیت المال 

  )١.(میراثا لكافة المسلمین 
  :واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والعقل

  
  : أما العقل

 فإن بیت المال عبارة عن الجھة ال عن المكان ، وكل حق وجب -١
لى بیت المال ، فإذا صرف في صرفھ في مصالح المسلمین فھو حق ع

جھتھ صار مضافا إلى الخراج من بیت المال سواء خرج من حرزه أو لم 
  .یخرج 
  ألن ما صار إلى عمال المسلمین أو خرج من أیدیھم فحكم بیت -٢

  )٢.(المال جار علیھ في دخلھ إلیھ وخرجھ 
نھ أن بیت المال یخلف الورثة في االستحقاق لمالھ، كما أنھ یعقل ع -٣

  )٣.(كورثتھ
  

إن المال متى خال عن مستحق ومالك، : [ قال ابن مودود الحنفي
  )٤.] (فمصرفھ بیت المال ،كاللقطة والضال 

                                                           

لبصري ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ا،األحكام السلطانیة - 1
وحاشیة الدسوقي .١/٤٢٩ ،)ھـ٤٥٠: المتوفى (البغدادي، الشھیر بالماوردي 

والمجموع شرح المھذب ، . ٤/٤٦٨على الشرح الكبیر، البن عرفة الدسوقي، 
اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل،لشرف الدین موسى بن . ١٥/٤١٢للنووي، 

عبد : ،المحقق ٣/٩٥،)ھـ٩٦٠: المتوفى (أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي 
 . لبنان-دار المعرفة بیروت : اللطیف محمد موسى السبكي، الناشر 

  .١/٤٢٩ األحكام السلطانیة، للماوردي، - 2

  .١٥/٤١٢ المجموع شرح المھذب للنووي ، - 3

 .٥/٩٤ االختیار لتعلیل المختار،البن موددود الحنفي، - 4



 ١٦٦١

ثم یلیھ بیت المال، أي ثم یلیھ في اإلرث بالعصوبة [ : وقال الدسوقي
بیت المال ، الذي لوظنھ مات بھ، أو بغیره من البالد كان مالھ بھ، أو 

  )١.] (بغیره
  )٢].(مال من ال وارث لھ یصیر إلى بیت المال إرثا  [:ال النوويوق
  

ومال من ال وارث لھ لبیت المال ولیس بیت المال : [ وقال الحنابلة
  )٣.] (وارثا وإنما یحفظ المال الضائع وغیره فھو جھة ومصلحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

  .٤/٤٦٨ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، - 1

  .١٥/٤١٢ المجموع شرح المھذب ، للنووي، - 2

  .١/٤٢٩ اإلقناع في فقھ اإلمام احمد بن حنبل، ألبو النجا الحجاوي، - 3



 ١٦٦٢

  المطلب الثاني
  نزع الملكیة

لك الخاص إلى عام جبرا على المالك، اتفق الفقھاء على أنھ یتحول الم
في نحو البیت المملوك إذا احتیج إلیھ للمسجد ، أو توسعة الطریق ، أو 

  )١. (للمقبرة ونحوھا من مصالح المسلمین ، بشرط التعویض
  :واستلوا على ذلك بأدلة من األثر

عن أسلم أن عمر بن الخطاب قال للعباس بن « :  ما روي عن -١
نزید فى المسجد ودارك :   یقول  سمعت رسول هللا إنى: عبد المطلب

: قریبة من المسجد، فأعطنیھا نزدھا فى المسجد وأقطع لك أوسع منھا قال 
لیس ذاك لك ، فاجعل بینى وبینك : إذن أغلبك علیھا ، قال : ال أفعل ، قال 

حذیفة بن الیمان ، فجاؤوا إلى : ومن ھو قال : من یقضى بالحق ، قال 
وما ذاك قال : عندى فى ھذا خبر ، قال : صوا علیھ ، فقال حذیفة حذیفة فق

إن داود علیھ السالم، أراد أن یزید فى بیت المقدس وقد كان بیت، قریب : 
من المسجد لیتیم ، فطلب إلیھ فأبى ، فأراد داود أن یأخذھا منھ ، فأوحى 

فبقى : باس هللا إلیھ أن نزه البیوت عن الظلم لبیتى ، فتركھ ، فقال لھ الع
ال ، فدخل المسجد فإذا میراث للعباس شارع فى مسجد رسول : شىء قال 

  ، فقال عمر بیده  ، یسیل ماء المطر منھ فى مسجد رسول هللا  هللا  
، فقال ھذا المیزاب ال یسیل فى مسجد رسول هللا  : فقلع المیزاب فقال 

ع ھذا المیزاب فى والذى بعث محمدا بالحق إنھ ھو الذى وض: لھ العباس 
ضع رجلیك على عنقى لنرده : ھذا المكان ونزعتھ أنت یا عمر فقال عمر 

قد أعطیتك الدار تزیدھا : إلى ما كان ، ففعل ذلك العباس ثم قال العباس 
، فزادھا عمر فى المسجد ، ثم قطع للعباس دارا فى مسجد رسول هللا  

  ) ٢ (»أوسع منھا بالزوراء 
  :ا األثروجھ الداللة من ھذ

                                                           

لبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین ابن نجیم الحنفي،سنة الوالدة  ا- 1
الخرشي على مختصر سیدي خلیل،  و. ٥/٢٧٦ھـ ،٩٧٠سنة الوفاة / ھـ٩٢٦

 وبغیة .٤ دار الفكر للطباعة، مكان النشر بیروت، عدد األجزاء ،الناشر٧/٩٤
،دار ١/١٣٠المسترشدین، لعبد الرحمن بن محمد بن حسین بن عمر باعلوي، 

  .٢/٣٦٤كشاف القناع للبھوتي، و . دار الفكر: النشر 
. ٣٧٢٩: ، حدیث رقم١٣/٥٠٣كنز العمال ، احادیث العباس ابن عبد المطلب، -  2

 .٣١٥٥٠: ، حدیث رقم٢٨/٤٨٧حادیث لجالل الدین السیوطي،وانظر جامع اال



 ١٦٦٣

ھذا األثر یدل على أنھ یجوز لإلمام أن یأخذ الملك  الخاص ألحد 
األفراد، ویدخلھ في الملك العام، بشرط التعویض، أما قھرا وجبرا عنھ 

  .بغیر التعویض فال یجوز
  
شھدت الدار یوم « :   وما روي عن ثمامة بن حزن القشیري قال -٢

عة وقال أدعوا لي أصیب عثمان رضي هللا عنھ فاطلع علیھم اطال
صاحبیكم الذین یألباكم علي فدعیا فقال أنشدكما با� ھل تعلمون أن رسول 

 لما قدم المدینة ضاق المسجد بأھلھ فقال من یشتري ھذه البقعة من هللا 
خالص مالھ فیكون فیھا كالمسلمین ولھ خیر منھا في الجنة فاشتریتھا من 

لھم نعم قال فأنتم تمنعوني أن أصلي خالص مالي فجعلتھا للمسلمین قالوا ال
فیھ ركعتین أنشدكم با� ھل تعلمون أني صاحب جیش العسرة قالوا اللھم 

  )١(» . نعم 
  :وجھ الداللة من ھذا األثر 

، أنھ لما كان الملك حول المسجد ، لیس خاصا بالمسلمین أن النبي 
یستطیع أن ، أن یدخلھ في ملك واحد من المسلمین لھ مال، أراد النبي 

یشتریھ ، ویتبرع بھ للصالح العام للمسلمین كالحال في بئر رومة التي 
  .كانت ملكا لیھودي، فاشتراھا عثمان رضي هللا عنھ

  
إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبھ أرض لرجل : [ قال ابن نجیم

تؤخذ أرضھ بالقیمة كرھا ،كعكسھ أنھ إذا جعل في المسجد ممرا فإنھ یجوز 
ز لكل أحد أن یمر فیھ حتى ل األمصار في الجوامع وجالتعارف أھ

  2).] (الكافر
وجوب نقض حائط مملوك مال إلى [: وقال ابن نجیم في األشباه

 )٣.] (طریق العامة على مالكھا ؛ دفعا للضرر العام 
إذا ضاق المسجد بأھلھ واحتاج إلى توسعة وبجانبھ : [ قال الخرشي

الحبس ألجل توسعة المسجد وإن أبى عقار حبس أو ملك فإنھ یجوز بیع 
                                                           

، الناشر ١٩٧/ ٤ سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، - 1
السید عبد هللا ھاشم یماني : ، تحقیق ١٩٦٦ - ١٣٨٦ بیروت ، -دار المعرفة : 

  .٤: المدني،عدد األجزاء 
 .٥/٢٧٦البن نجیم ،لبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ا- 2
، تنبیھ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر ٨٧ األشباه والنظائر، البن نجیم، صـ- 3

  .العام



 ١٦٦٤

صاحب الحبس أو صاحب الملك عن بیع ذلك فالمشھور أنھم یجبرون على 
  )١.] (بیع ذلك

ًاشترى بیتا ووقفھ مسجدا صح ، وأعطى حكمھ : [ وقال الشافعیة ً

وحرم علیھ وعلى غیره ھدمھ وتوسیعھ إال لضرورة أو حاجة ، كخوف 
  )٢.] ( على نحو المصلینّسقوط جدار ، ودفع حر وبرد ، وضیق

 -یجب بناء المساجد في األمصار والقرى والمحال : [وقال البھوتي
 ونحوھا حسب الحاجة ، فھو فرض كفایة قال - جمع محلة بكسر الحاء 

: ثالثة أشیاء ال بد للناس منھا : سمعت أبا عبد هللا یقول : المروذي 
  )٣.] (ىالجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد انتھ

  
باب الحكم على الخاصة ألجل العامة واسع، ومنھ : [وقال الشاطبي

نزع الملكیة الخاصة للمنافع العامة، ومنھ ما وقع في زمن معاویة رضي 
هللا عنھ من نقل قتلى أحد من مقابرھم إلى جھة أخرى إلجراء العین 

د الجاریة بحانب أحد، وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم ینكروا علیھ، وق
  )٤] (.یكون منھ تشریح جثث األموات لفائدة طب األحیاء، إلى غیر ذلك

   
 الطرق وإنشاء ترع أو إذا فیجوزنزع الملكیة للمصلحة العامة؛ كتوسیع

ولكن ال یؤخذ الملك من ید المالك إال ، ًسكك ینتفع بھا الناس انتفاعا عاما 
ھل الخبرة ؛ وذلك ًإذا أدي إلیھ ثمنھ مقدرا بمعرفة من یوثق بعدالتھ من أ

ألن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وال ینبغي أن یظلم 
  . المالك 

  :  قال الشیخ اإلمام محمد أبو زھرة رحمھ هللا 
والعنصر ،  إن من أسباب انتقال الملكیة ھي العقود الناقلة للملكیة 

اعدة العامة فالرضا ھو الق. كما یستثنى ، الفعال في ھذه العقود ھو الرضا 
َیا أیھا الذین آمنوا ال { : لنقل األموال في الشریعة اإلسالمیة ؛ لقولھ تعالى  ُ َ َ َ ََ ِ َّ ُّ َ

                                                           

 .٧/٩٤ الخرشي على مختصر سیدي خلیل، - 1

 .١/١٣٠بغیة المسترشدین، لعبد الرحمن بن محمد بن حسین بن عمر باعلوي،   - 2
 .٢/٣٦٤ كشاف القناع للبھوتي، - 3

إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  الموافقات، - 4
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : المحقق  )ھـ٧٩٠: المتوفى (

  م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧األولى ، دار ابن عفان، الطبعة: ،الناشر ٣/٥٦٦سلمان



 ١٦٦٥

ْتأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم  ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ًْ َ ََّ ِ ِِ ْ ُ بید ، ) ١(}ْ
ل النفع العام أو لدفع أنھ قد ینتزع الملك من صاحبھ بغیر رضاه في سبی

بحیث تكون المنفعة التي ینالھا المالك من بقاء العین في ، األذى عن غیره 
  .ملكھ أقل من الضرر الذي ینال غیره بھذا البقاء 
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 ١٦٦٦

  المبحث الثالث

  حكم فرض الضرائب ،وشروط فرضھا

  :تعریف الضریبة 

عمل، والدخل للدولة، ما یفرض على الملك، وال:الضریبة: الضریبة لغة
  )١.(ضرائب : وتختلف باختالف القوانین واألحوال، جمعھا

الضریبة فریضة مالیة تقتطعھا الدولة أو ما ینوب : الضریبة اصطالحا

عنھا من األشخاص العامة، أو األفراد جبرا وبصفة نھائیة دون أن یقابلھا 

مھا لتغطیة نفع معین، تفرضھا طبقا للمقدرة التكلیفیة للشخص، وتستخد

) ٢ .(النفقات العامة، والوفاء بمقتضیات السیاسة المالیة العامة للدولة

األموال التي تفرضھا الدولة عند عجز بیت المال عن : وعرفت بأنھا

  .تغطیة المتطلبات 

  :حكم فرض الضرائب 

أن دفع الضرر وكف األذى عن المسلمین أومن في اتفق الفقھاء على 

 إطعام جائع وستر عورة، وفك أسرى من فروض من: حكمھم كأھل الذمة

الكفایة على القادرین علیھ، إذا عجز بیت المال عن ذلك، أو تعذر أخذه 

  )٣. (منھ

                                                           

ت ـ حامد عبد القادر ـ محمد المعجم الوسیط ، إلبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیا - 1
مجمع اللغة / دار الدعوة، تحقیق : ، باب الضاد،دار النشر ١/٥٣٧،النجار

 .٢/ عدد األجزاء  العربیة
  .٣٤١ المالیة العامة والنظام المالي، لغازي عنایة ،صـ- 2

 لخرشي على مختصر ، وا٥/٧٩ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم، - 3
،الناشر دار الفكر للطباعة، مكان النشر بیروت،عدد األجزاء ٣/١٠٩سیدي خلیل،

، و حاشیة الجمل على المنھج لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري ،للعالمة . ٤



 ١٦٦٧

  : من السنة واألثر والمعقولبأدلةوقد استدلوا على ذلك 

أن «: عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمیة  فما روي: أما السنة
فقال ، یة دروعا فھلك بعضھا استعار من صفوان بن أمرسول هللا 
  )١. (» إن شئت غرمناھا قال ال یا رسول هللا رسول هللا 

  :وأما األثر

فما روي عن أبي عثمان النھدي أن عمر بن الخطاب كان یغزي  - ١

  )٢. (األعزب عن ذي الحلیلة ویغزي الفارس عن القاعد

قال مالك وكان عمر رضي هللا عنھ یخرج إلى الحوائط یخفف و  - ٢
عمن أثقل في عملھ من األحرار والرقیق ویزید في رزق من أقل في 

  )٣(.قھرز
  

وإن دعت ، فألن مال بیت المال معد لنوائب المسلمین: وأما المعقول

الضرورة فال بأس أن یقوي المسلمون بعضھم بعضا؛ ألن فیھ دفع الضرر 

  )٤.(األعلى بإلحاق األدنى

وإن دعت ، نوائب المسلمینن مال بیت المال معد لإ: [قال ابن نجیم
فال بأس أن یقوي المسلمون بعضھم بعضا ؛ ألن فیھ دفع ، الضرورة

 بإلحاق األدنى والمراد، ھنا أن یكلف اإلمام الناس بأن الضرر األعلى
                                                                                                                                  

 بیروت، عدد - دار الفكر / ،دار النشر ١٠/١٨٩،١٨٨الشیخ سلیمان الجمل،
 .٣/٣٢كشاف القناع ، للبھوتي، ، و. ٥/ األجزاء 

، الناشر ٣/٤١٠ى، ألحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي الكبر- 1
عبد .د: تحقیق ١٩٩١ - ١٤١١ بیروت، الطبعة األولى ، - دار الكتب العلمیة : 

 ٦: سید كسروي حسن، عدد األجزاء ، الغفار سلیمان البنداري 
  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعالء الدین علي بن حسام الدین المتقي- 2

 -بكري حیاني : ،المحقق ٤/٤٧٧،)ھـ٩٧٥: المتوفى (الھندي البرھان فوري 
 ١٤٠١الطبعة الخامسة،: مؤسسة الرسالة،الطبعة : صفوة السقا،الناشر 

 م١٩٨١/ھـ
  .٣/١٠٩الخرشي على مختصر خلیل،  3

 .٥/٧٩ البحر الرائق ،البن نجیم، - 4



 ١٦٦٨

ھـ .أ. وغیر ذلك من النفقة والزاد، والسالح، بالكراع، یقوي بعضھم بعضا
  )١] (بتصرف

أو ما في ، ف األذى عن المسلمینإن دفع الضرر، وك[ :وقال الخرشي
من إطعام جائع، وستر عورة : حكمھم، كأھل الذمة من فروض الكفایة

  )٢.](حیث، لم تف الصدقات وال بیت المال بذلك
  

ومما یندفع بھ ضرر المسلمین :[ وقال الشیخ زكریا األنصاري
والذمیین فك أسراھم ،وعمارة نحو سور البلد وكفایة القائمین بحفظھا 

نة ذلك على بیت المال، ثم على القادرین المذكورین ولو تعذر فمؤ
استیعابھم خص بھ الوالي من شاء ،فلو سئل قادر في دفع الضرر لم یجز 
لھ االمتناع وإن كان ھناك قادر آخر ،لئال یؤدي إلى التواكل وذلك لعدم 

  )٣.] (ھـ بتصرف.أ. وجود شيء في بیت المال، أو لمنع متولیھ ولو ظلما
وفرض الكفایة ما قصد حصولھ من غیر شخص  [:ل البھوتيوقا

معین، فإن لم یوجد إال واحد تعین علیھ، ومن ذلك دفع ضرر المسلمین 
كستر العاري وإشباع الجائع ، وفك األسرى، على القادرین علیھ إن عجز 

  )٤ (.]بیت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منھ، لمنع أو نحوه
  

ن أقوال الفقھاء یتبین أنھ، إذا لم تكف من خالل النصوص السابقة م

الزكاة، والموارد األخرى لبیت المال في تحقیق حاجات الفقراء 

والمساكین، والوفاء بمقتضیات الدفاع عن األمة، ودفع ما یصیب الناس 

  من الطواريء، والنوازل العامة ،

                                                           

 .٧٩/ ٥ البحر الرائق، البن نجیم، - 1

 .٣/١٠٩ مختصر خلیل،  الخرشي على- 2

حاشیة الجمل على المنھج لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري ،وللعالمة الشیخ  - 3
 بیروت، عدد -ار الفكر د/ ،دار النشر ١٠/١٨٩،١٨٨سلیمان الجمل،

 .٥/األجزاء
 .٣/٣٢ كشاف القناع ، للبھوتي، - 4



 ١٦٦٩

فإنھ یجوز لولي األمر ،أن یفرض ضرائب على األغنیاء فقط بما یراه 

  .لح األمة، تؤخذ جبرا وبدون مقابل، وتلغى، أو تعدل بحسب الظروفلصا

وإذا خلت األیدي من األموال، ولم یكن : [ قال الغزالي في المستصفى

من مال المصالح ما یفي بخراجات العسكر، وخیف من ذلك دخول العدو 

بالد اإلسالم، أو ثوران الفتنة من قبل أھل الشر، جاز لإلمام أن یوظف 

ألغنیاء مقدار كفایة الجند  ؛ألنا نعلم أنھ إذا تعارض شران أو على ا

ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررین، وأعظم الشرین، وما یؤدیھ كل 

واحد منھم أي األغنیاء قلیل باإلضافة إلى ما یخاطر بھ من نفسھ، ومالھ لو 

 یحفظ – أي من حاكم قوي –من ذي شوكة –أي بالده -خلت خطة اإلسالم

  )  ١...](األمور ویقطع مادة الشرور نظام 

  :شروط فرض الضرائب اإلضافیة 

بناء على ما سبق فإنھ یجوز لولي األمر أن یفرض ضرائب 

  :إضافیة،ولكن بشروط 

وجود حاجة حقیقیة للمال، واشترط العلماء أن یخلو بیت  -١

وال یوجد مورد آخر لتحقیق األھداف وإقامة المال خلوا تاما، 

فال یجوز أن یفرض ھاق الناس بالتكالیف، المصالح دون إر

  .الضریبة ما دام في بیت المال ما یكفي 

                                                           

: المتوفى( المستصفى، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - 1
دار : محمد عبد السالم عبد الشافي ،الناشر:  ،تحقیق٣٠٥-٣٠٣صـ/١)ھـ٥٠٥

 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة



 ١٦٧٠

العدالة في التكلیف بھا وتحدید سعرھا وطرق تحصیلھا،  -٢

توزع أعباء الضرائب بالعدل بحیث ال یرھق فریق من الرعیة ف

 .لحساب فریق آخر، وال تحابى طائفة وتكلف أخرى

 .المصلحة العامة أن یتم صرفھا وإنفاقھا بما یحقق  -٣

موافقة أھل الشورى والرأي في األمة؛ ألن األصل في  -٤

ًأموال األفراد الحرمة، واألصل أیضا براءة الذمة من األعباء 

 .والتكالیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٧١

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  بیان الوسائل التي شرعھا اإلسالم لحمایة الملكیة

  :ویحتوي على مبحثین

  : شرعھا اإلسالم لحمایة الملكیةالوسائل التي: المبحث األول

  . عقوبة السرقة- ١

  . عقوبة الحرابة وقطع الطریق- ٢

  . دفع الصائل- ٣

  . الحجر- ٤

  . الحث على كتابة الدین وتوثیق العقود- ٥

  .قیود الملكیة الخاصة والعامة: المبحث الثاني
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  الفصل الثالث

  المبحث األول

  لملكیةبیان الوسائل التي شرعھا اإلسالم لحمایة ا

اھتمت الشریعة اإلسالمیة بالملكیة فوضعت أحكاما لحمایتھا 

  -:وصیانتھا ومن أھمھا ما یلي 

  :عقوبة السرقة  -١

اتفق الفقھاء على أن هللا عز وجل شرع عقوبة حدیة رادعة لمن 

اعتدى على مال الغیر بسرقتھ فجعل عقوبة السارق الذي یأخذ المال 

خفاء، قطع العضو الذي تناول بھ المملوك لغیره من حرزه على وجھ ال

المال المسروق،كما اتفقوا على أنھ یشترط في السارق أن یكون مكلفا؛ 

 .سواء أكان مسلما أم ذمیا

 النصاب الذي تقطع بھ ید السارق وھل أولكنھم اختلفوا في المقدار 

؟أما بالنسبة .البد من وجود النصاب أم یكتفى بمجرد وجود السرقة

  :فإنھم ذھبوا إلى مذھبینالشتراط النصاب 

 في قلیل  ال یشترط النصاب أصال بل یقطعبأنھالقائل : المذھب األول 
المسروق وكثیره، وھذا رأي الحسن البصري، والخوارج،وطائفة من 

  .المتكلمین
َوالسارق والسارقة فاقطُعوا {: واستدلوا على ذلك بعموم قولھ تعالى ُْ َ َ ِ َِّ ََّ َُ

َأیدیُھما َ ِ ْ   .اآلیة}َ



 ١٦٧٣

بما احتجوا بحدیث أبي ھریرة خرجھ البخاري ومسلم عن النبي ور
لعن هللا السارق یسرق البیضة فتقطع یده : "علیھ الصالة والسالم أنھ قال

  )١" .(ویسرق الحبل فتقطع یده
  

لجمھور الفقھاء الذین اشترطوا بلوغ المسروق : المذھب الثاني
  :النصاب حتى یتم القطع وھؤالء اختلفوا الى مذھبین

لجمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة الذین : المذھب األول 
ذھبوا إلى وجوب القطع على السارق إذا بلغ المسروق ثالثة دراھم من 

  )٢.(الفضة  أوربع دینار من الذھب
الذي ذھب إلى أن القطع یجب في : لإلمام أبو حنیفة: المذھب الثاني

  )٣.(من الذھبعشرة دراھم  من الفضة أو دینار 
  :سبب اختالف الفقھاء

  : یرجع لسببین- وهللا أعلم -لعل سبب اختالف الفقھاء في ھذه المسألة
یرجع الى اختالف الروایات التي فسرت ثمن المجن : السبب األول 

 ، فعمدة فقھاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع الذي قطع فیھ رسول هللا 
 قیمتھ ثالثة دراھم ، وحدیث  قطع في مجنعن ابن عمر أن النبي 

عائشة أوقفھ مالك وأسنده البخاري ومسلم إلى النبي علیھ الصالة والسالم 
  ".لید في ربع دینار فصاعدا  تقطع:" أنھ قال 

وأما عمدة فقھاء العراق فحدیث ابن عمر المذكور قالوا ولكن قیمة 
في المجن ھو عشرة دراھم وروي ذلك في أحادیث، وقد خالف ابن عمر 

                                                           

  بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، ألبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد - 1
ناشر ، ال٢/٤٤٧،)ھـ٥٩٥: المتوفى (بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

الرابعة، : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة : 
 .م ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥

،ومغني المحتاج . ٢/٤٤٧ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،البن رشد الحفید، -  - 2
شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب : إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، المؤلف

، والروض المربع شرح زاد .٥/٤٦٥) ـھ٩٧٧: المتوفى(الشربیني الشافعي 
منصور بــن یونس بـــن صـــالح الدین ابن حسن بن : المستقنع المؤلــف

حاشیة الشیخ : ، ومعھ٦٧٣/ ١، )ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 
عبد القدوس محمد نذیر، : العثیمین وتعلیقات الشیخ السعدي، خرج أحادیثھ

 .سسة الرسالة مؤ-دار المؤید : الناشر

   .٩/١٣٧ المبسوط، لشمس الدین السرخسي ،-- 3



 ١٦٧٤

قیمة المجن من الصحابة كثیر ممن رأى القطع في المجن كابن عباس 
وغیره،  فروى محمد بن إسحاق عن أیوب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس قال كان ثمن المجن على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عشرة 
دراھم قالوا وإذا وجد الخالف في ثمن المجن وجب أن ال تقطع الید إال 

  )١.(بیقین
  

 ھو اختالفھم حول قیمة الثالثة دراھم - وهللا أعلم -السبب الثاني 
بالنسبة للربع دینار أو الدینار بالنسبة للصرف مثل أن یكون الربع دینار 

  )٢. (في وقت ثالثة دراھم، وقد یكون قیمتھ دینارا كامال 
  

ن  الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة الذیاستدل جمھور:األدلة

ذھبوا إلى وجوب القطع على السارق إذا بلغ المسروق ثالثة دراھم من 

  : بأدلة من السنة منھاربع دینار من الذھب الفضة  أو

قال رسول :  قالت– رضي هللا عنھا –ما روتھ أم المؤمنین عائشة  -١

ًتقطُع الید في ُرُبع دینار فصاعدا« هللا  ِ ِ َِ ََ ٍَ ِ ُ َ ْ ُ«)٣(.  

نافع عن ابن عمر أن النبي علیھ الصالة والسالم  ما رواه مالك عن -٢

  .قطع في مجن قیمتھ ثالثة دراھم

  : واستدل اإلمام أبو حنیفة بأدلة من السنة والعقل 

  

                                                           

  ٢/٤٧٧  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،- 1

 . من جھد الباحثة المتواضع وهللا أعلم بالصواب- 2

 صحیح البخاري، كتاب السرقة، باب، والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما، الحدیث -3
  . ٦٧٨٩: رقم



 ١٦٧٥

 موقوفا - رضي هللا عنھ –فما روي عن ابن مسعود  -١: أما السنة

َال تقطُع الید إال في دینار أو في عشر«ومرفوعا أنھ قال  َ ََ َِ ِ ِْ َ ٍ َّ ُ ْ َ ْ ُ َة َدراھمَ ِ «)1(  

 ید رجل قطع رسول هللا «:  قال-  -وما روي عن ابن عباس  - ٢

رواه محمد بن  :َقال أبو داود» َفي مجن قیمتھ دینار، أو عشرة دراھم

والرجوع إلى ، )٢.(ِسلمة، وسعدان بن یحیى، عن ابن إسحاق، بإسناده

َقولھم أولى؛ ألنھم من جلة الغزاة فكانوا أعرف بقیمة السال ِح من غیرھم ََ ِ

.  

 :وأما العقل 

َ فألن األخذ باألكثر أولى احتیاال للدرء، وفي األقل شبھة  - ١ ََ ِ ِ ُ

 )٣(. ِعدم الجنایة
 

  :مناقشة األدلة
حدیث أم المؤمنین :  نوقشت األدلة التي استدل بھا المذھبین فقیل عن 

قال عائشة رضي هللا عنھا الذي استدل بھ جمھور الفقھاء بأن ھذا الحدیث 
عنھ أبو عیسى حدیث عائشة حدیث حسن صحیح وقد روي ھذا الحدیث 
من غیر وجھ عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضھم عن عمرة عن 

  )٤. (عائشة موقوفا

                                                           

 ،حدیث ٤/٥٠دود، باب ما جاء في كم تقطع ید السارق،  سنن الترمذي، كتاب الح- 1
، ومصنف ابن أبي شیبة، كتاب الحدود، من قال ال تقطع في أقل من ١٤٤٦: رقم

  .٥/٤٧٦عشرة دراھم، 

، حدیث رقم ١٣٦/ ٤ سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما یقطع فیھ السارق، - 2
:٤٣٨٧.  

  .٤/١٠٣  االختیار لتعلیل المختار، للماوردي،- 3

 .١٣٦٥: حدیث رقم.، باب ما جاء في كم تقطع ید السارق٥/٣٥٧  سنن الترمذي- 4



 ١٦٧٦

الحدیث مرسل رواه كما نوقش الحدیث الذي استدل بھ الحنفیة بأن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم یسمع من ابن مسعود 

العمل على ھذا عند بعض أھل العلم وھو قول سفیان الثوري وأھل و
الكوفة قالوا ال قطع في أقل من عشرة دراھم وروي عن علي أنھ قال ال 

  )١ . (قطع في أقل من عشرة دراھم ولیس إسناده بمتصل
  

   -:وھذا القطع ال یكون إال إذا توفرت فیھ شروط وھي 

  .أن یكون السارق بالغا عاقال -١

 .ن سرق نصابا أن یكو -٢

 .أن یكون ما سرقھ من حرز  -٣

 .أن یكون على وجھ الخفاء واالستسرار  -٤

أن یكون المسروق ماال محترما مملوكا لغیره لیس لھ  -٥

 )٢.(شبھة في ذلك 

ولم یجعل هللا القطع في االعتداء على األموال بغیر السرقة، ذلك ألن؛ 

اعتداء غیرھا یمكن السرقة ھي أكثر أنواع االعتداء على األموال، وأن أي 

 إثباتھ بسھولة عن طریق إقامة البینة وإرجاع الحق لصاحبھا ،

  : - رحمھ هللا – قال القاضي عیاض 
صان هللا األموال بإیجاب القطع للسارق،  ولم یجعل ذلك في غیر [ 

السرقة، كاالختالس، واالنتھاب، ، والغصب؛ ألنھ قلیل بالنسبة إلى 
ع ھذا النوع باالستدعاء إلى والة األمر؛ السرقة؛ وألنھ یمكن استرجا

                                                           

 .١٣٦٦: ، حدیث رقم٥/٣٥٨ المرجع السابق، - 1

، وحاشیة ٤/١٠٣، االختیار لتعلیل المختار، ٧/٦٧ بدائع الصنائع، للكاساني -2
تن المقنع الشرح الكبیر على م. ٤الدسوقي على الشرح الكبیر، للشیخ الدردیر، 

الجماعیلي =عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامھ المقدسي : ، المؤلف
دار : ، الناشر٢/٢٣٩، )ھـ٦٨٢: المتوفى(الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

محمد رشید رضا صاحب : الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعتھ
 . المنار 
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وتسھل إقامة البینة علیھا، فعظم أمرھا، واشتدت عقوبتھا أبلغ في الزجر 
  ]عنھا 

  : الترجیح وسببھ

 - الفریقین فأرى  بعد ما ذكر من مناقشة لألدلة التي استدل بھا كال

ھم  والقطع في ثالثة درا، الجمع والتوفیق بین األحادیث ، -وهللا أعلم 

أحفظ لألموال ، والقطع في عشرة دراھم أدخل في باب التجاوز والصفح 

 اختالفھم .عن یسیر المال وشرف العضو والجمع بین حدیث ابن عمر

حول قیمة الثالثة دراھم، أو العشرة دراھم  بالنسبة للربع دینار أو 

الدینار بالنسبة للصرف مثل أن یكون الربع دینار في وقت ثالثة دراھم، 

  .قد یكون قیمتھ دینارا كامال و

 فھذه الید تقطع في ربع دینار مع أن دیتھا لو جني علیھا خمسمائة  

دینار؛ ألنھا لما كانت أمینة كانت ثمینة، فلما خانت ھانت ، وفي ھذا 

  .أوضح دلیل على احترام الملكیة، وصیانتھا، والحفاظ علیھا

   

  ):قطع الطریق(عقوبة الحرابة  -٢

خافة السبیل أوقطع الطریق ، ھي كل فعل من أفعال إن الحرابة أوإ

ًالعنف أو التھدید ، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، 

ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس ، أو ترویعھم بإیذائھم ، أو تعریض 

حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم أو أحوالھم للخطر ، ومن أنواعھ إلحاق 

المرافق واألمالك العامة أو الخاصة ، أو تعریض الضرر بالبیئة أو بأحد 

 .رأحد الموارد الوطنیة ، أو الطبیعیة للخط

 من الحدود واألحكام التي شرعھا اإلسالم لحمایة وتعتبر الحرابة 

َإنما جزاُء الذین ُیحارُبون هللا ﴿ :  قول هللا تعالى، واألصل فیھمالملكیة َّ َ َ َِ ِ َّ َّ

ِورُسولُھ ویسعون ف َ َ َ َ َ َْ ْ ْي األرض فسادا أن ُیقتلوا أو ُیصلُبوا أو تقطع أیدیھم َ ِ ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ََّ َ َ َُ َّ ُ َّ ً ِ َ ْ



 ١٦٧٨

ِوأرُجلُھم من خالٍف أو ُینفوا من األرض ذلك لُھم خزي في الدنیا ولُھم في  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ َْ ْ ُّْ ٌ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َُ

ٌاآلخرة عذاب عظیم  ِ ِ َِ َ ٌَ ْإال الذین تاُبوا من قبل أن) ٣٣(ْ ْ َْ ِ َ ِ َِ َّ َّ َ تقدُروا علیھم فاعلُموا ِ َْ َْ َْ ِ َ ِ ْ

ٌأن هللا غفور رحیم  ِ َ ٌ ُ َ َ َّ َّ َ)١(﴾ )٣٤(  

أن ناسا أغاروا على إبل  «من حدیث ابن عمر : وما ورد في السنة

َّ ، فاستاقوھا، وارتدوا عن اإلسالم، وقتلوا راعي رسول هللا النبي 
ِ ِ 

ُمؤمنا، فبعث في آثارھم، فأخذوا،
ِ َ َفقطع أیدیھم » ْ َوأرجلھم، وسمل أعینھم َّ ََ َ َ َ

  )٢ (»ِونزلت فیھم آیة المحاربة،: ، قال"

؟ وھل تكون الحرابة داخل المصر،أم البد أن . فما المراد بالحرابة

  .تكون خارجھ ،  وما األصل فیھا ؟

  :المراد بالمحاربین أو قطاع الطریق 

 وحدإشھار السالح وقطع الطریق، : اتفق الفقھاء على أن الحرابة ھي

  ) ٣.(أن ال یقدر على دفع المحارب : الحرابة 

                                                           

 .٣٤، ٣٣:  سورة المائدة ، اآلیتان رقم- 1

: ، حدیث رقم٤/١٣١ما جاء في المحاربة، :  سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب- 2
٤٣٦٩.  

زین الدین بن إبراھیم بن نجیم ، المعروف ، ل  البحر الرائق شرح كنز الدقائق- -  3
 بدائع الصنائع، - 3و. ١٣/٢٦٩ ،)ھـ٩٧٠: المتوفى (بابن نجیم المصري 

الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق الذخیرة، لشھاب . ١٥/٢٤٨للكاساني، 
م، مكان النشر ١٩٩٤،الناشر دار الغرب،سنة النشر ١٢/١٢٣محمد حجي،

وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، البن  رشد ، ١٤بیروت، عدد األجزاء 
الحاوى الكبیر ـ للماوردى، و. ١٠/٢١٧ واإلنصاف للمرداوي،.٣/٤٥٥الحفید،

دار الفكر ـ بیروت، عدد / ، دار النشر ١٣/٧٧١للعالمة أبو الحسن الماوردى،
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد و. ١٨/ األجزاء 

بن حنبل، لعالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي 



 ١٦٧٩

أن الحرابة ھل تكون في داخل المصر أم ال إلى :  لكنھم اختلفوا في

  :ثالثة مذاھب

الذین ذھبوا إلى أن :   لإلمام أبي حنیفة وروایة للحنابلة:المذھب األول

الحرابة ال تكون إال من قوم أو واحد لھم قوة وشوكة ، وال تكون إال خارج 

تتحقق الحرابة في المصر :  یوسف أبووقال  وھذا استحسان، ، المصر

  )١. (لیال،وھو القیاس، وعلیھ الفتوى لمصلحة الناس

  : واستدلوا على ذلك بدلیل من العقل
أن سبب الوجوب قد تحقق ، وھو قطع الطریق فیجب : دلیل القیاس 

  .الحد كما لو كان في غیر مصر 
ال یحصل بدون االنقطاع ، والطریق ال أن القطع : دلیل االستحسان 

ینقطع في األمصار ، وال فیما بین القرى ؛ ألن المارة ال تمتنع عن المرور 
  .عادة فلم یوجد السبب 

 على ما شاھده في زمانھ ؛ - رحمھ هللا - إنما أجاب أبو حنیفة :  وقیل 
من ألن أھل األمصار كانوا یحملون السالح ، فالقطاع ما كانوا یتمكنون 

مغالبتھم في المصر ، واآلن ترك الناس ھذه العادة ؛ فتمكنھم المغالبة 
 فیمن قطع - رحمھ هللا -فیجري علیھم الحد ، وعلى ھذا قال أبو حنیفة 

إنھ ال یجري علیھ الحد ؛ ألن الغوث كان : الطریق بین الحیرة ، والكوفة 
  )٢.(یلحق ھذا الموضع في زمانھ ؛ التصالھ بالمصر 

الذین ذھبوا : لإلمام مالك ، والروایة الثانیة للحنابلة : الثانيالمذھب 

 المشتھر بالسالح إن: إلى أن الحرابة داخل المصر وخارجھ سواء فقالوا

                                                                                                                                  

دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ : ، الناشر ١٠/٢١٧، )ھـ٨٨٥: المتوفى (
 .ھـ١٤١٩الطبعة األولى :  الطبعة لبنان،

وبدائع الصنائع، . ١٣/٢٦٩، البن نجیم ،   البحر الرائق شرح كنز الدقائق-  1
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، للمرداوي، و. ١٥/٢٤٨للكاساني، 

١٠/٢١٧. 

 .١٥/٢٤٨ بدائع الصنائع، للكاساني، - 2



 ١٦٨٠

لقصد السلب محارب سواء أكان في مصر أو قفر، لھ شوكة أم ال، ذكرا 

كان أو أنثى، وكل من قطع الطریق وأخاف السبیل فھو محارب أو حمل 

  )١. ( بغیر عداوة وال فائدةالسالح

الشوكة وإن كان لم الذي اشترط : المذھب الثالث لإلمام الشافعي
یشترط العدد وإن معنى الشوكة عنده قوة المغالبة ولذلك یشترط فیھا البعد 
، عن العمران ألن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران وكذلك یقول 

لمغالبة في المصر كانت محاربة الشافعي إنھ إذا ضعف السلطان ووجدت ا
  .أما غیر ذلك فھو عنده اختالس 

ھم : قد ذكرنا أن المحاربین من قطاع الطریق : [ قال الماوردي  
الذین یعترضون الناس بالسالح جھرا ، ویأخذون أموالھم مغالبة وقھرا ، 
وسواء كانوا في صحراء أو مصر ، یجري علیھم في الموضعین حكم 

  )٢(.] الحرابة 
  

  :بأدلة من الكتاب والعقل :واستدل اإلمام الشافعي على ذلك
َإنما جزاء الذین یحاربون هللا { :فعموم قول هللا تعالى : أما الكتاب  َّ َ َُ ُ ُ َِ ِ َّ َّ

ًورسولھ ویسعون في األرض فسادا  َ ِ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َِ َ  ،  ولم یخص ، في اآلیة خارج) ٣(} ُ
  .المصر أو داخلھ
    :وأما العقل

كل سبب وجب بھ الحد في غیر المصر وجب بھ ذلك الحد  فألن -١ 
  .في المصر ، كالزنا والقذف وشرب الخمر 

  :لثالثة أمور :  وألنھم في المصر أغلظ جرما من الصحراء -٢ 
  .أن األغلب أمن المصر وخوف الصحراء : أحدھا 

   .أن المصر في قبضة السلطان دون الصحراء:  والثاني 

                                                           

افي، تحقیق محمد الذخیرة، لشھاب الدین أحمد بن إدریس القر - 1
م، مكان النشر بیروت، ١٩٩٤،الناشر دار الغرب،سنة النشر ١٢/١٢٣حجي،

 .٣/٤٥٥وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، البن  رشد الحفید،، ١٤عدد األجزاء 
 .١٠/٢١٧واإلنصاف للمرداوي،

، دار ١٣/٧٧١ كتاب الحاوى الكبیر ـ للماوردى، للعالمة أبو الحسن الماوردى،- 2
  . ١٨/ دار الفكر ـ بیروت، عدد األجزاء / النشر 

  .٣٣:  سورة، المائدة، جزء اآلیة رقم- 3



 ١٦٨١

یجمع في األغلب ملك اإلنسان وال تجمعھ أن المصر : والثالث  
  )١( .الصحراء ، فكان أحسن أحوالھم أن یكونوا في أغلظ األمرین كأخفھما

من خالل ما سبق یتضح أھمیة وجود حد الحرابة للحفاظ على 
الملكیة بأنواعھا العامة والخاصة وقد فطن إلى ذلك المعنى الفقھاء 

  :األوائل
 قطع الطریق وھي السرقة الكبرى وفي[: قال ابن مودود الحنفيف

مسارقة عین اإلمام، وأعوانھ؛ ألنھ المتصدي لحفظ الطریق بأعوانھ ، ألن 
  األموال إنما تصیر مصونة محرزة بحفظ اإلمام وحمایتھ ؛ 

وألن المال محبوب إلى النفوس تمیل إلیھ الطباع البشریة خصوصا 
یردعھ عقل ، وال یمنعھ نقل ،  عند الحاجة والضرورة ، ومن الناس من ال

وال تزجرھم الدیانة ، وال تردھم المروءة واألمانة ، فلوال الزواجر 
الشرعیة من القطع والصلب ونحوھما لبادروا إلى أخذ األموال مكابرة 
على وجھ المجاھرة ، أو خفیة على وجھ االستسرار ، وفیھ من الفساد ما ال 

حق المستسر والمكابر في یخفى ، فناسب شروع ھذه الزواجر في 
 )٢( الفساد وإصالحا ألحوال العباد السرقتي الصغرى والكبرى حسما لباب

  

  :دفع الصائل  -٣

علیھ صوال وصوالنا سطا علیھ )صال:(یقال : تعریف الصائل لغة

مصاولة وصیاال وصیالة غالبھ ) صاولھ(لیقھره والجمل ونحوه عض ،

َصُؤل(وكذلك ، ِونافسھ في الصول ِر بالھمز من باب ظرف إذا صار البعی) َ

ٌصئول(َیقتل الناس ویعدو علیھم فھو جمل  ُ َ(). ٣( 

                                                           

  ،١٣/٧٧١،٧٧٢الحاوي الكبیر للماوردي ،. - 1

االختیار لتعلیل المختار، لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي   - 2
 -  ھـ ١٤٢٦ -لبنان /  بیروت - دار الكتب العلمیة :  ، دار النشر ٤/١٠٩،١١٠،

  .عبد اللطیف محمد عبد الرحمن : الثالثة،تحقیق :  م، الطبعة ٢٠٠٥
زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر :  مختار الصحاح، المؤلف-  3

یوسف الشیخ محمد مادة : ،  المحقق)ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 
:  صیدا، الطبعة–یة، بیروت  الدار النموذج-المكتبة العصریة : الناشر.ل.و.ص:

مجمع اللغة العربیة : م، و المعجم الوسیط، المؤلف١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، 



 ١٦٨٢

من سطا علیھ لیقھره ویغلبھ على أمره، والصیالة تكون على :فالصائل 

  .النفس، والعرض، واألھل، والمال 

فع الصائل ومقاتلتھ إن لزم اتفق الفقھاء على أن اإلسالم شرع د

 فھو شھید – صاحب المال مثال –لیھ ، وإن قتل المصول ع)١(األمر

ٍعبد هللا بن عمرو  مضمون لحدیث ِْ ْ َْ ِ ََّ ِقال ،َ َّسمعت النبي : َ ِ َّ ُ ْ ِ َیقوُل ُ ْمن «: َ َ

ٌقتل دون مالھ فُھو شھید ِ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ ُ«)٢(  

فكل صائل إنسانا كان أو غیره فمن خشي من ذلك [: وقال القرافي

ون إذا صاال أو البھیمة ألنھ فدفعھ عن نفسھ فھو ھدر حتى الصبي والمجن

ناب عن صاحبھا في دفعھ  والمدفوع عنھ كل معصوم من نفس أو بضع 

  )٣ .] (أو ومال

ومن صال على نفسھ، أو حرمتھ كأمھ وبنتھ، [: قال ابن قاسم النجدي

وأختھ، وزوجتھ، أو مالھ،  آدمي، أو بھیمة فلھ، أي للمصول علیھ الدفع 

نھ دفعھ بھ، فإذا اندفع باألسھل، حرم عن ذلك، بأسھل ما یغلب على ظ

                                                                                                                                  

) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (بالقاھرة، 
  .دار الدعوة : صال، الناشر:  باب الصاد مادة١/٥٢٩

 وحاشیة ٨٥الضرر یزال،صـ: اعدة، ق٧٣، ١ األشباه والنظائر، البن نجیم، -  1
، وأنوار ١٩/٥٣الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحمد الدسوقي، 

ِالفرق بین قاعدة اإلتالف بالصیال  : ٤/٢١٢البروق في أنواء الفروق، للقرافي ،
وبین قاعدة اإلتالف بغیره، واألشباه والنظائر  ،لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل 

دار الكتب العلمیة، : ،الناشر: ، قاعدة١/٨٤) ھـ٩١١: المتوفى(الدین السیوطي 
م، وحاشیة الروض المربع، للنجدي، ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، : الطبعة

٧/٣٨٥.  
: ، حدیث رقم١٣٦/ ٣ صحیح البخاري، كتاب المظالم ، باب من قاتل دون مالھ ، - 2

٢٤٨٠.  

 .١٢/٢٦٢ الذخیرة ، لشھاب الدین القرافي، - 3



 ١٦٨٣

فإن لم یندفع الصائل إال بالقتل فلھ أي للمصول  األصعب، لعدم الحاجة إلیھ

علیھ ذلك أي قتل الصائل ال ضمان علیھ؛ ألنھ قتلھ لدفع شره  وإن قتل 

  )١.] (المصول علیھ فھو شھید

  : الحجر -٤

ِالحجر لغة ْ َ   )٢(ِالمنع والتضییق : ْ

َُسمي الح: ومنھ َرام حجرا قال تعالى ﴿ْ َ َ ََ َ ً ْ ِ ًویقولون حجرا محُجوراُ ًْ َْ َ َ َِ ُ ُ﴾)٣(  

ِ أي حراما ُمحرما وُسمي العقُل حجرا ألنُھ یمنُع صاحبُھ من ارتكاب  ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ً ً ًْ ْ َّ َ

ُما ُیقبُح وتُضر عاقبتُھ َ َ َ َ َِ ُّ َ ْ.  

ًالحجر شرعا ْ   )٤.(ِمنع اإلنسان من التصرف في مالھ: َ
فقھاء على جواز الحجر على البالغ العاقل الحر ووافق أبو اتفق ال

: حنیفة رحمھ هللا الجمھور في جواز الحجر علیھ لثالثة أشخاص ھم 
  المفتي الماجن ، والطبیب الجاھل ، والمكاري المفلس ؛ دفعا للضرر العام

كما اتفق جمھور الفقھاء ومعھم الصاحبین غیر أبي حنیفة على 
  )٥(. سفیھ وعلیھ الفتوى،دفعا للضرر العام جوازالحجر على  ال

                                                           

  .٧/٣٨٥شیة الروض المربع، للنجدي،  حا-1

 .ر.ج.، باب الحاء، مادة ح٦٦/ ١ مختار الصحاح، - 2

  .٢٢:  سورة الفرقان، بعض اآلیة رقم-3

لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن :  كشاف القناع عن متن اإلقناع -  4
تب دار الك: ، الناشر٤١٦/ ٣، )ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 

 العلمیة

وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، البن رشد . ٨٧ األشباه والنظائر ، البن نجیم، صـ- 5
ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن : و الذخیرة. ٢٧٩/ ٢الحفید، 

، )ھـ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
سعید أعراب : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء :،المحقق٨/٢٢٨

 - دار الغرب اإلسالمي: محمد بو خبزة، الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣،جزء 
ألبو الحسن علي :  م، اإلقناع في الفقھ الشافعي١٩٩٤األولى، : بیروت، الطبعة

: المتوفى(بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 



 ١٦٨٤

ِاألصل في مشروعیتھ  ِ ِ َِّ ُ َ ْْ ُ َ:  

َقولھ تعالى    -١  َ َْ ُوال تؤتوا السفھاء أموالكم﴿:َ ُ َ ُ َُ َ َ َْ َْ َ ُّ﴾)١.(  
دلت اآلیة على جواز الحجر على السفیھ؛ : وجھ الداللة من ھذه اآلیة

ُّوال تؤتوا الس{ : ألمر هللا عز وجل بذلك في قولھ ُ ُْ ُفھاء أموالكم َ ُ َ َ َ َْ َ ْفإن { وقال } َ ِ َ
ًكان الذي علیھ الحق سفیھا أو ضعیفا  ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ ُّ َْ َ ، فأثبت الوالیة على السفیھ كما .}َّ

وكان معنى الضعیف راجعا إلى الصغیر، ومعنى . أثبتھا على الضعیف
السفیھ إلى الكبیر البالغ؛ ألن السفھ اسم ذم وال یذم اإلنسان على ما لم 
یكتسبھ، والقلم مرفوع عن غیر البالغ، فالذم والحرج منفیان عنھ؛ قالھ 

  )٢. (الخطابي

ْوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن  ﴿:وقولھ تعالى    - ٢ ِ َِ ََ َ َ َ َ ْ ََ ِّ َّ َ َُ َ ْ ُ

ْآنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم  ْ ْ ُْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َْ ََ ِ ِ َ َْ ً ْ ْ ُ َِ ﴾)٣(  

  : وجھ الداللة من ھذه اآلیة
أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذیر الذي یوجد فیھم 
غالبا،  فوجب أن یجب الحجر على من وجد فیھ ھذا المعنى، وإن لم یكن 

مع ارتفاع الصغر إیناس  ولذلك اشترط في رفع الحجر عنھم: صغیرا قالوا
  )٤ .(الرشد

  
 أبي حنیفة جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند [ :قال ابن نجیم 

المفتي الماجن ، والطبیب الجاھل ، والمكاري المفلس : رحمھ هللا في ثالث 
  ؛ دفعا للضرر العام
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 ١٦٨٥

علیھ الفتوى،دفعا للضرر جوازه على السفیھ عندھما و: ومنھا 
  )١(]العام

  :الحث على كتابة الدین وتوثیق العقود -٥

لعقود حث اإلسالم على كتابة الدین حفظا للحقوق،كما أمر بتوثیق ا

َیا أیھا الذین آمنوا إذا تَداینتم بَدین إلى ﴿ :منعا للجحود واإلنكار قال تعالى  ُ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ِ َّ ُّ َ

َأجل ُمسمى فاكتُبوهُ ولیكتب بینكم كاتب بالعدل وال یأب كاتب أن یكتب كما  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُْ ْ ْْ ْ َْ ٌَ ٌِ ِْ ِ ْ ْ ِْ ْ ًّ ٍ

ْعلمُھ هللا فلیكتب ولُی َْ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َّ ًملل الذي علیھ الحق ولیتق هللا ربُھ وال یبخس منُھ شیئا َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُّْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ََّ َ َّ ِ َّ ْ ْ َّ ِ

ْفإن كان الذي علیھ الحق سفیھا أو ضعیفا أو ال یستطیُع أن ُیمل ُھو فلُیملل  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُّ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ ًَ ً َّ ِ

ِولیُھ بالعدل واستشھدوا شھیَدین  ِْ ِْ َِ َُ ْ َ َ َِ ْ ْ ُّ ٌمن رجالكم فإن لم یكونا رُجلین فرُجل ِ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ َْ ُ َ ُْ ْ ِ ِِ

َوامرأتان ممن ترضون من الشھَداء أن تضل إحَداُھما فتذكر إحَداُھما  َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِّ َُ َ َ َ ََّ َِّ ِ َِ َِ ُّ

ًاألخرى وال یأب الشھَداُء إذا ما دُعوا وال تسأُموا أن تكتُبوهُ صغیر ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َْ َْ َْ َْ َ ُ َ ِ ُّ ْ ُ ْا أو ْ َ

َكبیرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عنَد هللا وأقوم للشھاَدة وأدنى أال ترتاُبوا َ َ َْ َّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ َّْ ُ ْ ُ ََ ِ ًِ ﴾)٢(.  

  : وجھ الداللة من ھذه اآلیة

 أمر المولى عز وجل بكتابة الدین ألن ذلك أوثق وآمن من النسیان 
ل فاكتبوه واألمر للندب، وأبعد من الجحود والمعنى إذا تعاملتم بدین مؤج

َوإن كنتم على {: وقد صرفھ عن الوجوب قولھ تعالى). ٣( ،ولیس للوجوب َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ
ِسفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فلیؤد الذي  ِ َِّ ْ َِّ َ ْ ٌ َ َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ًَ ًْ ِ ُْ َ ََ ِ ٌ ِ ٍ

َاؤتمن أمانتھ ولیتق هللا ربھ وال َّ َ َ َ َُ َُ َِّ َّ َ َ ُْ َ َ ِ ُ تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فإنھ آثم قلبھ ْ ُُ َ ْ َ َ َ َ ُْ ََ ٌَ ِ َّ ُ ْ َّ ُ ْ َِ ْ َ
ٌوهللا بما تعملون علیم ِ َ َ ْ َ ََ ُ َ ِ ُ َّ{)٤(  
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 ١٦٨٦

ًكما نھى المولى عز وجل أیضا عن السآمة ؛ أي الملل في كتابة الدین 

، كل ذلك ضبط ألموال الناس ، وتحریض على أن ال یقع النزاع ، ألنھ 
ٌالشھادة قل أن یحصل وھم فیھ أو إنكار ، أو منازعة متى ضبط بالكتابة و

ًفي مقدار، أو أجل ، أو وصف ، وقدم الصغیر اھتماما بھ ، وانتقاال من  ً

  .األدنى إلى األعلى
ونص على األجل للداللة، على وجوب ذكره ، فیكتب كما یكتب أصل 

ل الدین ومحلھ إن كان مما یحتاج فیھ إلى ذكر المحل ، ونبھ بذكر األج
على صفة الدین ومقداره ، ألن األجل بعض أوصافھ ، واألجل ھنا ھو 

  )١. (الوقت الذي اتفق المتداینان على تسمیتھ
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  .٣/١١٦، )ھـ٧٤٥: المتوفى (النحوي األندلسي 

  



 ١٦٨٧

  المبحث الثاني

  قیود الملكیة

  المطلب األول

  قیود الملكیة الخاصة

تضمن عدم )الفردیة(لقد وضع اإلسالم قیودا للملكیة الخاصة 

الصالح العام، وھذه القیود ال ینبغي التوسع اإلضرار بحقوق اآلخرین وب

فیھا، حتى ال یؤدي ذلك إلى إلغاء الملكیة الخاصة وفسح المجال إلحالل 

  .أي ملكیة األمة محل الملكیة الخاصة: مبدأ التأمیم

  :الملكیة الخاصة على النحو التاليوالقیود التي وضعھا اإلسالم على 

  :من حیث قیامھا   -١

كیة الخاصة أو االعتراف بھا في اإلسالم إال بعد ال یتصور قیام المل
وقد اتفق ، توفر أو ضمان الحد األدنى الالزم لمعیشة كل فرد في األمة

وأنھا تجري مجرى ، الفقھاء على أنھ یجوز دفع صدقة التطوع إلى الغني 
الھبة، وذلك إذا كان محتاجا إلیھا أو كان فیھ صفة باقیة من صفات 

 )١.(لتي تصرف الیھم الزكاةاألصناف الثمانیة ا
  

وذلك لما رواه عدى بن ثابت عن عبد هللا بن یزید عن أبى مسعود 
  .»نفقة الرجل على أھلھ صدقة «   قال األنصارى عن النبى 

 وفى الباب عن عبد هللا بن عمرو وعمرو بن أمیة الضمرى وأبى 
  )٢.(قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح. ھریرة

                                                           

/ ٦شرح خلیل للخرشي، .٢/٤٧، للكاساني،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع- 1
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١٩٠ .  
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 ١٦٨٨

، قال  فیما رواوقال  ِه عنھ أبي سعید الخدريِّ ْ ُ ِبینما نحُن مع رُسول : ْ َ َ َ َ َْ َْ َ

فھا یمینا وشماال، َِّهللا  ً في سفر، إذ جاء رُجل على ناقٍة لُھ، فجعل ُیصرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ًِ ُ َ ََ َ َ ٌَ ْ ِ ٍ

َّفقال رُسوُل هللا صلى  َ ِ َ ََّ َ َ : »َمن كان عنَدهُ فضُل ظھر، فلیُعد بھ ع َ َ َِ ِِ ٍْ ْ َ َ َْ ْ َْ ْلى من ْ َ َ

َّال ظھر لُھ، ومن كان عنَدهُ فضُل زاٍد، فلیُعد بھ على من ال زاَد لُھ، حتى  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ْ ْ ْ َ

ِظننا أنُھ ال حق ألحٍد منا في الفضل ْ َ َّ َْ ِ َِّ َّ ََّ ََ ِ َ َ َ«)١(  

   :من حیث مجاالتھا -٢

اتفق الفقھاء على أنھ ال یسمح اإلسالم بالملكیة الخاصة في بعض 

؛ وذللك كالمساجد، )٢(الت ھذه المجاالت ھي مجاالت الملكیة العامة المجا

األرض التي : والمعادن في باطن األرض، وأرض الحمى، وھي

یخصصھا اإلمام النتفاع عامة المسلمین وكذلك ال یسمح اإلسالم بالملكیة 

 الخاصة في الحاجات األساسیة كالماء، والكأل، والنار؛ 

  : من السنة منھا واستدلواعلى ذلك بأدلة 

ِما رواه علي، عن رُجل، من الُمھاجرین من أصحاب النبيِّ   -١ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ
ِ ِ ْ ٍ ٍّ

قال ،َ ِغزوت مع النبيِّ : َ َّ َ َ ُ ْ َ َثالثا أسمُعُھ، یقوُل  ُ ََ َ ْ َ ً َالُمسلُمون : " َ ِ ْ ْ

َشركاُء في ثالٍث َُ ِ َ ِفي الكإل، والماء، والنار : َ َِّ َ َ َِ ْ َْ َ ِ) "٣.(  

                                                           

، ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  سنن أبي داود- 1
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 ١٦٨٩

   
  ) .١(ایة الناس شركاء في ثالث ،فتشمل المسلم وغیر المسلم وفي رو

قال  «أن رسول هللا   وروي بصیغة التعمیم من روایة أبي ھریرة 
  ).٢. (»ثالث ال یمنعن الماء والكأل والنار

وھذا أعم من األول ففیھ إثبات الشركة للناس كافة المسلمین والكفار 
  .في ھذه األشیاء الثالثة وھو كذلك 

 وروى ابن عیینة ، عن معمر ، عن رجل من أھل مأرب ، عن - ٢
 أن یقطعھ ملح مأرب ، فأراد أن أبیھ ، أن األبیض بن حمال سأل النبي 

« : ، فقال » إنھ كالماء العد « : اقطعھ إیاه ، فقیل لھ : یقطعھ ، أو قال 
  .» فال إذا 

 معمر ، ورواه یحیى بن آدم ، عن سفیان بن عیینة ، عن:  قال أحمد 
ورواه ابن المبارك ، عن معمر  . عن رجل ، من أھل الیمن ، عن النبي 

،  والماء )٣(، عن یحیى بن قیس المأربي ، عن رجل عن أبیض بن حمال 
  .العد أي الجاري الذي ال ینقطع

  
وھذا أعم " الناس شركاء في ثالث: "وفي الروایات [:قال السرخسي

اس كافة المسلمین والكفار في ھذه األشیاء من األول ففیھ إثبات الشركة للن
وتفسیر ھذه الشركة في المیاه التي تجري في األودیة . الثالثة وھو كذلك

واألنھار العظام كجیحون وسیحون وفرات ودجلة والنیل فإن االنتفاع بھا، 
بمنزلة االنتفاع بالشمس والھواء، ویستوي في ذلك المسلمون وغیرھم، 

حدا من ذلك، وھو بمنزلة االنتفاع بالطرق العامة من ولیس ألحد أن یمنع أ
حیث التطرق فیھا، ومرادھم من لفظة الشركة بین الناس؛ بیان أصل 

وعلى ھذا ...اإلباحة والمساواة بین الناس في االنتفاع ال أنھ مملوك لھم
  )٤] (حكمالشركة في الكأل
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 ١٦٩٠

   
عالج ؛ المعدن الظاھر، وھو ما خرج بال :[ وقال الخطیب الشربیني

أي عمل وإنما العمل والسعي في تحصیلھ وقد یسھل وقد ال یسھل ، كنفط، 
وھو بضم المیم ) ومومیاء ( وكبریت ، وقار وھو الزفت ویقال فیھ قیر، 

األولى وبالمد وحكي القصر شيء یلقیھ الماء في بعض السواحل فیجمد فیھ 
یف ،وأما التي فیصیر كالقار وقیل إنھ أحجار سود بالیمن خفیفة فیھا تخو

بكسر الموحدة جمع برمة ) وبرام (تؤخذ من عظام الموتى فھي نجسة ، 
وأحجار رحى ، وأحجار نورة ومدر، ( بضمھا حجر یعمل منھ القدر 

ال یملك ( وجص، وملح مائي، وكذا جبلي إن لم یحوج إلى حفر وتعب 
ھذا خبر قولھ المعدن، وال یثبت فیھ اختصاص بتحجر وال ) باإلحیاء 

إقطاع من سلطان ؛ألن ھذه األمور مشتركة بین الناس مسلمھم وكافرھم 
كالماء والكأل؛ ولیس لإلمام أن یقطع أرضا لیأخذ حطبھا، أو حشیشھا، أو 
صیدھا، وال بركة لیأخذ سمكھا ،وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل 

لمعدن وا( ویساق إلیھا الماء فینعقد فیھا ملحا فیجوز إحیاؤھا وإقطاعھا، 
( ورصاص ) الباطن وھو ما ال یخرج ، إال بعالج كذھب وفضة وحدید 

وفیروزج، ویاقوت، وعقیق، وسائر الجواھر المبثوثة في طبقات ) ونحاس 
) في األظھر ( في موات بقصد التملك ) ال یملك بالحفر والعمل ( األرض 

  )١.] (كالمعدن الظاھر
  

ر العین وتشدید الدال قبل بكس) وال یملك ماء عد : [( وقال البھوتي
حیازتھ ، وھو الذي لھ مادة ال تنقطع كمیاه العیون ، و نقع البئر، وال  
یملك ، ما في معدن جار ، إذا أخذ منھ شيء خلفھ غیره ، كملح، وقار، 

لماء، وال یملك كأل قبل ونفط، ونحوھا ، قبل حیازتھ، لعموم نفعھ فھو كا
  ) ٢(.]حیازتھ
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 ١٦٩١

  ) :١ (من حیث اكتسابھا -٣

االكتساب فریضة، وأن اإلسالم أوجب أن  الفقھاء على أن) ٢(اتفق  

یكون اكتساب الملكیة الخاصة مشروعا؛ أي بعیدا عما حرمھ الشرع 

والربا،والغش،واالتجار في األشیاء ،كالسرقة ،والغصب،والقمار:اإلسالمي 

 الخمر وآالت اللھو، كما أوجب اإلسالم استثمار المال: المحرمة مثل

وتنمیتھ بالطرق المشروعة من زراعة وصناعة وتجارة ونحوھا، وحرم 

كل الوسائل التي ال تتفق مع اإلنسانیة الحقة الرحیمة مما ھو جاثم في 

وأخطرھا الربا أو الفائدة، . بلدان الحضارة المادیة والرأسمالیة الغاشمة

والقمار، والغش، واالحتكار والتدلیس، وبذلك ھدم اإلسالم صرح 

رأسمالیة التي یمتص فیھا الغني دماء الفقراء والطبقة العاملة، كما أنھ ال

 .قضى على مفاسد الرأسمالیة، والملكیة الفردیة 

  :والمعقول، واألثر، والسنة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب
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 .٥/ األجزاء 



 ١٦٩٢

ُیسألونك ماذآ أحل لُھم قل أحل لك{ : أما الكتاب فقول هللا تعالى َ ُ ََّ َِّ ُِ ُْ ْْ َ َُ َ ََ ُم َ
ُالطیِّبات وما علمتم مِّن الجوارح ُمكلبین تعلُمونُھن مما علمكم هللا  َّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ َِّ َ َِّ ِِّ ِ ِ ْ ْ ْ ُ َّ{) ١.(  

َالذین یتبُعون الرُسول النبي األمِّي الذي یجدونُھ { : وقولھ عز شأنھ ُ ِ َ َ َ َ َِ َِّ ََّّ َّ َُّ ْ ِ َِّ َّ

ِمكتوبا عنَدُھم في التوراة واإل ْ َ َ َِ ِ ِْ َّ ْ ْ ًْ ِنجیل یأُمُرُھم بالمعُروف وینھاُھم عن الُمنكر ُ َ ْ ْ ْْ ِْ َِ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ْ ِ ِ
م علیھم الخبائث ویضُع عنُھم إصرُھم واألغالل  َوُیحل لُھم الطیِّبات وُیحرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ ْْ ْْ ِْ ْ ِ ِ َِ ُ ُ ُِ َّ ُّ

َالتي كانت علیھم فالذین آمنوا بھ وعزُروهُ ونصُروهُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ُ ََّ َّْ ِ ْ ِ واتبُعوا النور الذي ْ َّ َ َ َُّ َّ

َأنزل معُھ أولئك ُھم الُمفلُحون  َ َ َ َِ ِْ ْْ ُ َ ُ ُ
مذھب مالك أن الطیبات : قال القرطبي).٢( }ِ

  )٣(ھي المحلالت 
ُیا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیِّبات ما رزقناكم واشكُروا {:وقال سبحانھ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ َِ ُْ َّ ُّ َ

َّ� إن كنتم إی ِ ِْ ُ ُْ ْ ِ َاهُ تعُبدونَِّ ُ ْ َ {)(4.  

  :وأما األثر
ما جاءنى أجلى فى مكان ما عدا الجھاد :  قال فما روي أن عمر  

فى سبیل هللا أحب إلى من أن یأتینى وأنا بین شعبتى رحلى ، أطلب من 
} وآخرون یضربون فى األرض یبتغون من فضل هللا{فضل هللا وتال 

  )٥.(]٢٠: المزمل [
   

وما شابھھ، ال بركة لھ، ،المال الحاصل من الربافإن : وأما المعقول
 إنما حصل من مخالفة الحق، فتكون عاقبتھ وخیمة، وصاحبھ یرتكب ألنھ

 - إذ كل طعام یوصل آكلھ إلى دواع وأفعال من جنسھ -سائر المعاصي 
یؤدیھ إلى : یدعوه إلى أفعال محرمة، وإن كان مكروھا: فإن كان حراما

یوصلھ إلى الطیبات فآكل الربا علیھ إثم : طیباأفعال مكروھة، وإن كان 
 التي حصلت بسببھ، فتزداد عقوبتھ وإثمھ أبدا، ویتلف هللا واألفعالالربا، 
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 ١٦٩٣

مالھ في الدنیا، فال ینتفع بھ أعقابھ وأوالده، فیكون ممن خسر الدنیا 
  )١( .واآلخرة، وذلك ھو الخسران المبین

منھا : أن یتمسك بخصال یجب على المسلم  [ :قال ابن مودود الحنفي
التحرز عن ارتكاب الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ؛ ومنھا التحرز؛ عن 
السحت واكتساب المال من غیر حلھ ؛ ومنھا التحرز عن ظلم كل مسلم أو 

  )٢(.] معاھد 
  

والحالل ھو ما انحلت " أمر بأكل الطیب وھو الحالل[ :وقال القیرواني
أن تلبس "یحل لك " هللا وال حق لغیره، والعنھ التبعات فلم یتعلق بھ حق 

" إال طیبا"شیئا من الدواب " أن تركب"یحل لك " وال"أي حالال " إال طیبا
أن "یحل لك " وال"فركوب الدابة المغصوبة أو المشتراة بمال حرام حرام 

وتستعمل سائر ما "فسكنى ما اشترى بمال حرام حرام " تسكن إال طیبا
أي مشتبھات من تركھا سلم " ومن وراء ذلك"ال أي حال" تنتفع بھ طیبا

ومن أخذھا كان كالراتع حول الحمى یوشك أن یقع فیھ وحرم هللا سبحانھ 
أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخیانة والربا والسحت 

  )٣.] (بتصرف. ھـ.أ. والقمار والغرر والغش والخدیعة
طرق االكتساب الزراعة وإن لم أفضل :[ وقال الشیخ زكریا األنصاري

یباشرھا بیده ثم عمل الرجل بیده ثم التجارة، وأفضل المكاسب الزراعة 
  )٤ (.]لعموم نفعھا وللحاجة إلیھا ثم الصناعة ثم التجارة

باالكتساب والبیع والشراء من أقوى جھات االكتساب : [وقال ابن قدامة
  )٥.] ( في التجارةفإنھ قد جاء في بعض اآلثار أن تسعة أعشار الرزق
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 ١٦٩٤

  :من حیث التزامھا  -٤

االلتزام بنفقة :فیجب أن تؤدي الملكیة الخاصة كافة التزاماتھا، وھي

األقارب ممن تجب علیھ نفقتھم، وإخراج الزكاة ،واإلنفاق المندوب إلیھ 

مما لیس بواجب علیھ، كالذي یلتزم بھ للصالح العام في سد الحاجات 

 على -ت ،وغیرھا من المصائب العامة،الطارئة بسبب الحروب والمجاعا

الخزینة ( والتي تفوق نفقاتھا أموال بیت المال وموارده -نحو ما سبق بیانھ

 ؛ )العامة، أو بیت المال المركزي

  :واستدلوا على ذلك بعدة أحادیث من السنة منھا

ِأبو ُھریرة، أن رُسول هللا   ما رواه- ١ َ َ َ ََّ َّ َ ََ ْ َِقال ِما من صاحب«: َ ِ َِ َ كنز، ال َْ ٍ ْ َ

َُیؤدي حقُھ، إال جعلُھ هللا یوم القیامة ُیحمى علیھا في نار جھنم، فتكوى بھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ َ ََ ََ َ َُّ َِّ ِ ِ ِْ ْ ْْ َّ َّ ِّ

ْجبھتُھ وجنُبُھ وظھُرهُ، حتى یقضي هللا تعالى بین عباده في یوم كان مقَداُرهُ  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ْ ْ ْ َْ ُُ َّ َّ َ

ْخمسین أل َ َ ِ ْ ِف سنٍة مما تُعدون، ثم یرى سبیلُھ إما إلى الجنة، وإما إلى النار، َ َّ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َّ ُ ُّ َ َ

ْوما من صاحب غنم ال ُیؤدي حقھا، إال جاءت یوم القیامة أوفر ما كانت،  َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ِ َّ ِّ ٍَ

ِفُیبطُح لھا بقاع قرقر، فتنطُحُھ ب ٍ َِ َْ َ َ َ َ َ َْ ٍْ َ َقُرونھا، وتطُؤهُ بأظالفھا، لیس فیھا عقصاُء َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َ ِ َ َ

َ، وال جلحاُء )١( َ َْ َ، كلما مضت أخراھا، ُردت علیھ أوالھا، حتى یحكم )٢(َ ُ َ َ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُِ ْ َّْ ْ َّ

َهللا بین عباده في یوم كان مقَداُرهُ خمسین ألف سنٍة مما تُعدون َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْْ ٍ ُ َ، ثم یرى َّ َ َّ ُ

َسبیلُھ إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من  صاحب إبل ال ُیؤدي حقھا،  َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّّ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِ َّ َّْ

َإال جاءت یوم القیامة أوفر ما كانت، فُیبطُح لھا بقاع قرقر، فتطُؤهُ  ََ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ْ ْ ٍْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ ْ َ َّ

َبأخفافھا، كلما مض َ َ ََّ ُ ِ َ ْ َ ُت علیھ أخراھا، ُردت علیھ أوالھا، حتى یحكم هللا ِ ََّ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُِ ِْ َّْ ْ

                                                           

المعجم الوسیط ، . التیس ونحوه عقصا التوى قرناه على أذنیھ إلى الخلف عقص -1
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 ١٦٩٥

َّتعالى بین عباده، في یوم كان مقَداُرهُ خمسین ألف سنٍة مما تُعدون، ثم  ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْْ ٍ َ

ِیرى سبیلُھ إما إلى الجنة وإما إلى النار َّ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َِ ْ «)١(  

وما یحل محلھما ، الذھب والفضة: اد بالكنز في الحدیث الشریفوالمر

 حق المال في أحادیث أخرى وذلك فیما رواه من األموال النقدیة وبین 

َعنھ أبو ُھریرة، قال َ ََ َ ْ ِ ِسمعت رُسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نحو ھذه : َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َْ ْ َْ َ َُّ ََّ َّ ُ

َالقصة، فقال لُھ َ َ َ ِ َِّ ِیعني : ْ ْ َألبي ُھریرة، فما حق اإلبل؟ قالَ َ َ َ ََ ُّ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َتعطي الكریمة، : ِ َُ ِ َ ْ ِ ْ

َوتمنُح الغزیرة، وتفقُر الظھر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ ِ ِ
ْ ُ َُّ ْ َ َ) "٢(  

ِوما روي عن جابر بن عبد هللا،  - ٢ َ َ ََّ ِ ْ ْ ِْ ِأن النبي صلى هللا علیھ «ِِ ْ َ َ َُ َّ َّ َِّ َّ َ

َوسلم َّ َ ِ أمر من كلِّ جاد عشرة أوُسق من التمر، بقنو ُیعلق في َ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َ َ َ َ ٍَ ٍْ ِْ ِ ْ ْ َّْ َ َِّ ُ

ِالمسجد للمساكین ِ ِ َِ َ َْ ِْ ْ«)٣(  

  :من حیث استعمالھا -٥

 فالملكیة الخاصة في اإلسالم مقیدة حتى في استعمالھا؛ فالمسلم لیس 

ره، حرا في استعمالھ لمالھ كیف شاء، فال یجوز لھ ان یكنزه، أو یبذ

ًوال تجعل یدك مغلولة ﴿: فأوجب اإلسالم االعتدال في النفقة؛ لقولھ تعالى َ ُ ْ ََ َ َ ْ ََ َ ْ َ

ًإلى عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا ﴾ ُ ْ َ ً َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُُ ْ َ ََ ْ َ َْ ُ َ ُِ َِّ َ ِ)٤ ( 

ًفال یكون التقتیر مقبوال لما یترتب علیھ من اكتناز الثروات الضخمة 

 توفر نشاط تداول األموال،الذي ھو أمر ضروري الذي یحول بدوره دون

النتعاش الحیاة االقتصادیة في كل مجتمع، فحبس المال تعطیل لوظیفتھ في 

                                                           

: ، حدیث رقم٢/١٢٤،١٢٥ سنن أبو داود، كتاب الزكاة باب ،حقوق المال ،-  1
١٦٥٨.  
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  .١٦٦٢: ، حدیث رقم٢/١٢٥ المرجع السابق، كتاب الزكاة باب ،حقوق المال ،- 3
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 ١٦٩٦

توسیع میادین اإلنتاج وتھیئة وسائل العمل للعاملین، قال هللا سبحانھ 

ِوالذین یكنزون الذھب والفضة وال ُینفقونھا ف﴿ : وتعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُْ َّْ ْ َّ ْي سبیل هللا فبشرُھم َّ ْ ِّ َ ِ ََ َّ ِ ِ

ٍبعذاٍب ألیم  ِ َ َ َ ِ ﴾)١( 

كأن یستخدم : وال یجوز لھ أن یستعملھ فیما یعود منھ ضرر لآلخرین 

العقار الذي یملكھ كمحل للحدادة، أو النجارة، أو غیر ذلك مما یتأذى بھ 

یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر (للقاعدة الفقھیة  جیرانھ وذلك إعماال

، بل أجاز اإلسالم نزع الملكیة من صاحبھا إذا أساء استخدام حقھ )العام

َ فیما رواه عنھ مالك، عن عمرو بن یحیى فیھا؛ یدل على ذلك قولھ  َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ٌ ِ

، عن أبیھ؛ أن رُسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال َالمازنيِّ ِ َ َ َ ََ َّ َ َِ ِِ ْ ِ َال ضرر وال «: ْ ََ َ َ َ

َضرار َ ِ«)٢ (.  

إلحاقھا : والثانى ، إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا : ر األولوالمراد بالضر

  .ٌّبھ على وجھ المقابل أي كل منھما یقصد ضرر صاحبھ 

ِروى أبو حفص بإسناده عن محمد بن علي  ُیحدث عن سُمرة بن  ْ َْ َِّ َ َ َُ

ُِجندٍب، أنُھ كانت لُھ عُضد من نخل في حائط رُجل من األنصار، َ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍ َ َ َْ ٌ َ ْ َّ َ َ قالُ َومع : َ َ َ

َالرُجل أھلُھ، قال َ ُ ْ َ ِ َفكان سُمرة یدخُل إلى نخلھ فیتأذى بھ ویشق علیھ، فطلب : َّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َُ َ ُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َِّ َ ْ ْ ُ

ِإلیھ أن یبیعُھ فأبى، فطلب إلیھ أن ُیناقلُھ فأبى، فأتى النبي صلى هللا علیھ  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َّ َّ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ

َوسلم َّ َ َ، فذكر ذلك لُھ فطلب إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، أن یبیعُھ فأبى َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َُّ َِّ ِ َِ َ َ َُّ َّ َ َ َ

َفطلب إلیھ أن ُیناقلُھ فأبى، قال َ ََ َ َ ََ ََ َ َِ ِْ ْ ِ َفھبُھ لُھ ولك كذا وكذا«: َ ََ َ ََ َ ََ َ ْ ِأمرا رغبُھ فیھ » ِ ِ َ ََّ ً ْ َ

                                                           

  .٣٤: سورة التوبة، جزء اآلیة رقم   - 1
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 ١٦٩٧

َفأبى، فقال ََ َ ٌّأنت ُمضار«: ََ َ َ ْ َ فقال رُسوُل هللا صلى هللا علیھ وسلم »َ َُّ ََّ َ َ َ ِ َ َِ ْ َ َّ َ َ

ِلألنصاريِّ َ ْ َ ْ َاذھب فاقلع نخلُھ«: ِ َْ َْ َْ ْ َ   . ،فقد أمره بقلعھ)١(»ْ

فإن نصب المالك تنورا في داره، فتأذى الجار [ :قال القاضي أبو یعلى

بدخانھ، أو نصب في داره رحا، أو وضع فیھا حدادین أو قصارین، فھل 

  ).٢] (ن ذلك؟ قد روى عن أحمد ألفاظ تقتضي المنع یمنع م

  :من حیث حدودھا  -٦

فیما عدا القیود السابقة فإن اإلسالم یطلق الملكیة الخاصة دون أن 

یضع حدا أعلى الكتسابھا، تشجیعا وتحفیزا لإلنتاج، والكسب الطیب، فكان 

كعثمان بن عفان، وعبد :أثریاء غایة في الثراء  في عھد رسول هللا 

 الرحمن بن عوف، والزبیر بن العوام رضي هللا عنھم، وأید ذلك ما رواه

َحكیم بن حزام، قال ُسألت النبي صلى هللا علیھ وسلم فأعطاني، ثم سألتُھ : َ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ ََّ ُ ِ َِ ْ َْ َ َُّ َّ َّ ِ َّ ُ

َفأعطاني، ثم سألتُھ فأعطاني، ثم قال ََ َ ََّ َُّ ُِ َِ َْ َْ َ َُ َھذا الماُل«: ْ َ وُربما -» ََ َقال ُسفیاُنََّ َْ َ :

ِقال لي  َ ٍیا حكیم، إن ھذا المال خضرة ُحلوة، فمن أخذهُ بطیب نفس  «-َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌْ َّ ُ

ُُبورك لُھ فیھ، ومن أخذهُ بإشراف نفس لم ُیبارك لُھ فیھ، وكان كالذي یأكُل  َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ ْْ ٍ ْ ْ ِ ِ َ َ
ِ

َوال یشبُع، والید الُعلیا َ َ َ َ َْ ُ ْ َ خیر من الید السفلىَ ْ ُّ ِ َِ َ ٌ ْ َ«)٣( 

  : من حیث نقل الملكیة بعد وفاة صاحبھا -٧
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 ١٦٩٨

ٌإن توزیع المال بعد الوفاة مقید بنظام اإلرث ًولیس المرء حرا ،  ّ

بالتصرف في مالھ بعد وفاتھ حسبما یشاء كما ھو مقرر في النظام 

قواعد الرأسمالي، وإنما ھو مقید بنظام اإلرث الذي یعتبر في اإلسالم من 

النظام اإللھي العام التي ال یجوز لألفراد االتفاق على خالفھا، فاإلرث حق 

جبري، وال یجوز اإلیصاء بأكثر من ثلث المال، وال یصح تفضیل بعض 

الورثة على حساب اآلخرین، أو حرمان وارث أو اإلضرار بالدائنین، 

رث وللسلطة القضائیة الحق في إبطال التصرفات غیر الشرعیة في اإل

ًوالوصیة، فیكون تشریع اإلرث عامال مھما من عوامل تفتیت الثروات  ً

  .الضخمة، وتوزیع الملكیات والقضاء على التفاوت الفاحش بین الطبقات
  

  :سبب تقیید اإلسالم للحریة االقتصادیة ھو
ولھ الحق . هللا عز وجل  أن المالك الحقیقي للمال ھو - ١

مھ من حالھم وما یصلح  یعلسبحانھ أن یحدد تصرفاتھم وفق ما
  .شؤونھم
 .عدم اإلضرار بحقوق اآلخرین أو المصلحة العامة  - ٢
حمایة مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغیر لھم  - ٣

، كما ھو الحال في مصارف الزكاة واإللزام بالنفقة على األقارب 
 )١. (والضرائب عند الحاجة الماسة إلیھا

  

                                                           

، أصول االقتصاد ٧٧-٧١ّللعبد الكریم والعسال ص ، النظام االقتصادي في اإلسالم - 1
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 ١٦٩٩

  المطلب الثاني

  عامةقیود الملكیة ال

الملكیة العامة شأنھا شأن الملكیة الخاصة مقیدة بقیود الشریعة ولیست 

مطلقة، ویرجع بعض ھذه القیود إلى وجوب تخصیص المال العام لإلنفاق 

على أغراض معینة عینتھا الشریعة، ومن ثم فال یحق للدولة اإلسالمیة 

  .إنفاق ھذه األموال في غیر وجوھھا الشرعیة 

ال تملك الدولة صرفھا في غیر مصارفھا التي : اةفمثال أموال الزك

ْإنما الصَدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا  ﴿:حددتھا اآلیة القرآنیة  َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ َّ

قاب والغارمین وفي سبیل هللا وابن السبیل فریضة  ًوالُمؤلفة قلوُبُھم وفي الرِّ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َِ ِِ ِ َِّ ْ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ُ ُ َّ

ٌن هللا وهللا علیم حكیمِم ٌِ َِ َ َ ِ َُ َّ َّ﴾)١(  

كما یرجع البعض اآلخر من القیود للملكیة العامة إلى وجود واجبات 

عامة تفرضھا الشریعة للجماعة فیجب على الدولة القیام بھا، كدور العبادة، 

  .وغیرھا ...ودور العلم، والمستشفیات، والمدارس ،

 یخصصوا الملكیة الجماعیة وألولیاء األمر في الدولة المسلمة أن

 ویقیدوا االنتفاع بھا إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وقد فعل رسول هللا 

ذلك حین احتجز جانبا من من أرض الكأل المباحة للجمیع في منطقة 

  )٢. (بالقرب من المدینة وجعلھا خاصة لخیل الجیش وإبلھ)النقیع(
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 ١٧٠٠

   وأھم نتائج البحثالخاتمة

فضلھ تتم الصالحات، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال الحمد � الذي ب

شریك لھ وأصلي وأسلم على سیدنا محمد الذي بعث رحمة للعالمین 

ومخرج البشریة من ظلمات الجھل إلى نور اإلسالم، اللھم صل وسلم 

  . وبارك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین 

  د،،ـــــوبع

  : عون هللا وتوفیقھ االنتھاء من ھذا البحثفقد تم ب

  }الملكیة المزدوجة في الشریعة اإلسالمیة واالقتصاد الوضعي{

  .ومن المناسب أن أسرد في خاتمتھ خالصة ألھم ما توصلت إلیھ

  :أھم نتائج البحث 

ًالمال في الحقیقة � سبحانھ وتعالى، والناس جمیعا عباد  - ١

ّل، سواء تمثل ھذا المال في سلعة هللا، فھم شركاء في توزیع الما

ًاقتصادیة، أو في سلعة حرة، وأن تملك اإلنسان للمال یعتبر تملكا 

ًمجازیا، أي أنھ مؤتمن على المال، ومستخلف فیھ ونائب، أو 

   .خلیفة عن هللا فیھ

أحقیة اإلنسان في التملك من خالل األدلة التي نص علیھا   - ٢

 نسبت الملك والمال إلى هللا القرآن الكریم والسنة النبویة التي

تعالى لكونھ المالك الحقیقي للكون، كما نسبتھا إلى اإلنسان مما 

وسیلة، ولیس بغایة مقصودة یدل على حقھ في التملك، وأن المال 

 .لذاتھا، ولیس للتجمیع والتكدیس



 ١٧٠١

: الملكیة في اإلسالم حق مزدوج یقوم على ركیزتین - ٣

ملكیة : أن الملكیة نوعانالصفة الفردیة والصفة الجماعیة، و

 .خاصة وملكیة عامة 

 وجود أحكام وضعتھا الشریعة اإلسالمیة لحمایة الملكیة  - ٤

 .وصیانتھا

 وجود طرق مشروعة لكسب الملكیة الخاصة  - ٥

 . وجود قیود للملكیة الخاصة تحد من استعماالتھا ـ ٦

جواز فرض ضرائب إضافیة على الملكیة الخاصة بشروط ـ ٧

  .معینة

كیة العامة شأنھا شأن الملكیة الخاصة مقیدة بقیود الملـ ٨

  .الشریعة ولیست مطلقة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٠٢

 ثبت المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم : أوال

  :كتب التفسیر: رابعا

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي : المؤلف ، الجامع ألحكام القرآن-١

: المتوفى (بكربن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

دار عالم الكتب، : الناشر ، ھشام سمیر البخاري: المحقق ، )ھـ٦٧١

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

محمد بن یوسف : المؤلف ،  تفسیر البحر المحیط ـ موافق للمطبوع-٢

بیروت /  لبنان-دار الكتب العلمیة : الشھیر بأبي حیان األندلسي دار النشر 

  .٨/ عدد األجزاء ، األولى: الطبعة ،  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢ -

  . كتب السنة : ثالثا
أبو بكر أحمد بن : المؤلف ، السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي -١

عالء الدین علي بن عثمان : مؤلف الجوھر النقي، الحسین بن علي البیھقي
مجلس دائرة المعارف النظامیة : الناشر ، الماردیني الشھیر بابن التركماني

،  ھـ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : الطبعة ، ائنة في الھند ببلدة حیدر آبادالك
  .١٠: عدد األجزاء 

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني : المؤلف ، سنن الدارقطني -٢

: تحقیق ، ١٩٦٦ - ١٣٨٦ بیروت ، - دار المعرفة : الناشر ، البغدادي

 .السید عبد هللا ھاشم یماني المدني

، عبدهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي: المؤلف ، سنن الدارمي -٣

 .١٤٠٧الطبعة األولى ، ،  بیروت-دار الكتاب العربي : الناشر 

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق : سنن أبي داود، المؤلف -٤

جستاني  ْبن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ ، )ھـ٢٧٥: المتوفى(ِ



 ١٧٠٣

 –المكتبة العصریة، صیدا : لناشرمحمد محیي الدین عبد الحمید، ا: المحقق

 .بیروت 

ْمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن : سنن الترمذي، المؤلف -٥ َ

أحمد :، تحقیق وتعلیق)ھـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 

، وإبراھیم عطوة )٣جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (محمد شاكر 

شركة مكتبة : ، الناشر)٥، ٤جـ (عوض المدرس في األزھر الشریف 

 - ھـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر، الطبعة–ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .م١٩٧٥

محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري : المؤلفصحیح البخاري،  -٦

دار طوق النجاة : الناشر،محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق، الجعفي

: ، الطبعة) عبد الباقيمصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد(

  .ھـ١٤٢٢األولى، 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري : صحیح مسلم، المؤلف -٧

: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق)ھـ٢٦١: المتوفى(النیسابوري 

 .  بیروت –دار إحیاء التراث العربي 

عالء الدین علي : المؤلف ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال -٨

المحقق ، )ھـ٩٧٥: المتوفى (حسام الدین المتقي الھندي البرھان فوري بن 

الطبعة : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر،  صفوة السقا-بكري حیاني : 

 .م ١٩٨١/ھـ١٤٠١الخامسة ،

المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى، محمد ضیاء الرحمن  -٩

م، ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، الناشر مكتبة الرشد،سنة النشر ٩/٢٣٨األعظمي، 

 .الریاض/ مكان النشر السعودیة



 ١٧٠٤

أبو بكر عبد الرزاق بن : المؤلف، مصنف عبد الرزاق -١٠

الطبعة الثانیة ، ،  بیروت-المكتب اإلسالمي : الناشر ، ھمام الصنعاني

١٤٠٣. 

الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي  -١١

:  األعظمي، الناشرمحمد مصطفى: ، المحقق)ھـ١٧٩: المتوفى(المدني 

 – أبو ظبي -مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة 

  . م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، : اإلمارات، الطبعة

أبو السعادات : المؤلف ، النھایة في غریب الحدیث واألثر -١٢

ھـ ١٣٩٩ بیروت ، -المكتبة العلمیة : الناشر ، المبارك بن محمد الجزري

 . محمود محمد الطناحي-طاھر أحمد الزاوى : تحقیق ، م١٩٧٩ -

  .مراجع أصول الفقھ والقواعد الفقھیة : رابعا

ِاألشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان ،المؤلف -١ َ ْ زین : َ

: المتوفى(الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري 

: یا عمیرات ،الناشرالشیخ زكر: ،وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ)ھـ٩٧٠

 ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت 

  .م

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین : األشباه والنظائر،المؤلف -٢

األولى، : دار الكتب العلمیة ،الطبعة: ، الناشر)ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

 .م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١

المؤلف ، لمتن التنقیح في أصول الفقھشرح التلویح على التوضیح  -٣

، )ھـ٧٩٣: المتوفى (سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي : 

 - دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر ، زكریا عمیرات: المحقق 

 . مـ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦األولى : الطبعة ،لبنان



 ١٧٠٥

أبو العباس : أنوار البروق في أنواء الفروق ،المؤلف= الفروق  -٤

ھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي ش

بدون طبعة وبدون : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(

» أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق «كتاب : تاریخ، بأعلى الصفحة

» إدرار الشروق على أنوار الفروق«): مفصوال بفاصل(للقرافي، بعده 

) ھـ٧٢٣(حاشیة الشیخ قاسم بن عبد هللا المعروف بابن الشاط وھو 

): مفصوال بفاصل(لتصحیح بعض األحكام وتنقیح بعض المسائل، بعده 

للشیخ محمد بن » تھذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقھیة«

، وفیھا اختصر )ھـ١٣٦٧(علي بن حسین مفتى المالكیة بمكة المكرمة 

 .ذبھ ووضح بعض معانیھالفروق ولخصھ وھ

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : المستصفى، المؤلف -٥

دار : محمد عبد السالم عبد الشافي، الناشر: ، تحقیق)ھـ٥٠٥: المتوفى(

 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي : المؤلف ، الموافقات -٦

أبو عبیدة : المحقق ، )ھـ٧٩٠: المتوفى (بالشاطبي الغرناطي الشھیر 

األولى : الطبعة ، دار ابن عفان: الناشر ، مشھور بن حسن آل سلمان

 .٧: عدد األجزاء ، م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧

 :مراجع الفقھ:خامسا 

  :الفقھ الحنفي  -أ 

عبد هللا بن محمود بن مودود : االختیار لتعلیل المختار، المؤلف -١

، )ھـ٦٨٣: المتوفى(الدین أبو الفضل الحنفي الموصلي البلدحي، مجد 

من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة (الشیخ محمود أبو دقیقة : علیھا تعلیقات

وصورتھا دار ( القاھرة -مطبعة الحلبي : ، الناشر)أصول الدین سابقا

 .م ١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: ، تاریخ النشر) بیروت، -الكتب العلمیة 



 ١٧٠٦

سنة ، زین الدین ابن نجیم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٢

مكان النشر ، الناشر دار المعرفة، ھـ٩٧٠سنة الوفاة / ھـ٩٢٦الوالدة 

 .بیروت

عالء الدین، أبو بكر : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،المؤلف -٣

دار : ،الناشر) ھـ٥٨٧: المتوفى(بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 

 . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ة، الثانی: الكتب العلمیة، الطبعة

: تحقیق تعریب، علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام -٤

/ مكان النشر لبنان ، الناشر دار الكتب العلمیة، المحامي فھمي الحسیني

 .بیروت

رد المحتار على الدر المختار، البن عابدین، محمد أمین بن عمر  -٥

دار : ،الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

الدر المختار «م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة-الفكر

 مفصوال -بأعلى الصفحة یلیھ » للحصفكي شرح تنویر األبصارللتمرتاشي

 .رد المحتار:علیھ، المسماه » حاشیة ابن عابدین «-بفاصل 

/ ١٣٢سنة الوالدة ، محمد بن الحسن الشیباني: المؤلف، الكسب -٦

 .الناشر عبد الھادي حرصوني، سھیل زكار. تحقیق د، ١٨٩فاة سنة الو

محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة : المبسوط ،المؤلف -٧

:  بیروت ،الطبعة–دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٤٨٣: المتوفى(السرخسي 

 .م ١٩٩٣-ھـ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر

ن عبد الجلیل الھدایة في شرح بدایة المبتدي، لعلي بن أبي بكر ب -٨

، )ھـ٥٩٣: المتوفى(الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

 لبنان – بیروت -دار إحیاء التراث العربي : طالل یوسف، الناشر: المحقق

. 

 : الفقھ المالكي  -ب 



 ١٧٠٧

الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید  - ١

: المتوفى (األزھري صالح بن عبد السمیع اآلبي : المؤلف ، القیرواني

 . بیروت- المكتبة الثقافیة : الناشر ، )ھـ١٣٣٥

ِإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقھ اإلمام مالك، لعبد  - ٢
َ

الرحمن ابن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شھاب الدین 

تقریرات مفیدة إلبراھیم بن حسن : ، وبھامشھ)ھـ٧٣٢: المتوفى(المالكي 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، : شر،النا

 . الثالثة: الطبعة

أبو الولید محمد بن أحمد : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،المؤلف - ٣

: المتوفى(بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

 ٢٠٠٤ -ـ ھ١٤٢٥:  القاھرة، تاریخ النشر–دار الحدیث : ،الناشر) ھـ٥٩٥

 .م 

أحمد : بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب األمام مالك تألیف - ٤

بن محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغیر ألحمد بن محمد بن أحمد 

 .م١٩٥٢ -ھـ١٣٧٢الدردیر،، طبعة البابي الحلبي، الطبعة األخیرة،

محمد بن أحمد بن : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المؤلف - ٥

: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٣٠: المتوفى(لدسوقي المالكي عرفة ا

الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على «بدون طبعة وبدون تاریخ ،

حاشیة  «- مفصوال بفاصل -بأعلى الصفحة یلیھ » مختصر خلیل

 .» الدسوقي

أحمد بن محمد : المؤلف ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر - ٦

 ).ھـ١٢٤١ :المتوفى (الصاوي 

، الناشر دار الفكر للطباعة، الخرشي على مختصر سیدي خلیل - ٧

 .٤عدد األجزاء ، مكان النشر بیروت



 ١٧٠٨

ألبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد : الذخیرة - ٨

، ٨، ١جزء :،المحقق) ھـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

: ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣سعید أعراب ،جزء : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣

األولى، :  بیروت، الطبعة- دار الغرب اإلسالمي: محمد بو خبزة، الناشر

 . م ١٩٩٤

أبو ، المؤلف، كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني - ٩

سنة ، الناشر دار الفكر،تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، الحسن المالكي

 .٢زاء عدد األج، مكان النشر بیروت، ١٤١٢النشر 

شمس : المؤلف ، مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل -١٠

الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، 

زكریا : المحقق ، )ھـ٩٥٤: المتوفى (ُّالمعروف بالحطاب الرعیني 

 - ھـ ١٤٢٣طبعة خاصة : الطبعة ، دار عالم الكتب: الناشر ، عمیرات

 .م٢٠٠٣

 :فعي الفقھ الشا  -ج 

/ شیخ اإلسالم : المؤلف ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ١

 -  ھـ ١٤٢٢ - بیروت -دار الكتب العلمیة : دار النشر ، زكریا األنصاري

  .محمد محمد تامر. د : األولى ، تحقیق : الطبعة ، ٢٠٠٠

ألبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن : اإلقناع في الفقھ الشافعي - ٢

 ) .ھـ٤٥٠: المتوفى(ادي، الشھیر بالماوردي حبیب البصري البغد

: المؤلف)مطبوع ملحقا باألم للشافعي(األم مع مختصر المزني  - ٣

، )ھـ٢٦٤: المتوفى(إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراھیم المزني 

 .١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  بیروت، سنة النشر–دار المعرفة : ، الناشر٨/٣٧٢

من بن محمد بن حسین بن عبد الرح: المؤلف ، بغیة المسترشدین - ٤

 .دار الفكر: دار النشر ، عمر باعلوي



 ١٧٠٩

شھاب الدین أحمد بن : المؤلف ، تحفة المحتاج في شرح المنھاج - ٥

ھو شرح متن منھاج الطالبین للنووي [ ،)ھـ٩٧٤: المتوفى (الھیتمي ، حجر

 ) ]. ھـ٦٧٦المتوفى ( 

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر  - ٦

المزني، ألبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، 

الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)ھـ٤٥٠: المتوفى(الشھیر بالماوردي 

 –دار الكتب العلمیة، بیروت :  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر-

 . م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، : لبنان، الطبعة

بن ) المشھور بالبكري(أبو بكر : المؤلف ، حاشیة إعانة الطالبین - ٧

ھو حاشیة على حل [ ، )ھـ١٣٠٢بعد : المتوفى (محمد شطا الدمیاطي 

لزین الدین بن عبد / الفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمھمات الدین 

 ) ]. ھـ٩٨٧: المتوفى (العزیز المعبري الملیباري 
مان بن سلی: المؤلف ،  حاشیة الجمل على شرح منھج الطالب - ٨

) شرح منھج الطالب(ھو حاشیة على [ ،)ھـ١٢٠٤: المتوفى (عمر الجمل 
. كتابھ منھج الطالب) ھـ٩٢٦: المتوفى (الذي شرح بھ زكریا األنصاري 

ومنھج الطالب ھذا ھو مختصر اختصره زكریا األنصاري من منھاج 
 ) ]. ھـ٦٧٦: المتوفى (الطالبین للنووي 

 ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن روضة الطالبین وعمدة المفتین، - ٩

: زھیر الشاویش، الناشر: ، تحقیق)ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

/ ھـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة- دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت

  .م١٩٩١

أبو الحسن تقي الدین : المؤلف ، ]شافعي[فتاوى السبكي  -١٠

 ).ھـ٧٥٦: المتوفى (علي بن عبد الكافي السبكي 

أبو زكریا محیي الدین : المؤلف ، مجموع شرح المھذب ال -١١

موقع : مصدر الكتاب ، )ھـ٦٧٦: المتوفى (یحیى بن شرف النووي 



 ١٧١٠

)  ھـ٤٧٦: المتوفى (ھو شرح النووي لكتاب المھذب للشیرازي [ ،یعسوب

.[ 

: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، المؤلف -١٢

: المتوفى(شربیني الشافعي شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب ال

 - ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩٧٧

 -  مفصوال بفاصل -بأعلى الصفحة یلیھ » المنھاج للنووي«م، ١٩٩٤

  .للخطیب الشربیني» مغني المحتاج«شرحھ 

شمس الدین : المؤلف ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -١٣

: المتوفى (ن حمزة شھاب الدین الرملي محمد بن أبي العباس أحمد ب

 ) ]. ھـ٦٧٦المتوفى ( ھو شرح متن منھاج الطالبین للنووي [ ، )ھـ١٠٠٤

 : الفقھ الحنبلي  - د 

شرف الدین موسى : المؤلف ، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل -١

عبد : المحقق ، )ھـ٩٦٠: المتوفى (بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي 

  . لبنان-دار المعرفة بیروت : الناشر ، وسى السبكياللطیف محمد م

لعبد الرحمن بن محمد : حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع -٢

:  ،الطبعة٧/٣٧٧ ،١٣٩٢: المتوفى(بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 

 . ھـ ١٣٩٧ -األولى 

عبد الرحمن بن محمد بن : الشرح الكبیر على متن المقنع، المؤلف -٣

مة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین أحمد بن قدا

 ) ھـ٦٨: المتوفى(

: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع ،أشرف على طباعتھ: الناشر

  .محمد رشید رضا صاحب المنار 



 ١٧١١

أبو محمد موفق الدین عبد هللا : الكافي في فقھ اإلمام أحمد، المؤلف -٤

 الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن بن أحمد ابن محمد بن قدامة  المقدسي ثم

: دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(قدامة، المقدسي 

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن یونس بن صالح الدین  -٥

دار : ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

 .یةالكتب العلم

أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن : المغني البن قدامة ،المؤلف -٦

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر 

  . مكتبة القاھرة : ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(بابن قدامة المقدسي 

  -: الفقھ العام  -ه 

ي، أستاذ ورئیس ِوھبة الزحیل. د. أ: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ،المؤلف

َّ كلیة الشریعة، الناشر-ّقسم الفقھ اإلسالمي وأصولھ بجامعة دمشق  َّ دار : ّ

ِّالطبعة الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة :  دمشق، الطبعة–َّ سوریة -الفكر  َّ َّ َّ َّ

  .لما سبقھا

 .كتب السیاسة الشرعیة والقضاء : سادسا

د بن الحسین بن محمد األحكام السلطانیة، للقاضي أبو یعلى، محم - ١

محمد حامد : ، صححھ وعلق علیھ)ھـ٤٥٨: المتوفى(بن خلف ابن الفراء 

 ١٤٢١الثانیة، :  بیروت، لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة : الفقي، الناشر

  . م ٢٠٠٠ -ھـ 



 ١٧١٢

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد : األحكام السلطانیة، للماوردي  - ٢

) ھـ٤٥٠: المتوفى(یر بالماوردي بن حبیب البصري البغدادي، الشھ

 . القاھرة –دار الحدیث : ،الناشر

: المؤلف ، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام - ٣

: المتوفى (إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 

 ).ھـ٧٩٩

 .كتب النظام المالي واالقتصادي : سابعا

یعة اإلسالمیة للشیخ محمد أبو الملكیة ونظریة العقد في الشر -١

  .زھرة، مطبعة فتح هللا إلیاس مصر، الطبعة األولى 

أحمد محمد العسال، وفتحي / النظام االقتصادي في اإلسالم، د -٢

م، الناشر ١٩٩٧/ھـ١٤١٧:أحمد عبد الكریم ،الطبعة الثانیة عشر ،سنة

  . القاھرة –مكتبة وھبة 

 .عنایة والنظام المالي، لغازي ، المالیة العامة -٣

 .كتب اللغة والمعاجم : ثامنا

دار : العلمي مناھجھ وتقنیاتھ، محمد زیان عمر، جدة  البحث - ١

  .ھـ١٤٠٣الشروق،الطبعة األولى 

التعریف��ات، لعل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ال��زین ال��شریف الجرج��اني  - ٢

ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإش�راف : ، المحقق)ھـ٨١٦: المتوفى(

األول���ى :  لبن���ان، الطبع���ة–كت���ب العلمی���ة بی���روت دار ال: الناش���ر، الناش���ر

 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣

عب�د ال�رحمن حنبك�ة المی�داني، دار المعرف�ة، .  ضوابط المعرفة، د - ٣

  . ھـ ١٤٠١، ٢٢:الطبعة



 ١٧١٣

الق���اموس المح���یط، لمج���د ال���دین أب���و ط���اھر محم���د ب���ن یعق���وب  - ٤

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة : ،تحقیق) ھـ٨١٧: المتوفى(الفیروزآبادى 

مؤس���سة الرس���الة : محم���د نع���یم العرق���ُسوسي، الناش���ر: الة، بإش���رافالرس���

 - ھ�ـ ١٤٢٦الثامن�ة، :  لبن�ان، الطبع�ة–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

   م، ٢٠٠٥

 لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الف�ضل، جم�ال ال�دین  - ٥

: ،، الناش�ر)ھ�ـ٧١١: المت�وفى(ابن منظ�ور األن�صاري الرویفع�ى اإلفریق�ى 

   ھـ، ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–ر صادر دا

مختار الصحاح، لزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد  - ٦

یوس�ف ال�شیخ محم�د، : ، المحق�ق)ھ�ـ٦٦٦: المت�وفى(القادر الحنفي الرازي 

:  ص��یدا، الطبع��ة– ال��دار النموذجی��ة، بی��روت -المكتب��ة الع��صریة : الناش��ر

  م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، 

إب�راھیم (مجم�ع اللغ�ة العربی�ة بالق�اھرة، : المعجم الوسیط، المؤل�ف - ٧

دار : ، الناش�ر)محم�د النج�ار/ حام�د عب�د الق�ادر / أحمد الزیات / مصطفى 

  .٧/٣٨٥وحاشیة الروض المربع، للنجدي، . الدعوة 

/ س�نة ال�والدة ، أحمد بن مصطفى الدمشقي ، معجم أسماء األشیاء  - ٨

 .الناشر دار الفضیلة،یق تحق، ھـ ١٣١٨سنة الوفاة 

 

  

  

  

  




