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حلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف النبيني ، نبينا حممدا
وبعد... وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين 

ًمن القـضايا التـي نالـت قـسطا كبـريا مـن ) امللكية( فقد كانت قضية  ً

 مـن حمـاور الـرصاع- وال تـزال -وقـد كانـت ... االهتامم اإلنساين العـام 
 مـسعر أحقـاد- بالتـايل -الرئيسة داخـل املجتمعـات اإلنـسانية ، وكانـت 

.وحروب عرب مراحل التاريخ

،ًالتاريخ البرشي الذي قطع أكثر أشواطه بعيـدا عـن هـدى اهللا: أجل 
)اخلاصـة ( واعتمد عىل عقله الذي يرسم له قوانني تدور يف فلك مـصلحته 

!!العاجلة

نحـو) ًيمينـا ( وقد مالت سفينة البرشية بامللكية يف كثري من األحقـاب 
تركيز امللكية اخلاصة وتعميق نفوذها حتى كادت تقتل هبا طبقـات بأكملهـا

) .الغرق (  عىل وبالتايل أوشكت السفينة... متثل عصب املجتمع 

نحـو تعميـق امللكيـة) ًيسارا  ( - يف أحقاب أخرى -كام مالت السفينة 
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..معتدية عىل أبسط حقوق امللكيـة اخلاصـة... العامة واالجتاهات اجلامعية 
... !!!ًأيضا ) الغرق ( فكادت السفينة أن تصل إىل 

يـادة أسـلمت الق- عن إيامن ويقـني ووعـي -ولو أن السفينة البرشية 
ًللمنهج اإلسالمي ملا جنحت يمينا ويسارا ، وملا وقعت يف عرشات احلروب ً

...املدمرة

ًذلك أن املنهج اإلسالمي ال يميـل يمينـا وال يـسارا ، وإنـام هـو مـنهج ً
ًالذي يعالج ما يبـدو متناقـضا يف احليـاة بأسـلوب تـوازين) العدل املطلق ( 

ـاون وال تتـصارع ، ومتـيض تتكامل و-  يف النهاية - شمويل جيعلها  ـاقض ، وتتع ال تتن
!!ال عىل أشواك من احلقد  وأهنار من الدماء.. عىل نسق من احلب 

إنه املنهج الوسط الذي ال ينطلق من قيـود عقـل جزئـي يـدير األشـياء
والقوانني نحو مصلحته اخلاصة العاجلة ، بـل هـو تـرشيع احلكـيم املحـيط

رشع هلم ما تستقيم به حيـاهتم ، وتـسري عـىلاخلبري املستغني عن اخللق ، وامل
..!!هداه خطواهتم

***

هاهي سفينة البرشية متيض أمامنا فوق أهنـار مـن الـدماء التـي خلفتهـا
..الرصاعات بتأثري أكوام من األفكار املختلة التي وضعتها النظريات

عـىل أشـالء ماليـني التعـساء) األهرامـات ( فالفراعنة يبنون مقابرهم 
!!بنيت هكذا ، فكيف بنيت حياهتم ) مقابرهم ( ولئن كانت .. فقراء ال
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وهاهم الطغاة الذين يظنون يف سـاعات طغيـاهنم أنـه لـيس هللا حـق يف
هاهم ينسون اهللا وفضله عليهم وخيونون وظيفة املال التي ائتمنوا... أمواهلم 

  $  %"      #﴿ :  ردد مقالـة قـارون - وحاهلم -عليها ، ولسان مقاهلم 

& ﴾  .

:وبتأثري هذه الروح الطاغية التي صورها اهللا يف القـرآن الكـريم بقولـه

 ﴿e   f g h i j   k   ﴾  تراكمت مشكالت التاريخ البـرشي..
، وتقلبت الدول واحلضارات بني الذين ينترصون للملكية الفرديـة اخلاصـة

ومنذ أربعـة.. أو ملكية الدولة والذين ينترصون للملكية اجلامعية الشيوعية 
قرون وأوروبا تعاين من هذا التخـبط عـرب ثورهتـا الـصناعية ، وبـروز آثـار
املجتمعات الصناعية التي مكنت طبقات مـن أن تكـون يف القمـة مـستعينة

وهبطت بالطبقات الفقرية إىل درجـة التعطـل الكامـل ، وعـدم.. باآلالت 
..حلياةوجود احلاجات األساسية التي تقيم ا

 إىل أن أصبحت الدولة املمثلة حلـضارة-ً مؤقتا -وانتهت قصة الرصاع 
)الغرب الرأساميل ( كتلة : الغرب املادية كتلتني متخاصمتني متصارعتني مها 

  .٧٨: سورة القصص ) ١(
  .٧ ، ٦: سورة العلق ) ٢(
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وهـي كتلـة.. الذي تقف يف قمة هرمه أمريكـا وبريطانيـا وفرنـسا وغريهـا 
يف امتـصاص دمـاء) ليـة الليربا( تقدس امللكية اخلاصة ، وتستغل مذهبيتها 

 ثم..الشعوب النامية ، ويف تكثيف صور االستعامر السيايس واالقتصادي املهني 
التي تقف عىل رأسه دولة االحتاد السوفييتي ودول) الغرب الشيوعي ( كتلة 

.أوروبا الرشقية التي وقعت حتت قبضة االحتالل السوفييتي الشيوعي

شك فيه أن العامل يصىل بنار الرصاع بنيومهام تفاءل املتفائلون فالذي ال
..ًوأنه توشك أن تقوم بينهام حرب تدفع البرشية ثمنها غاليـا.. هاتني الكتلتني 

يف اجتـاه املذهبيـة الفرديـة ، وامللكيـة اخلاصـة) .. الظلم ( وكل ذلك بتأثري 
اجتـاهيف ) الظلم اآلخـر ( ثم .. هنا يف الغرب الرأساميل .. املنطلقة دون قيود 

!!املذهبية الشيوعية التي قضت عىل امللكية اخلاصة هناك يف الغرب الشيوعي

...وقد جاء اإلسالم للبرشية باحلل األمثل

ألخينا) قيود امللكية اخلاصة ( ويأيت هذا البحث الذي أقدمه اليوم حول 
..ًالدكتور عبد اهللا املصلح معلام من معامل هذا احلل

إلسالم هو احرتام امللكيـة اخلاصـة ، وهـو وضـعفاألصل األصيل يف ا
..ال تـستقيم احليـاة بـدوهنا) الفطرة ( فهي جزء من .. الضامنات لصيانتها 

ــوت ــتالك البي ــواقعهم الكبــرية الم ــستغلون م ــار الــشيوعيني ي وحتــى كب
)الفطـرة (  مل يرتك هـذه -  وهذه ميزته - لكن اإلسالم .. والسيارات وما إليها 
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بل وضع.. ا بطريقة تؤذي املجموع البرشي ، وتنشئ األحقاد تعرب عن نفسه
الكثرية التي متتد إىل منشأ امللكية نفسها تالحقه لتـضمن نـشوء) النظم ( هلا 

...امللكية من مصادر حالل ، وتصادر وتعاقب عىل املصادر احلرام 

 حيرم متلك كل مال مملوك بغـري إذن- وهذه جمرد نامذج -ففي الرشيعة 
) .ًغصبا ( أو ) رسقة ( كه ، وحماولة ملكية مثل هذا املال تعترب إما مال

وحيرم التملك عن طريق كل عقد أو ترصف هنى الشارع عنه لذاتـه كـام
أو هنـى... ال منفعة فيه ، وما هو فاسد ، وما هو حمـرم كـاخلمور واخلنـازير 

..الشارع عنه لوصف الزم كبيع املجهول

كـل تـرصف اشـتمل عـىل اسـتغالل أو ظلـموحيرم التملك عن طريق 
كاالحتكار أو الرشوة أو القامر أو املتاجرة يف املحرمات أو عن طريـق اجلـاه

.والوالية ، أو القهر أو الغصب أو اخلداع 

 يظهـر لنـا أسـلوب مـن أسـاليب- ومن خالل هذه األمثلـة -وهكذا 
كـن أن نـسميهاوهـي مـا يم... الرشيعة اإلسالمية يف تنظيم امللكية اخلاصة 

...بنظم املنع أو مصدر امللكية

***

يف كل مراحلهـا وهـي تـشبه أن) امللكية اخلاصة ( وثمة نظم تتدرج مع 
تكون مالحقة مستمرة لضامن نقاء امللكية اخلاصة وأدائها وظيفتها يف خدمـة
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أي الزيـادة يف( والـنجش .. والربـا .. وقطع الطريـق .. فالرسقة .. اجلامعة 
كل هذه طرق حمرمة ال تنبني عليها ملكية) .. سلعة بقصد غالء ثمنها سعر ال
..خاصة

ومن نامذج نظم امللكية اخلاصة ما فرضه اهللا فيهـا مـن حقـوق ، ومنهـا
ًويف املـال حقـوق أيـضا.. التي هي حق معلوم للسائل واملحروم ) الزكاة ( 

ّ وهناك الكفاراتسوى الزكاة حيددها احلاكم الصالح يف حالة حاجة األمة ،
ًمفتتا للملكيـة اخلاصـة يف) املرياث ( ثم يأيت .. التي جتب عىل صاحب املال  ّ

فهـي.. بحيـث ال حيتـاج األمـر إىل تـدخل خـارجي للتفتيـت .. كل جيل 
..ً تفتت داخليا - بحكم املرياث -

وعـىل رأسـها رضورة.. وثمة نظم أخـرى مالزمـة السـتغالل امللـك 
رشعية يف استغالل املال وحسن استثامره ، وذروة سنام هـذهمراعاة القيود ال

املراعاة اإليامن بأن املال مال اهللا ، وأن اإلنسان جمرد مستخلف فيـه ، ولـيس
وحتريم اكتنازه له بدعوى أنه. من حقه اإلرساف فيه أو تبديده فيام ال نفع فيه 

نـب الغـشواإللتـزام باألمانـة والـصدق يف معامالتـه وجت.. ماله اخلـاص 
..واالستغالل والظلم وعدم اإلرضار بالغري ، والوفـاء باإللتزامـات املاليـة 

منها احلجر عـىل.. هبذه النظم فإنه يتعرض لعقوبات ) املالك ( وإذا مل يلتزم 
ترصفاته ، كام حيجر عىل أمثاله من كل عاجز عن القيام بوظيفة امللكية لـسفه

.د عن الترصفأو جنون أو صغر أو فلس أو مرض مقع

***
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ً آخر من النظم يربط ربطا كامال بني املـصلحة اخلاصـة يف وثمة مستوى ً

 بحيـث تبقـى امللكيـة اخلاصـة يف الـدائرة التـي... امللكية واملصلحة العامة 
  حددها الشارع هلـا وهـي دائـرة البنـاء ال اهلـدم والنفـع ال اإلرضار ويعتـرب 

 .. لتقويم الترصف يف امللكية اخلاصة ً تدخال-  يف بعض احلاالت - ) التسعري ( 
ً رضبـا آخـر مـن املالحقـة ، إذا - أي بـالتغريم -) التعزير باملال ( كام يعترب 

) غري الزكاة ( طريق آخر ) الرضيبة ( َّكام أن .. أوجبت ترصفات املالك ذلك 
 .لتوظيف امللكية الفردية ، يف خدمة اجلامعة 

م فيهـا تقييـد امللكيـة للمـصلحة  جانب ذلك كله توجد حاالت يتوإىل
) منع املضاربة يف استغالل حق امللكيـة ( العامة ، وهي مواطن متعددة أمهها 

أي حق اجلامعة ) حلقوق االرتفاق ( وتقييد امللكية ) الرضر عن اجلار ( ومنه 
 .إىل آخره .. يف توفري مصادر رشهبا ، وسبل مرورها وطرقها العامة 

*** 

تقديم كل هذه النامذج التي وضعتها الرشيعة اإلسـالمية إننا مل نعمد إىل 
امللكيـة (  أن اإلسـالم مل حيـاب -ً بام ال يدع جماال لريب املرتـابني -َّإال لنبني 
وأن الفـروق بـني رشيعـة اإلسـالم ، يف ... عىل حـساب اجلامعـة ) اخلاصة 

ة فـروق عميقـة ومتعـدد) الرأسـاميل ( االقتصاد واملذهب االقتصادي احلـر 
 ...وجوهرية 
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) امللكيـة اخلاصـة (  فإن هذه القيود تؤكد لنـا حقيقـة أن -وفوق ذلك 
منـذ ميالدهـا يف سـنوات البد هلا من أن متيض يف طريق مستقيم نقي طـاهر 

  حـني يالحقهـا اإلسـالم .. تكوينها األوىل ، وحتى تصل إىل هناية أشـواطها 
ً كيال يكون املال مكدسا مشلوال - باملرياث -  وكي ينمي بواعـث العمـل ..ً

 ..والنمو يف األجيال التالية من جديد 

وإذا جتاوزت امللكية إطارها الذي رسمه اإلسالم هلا فهناك تنتظرهـا يف 

 إن -التـي تعيـدها إىل الطريـق القـويم ) العقوبات الرادعـة  ( -كل مرحلة 

 وىلوت صاحبها ، عىل) حجر ( َّ وإال فقدت امللكية اخلاصة رشعيتها و-أمكن 

 وخلدمة املجتمع الذي تعيش -أمرها أمني قادر عىل توظيفها خلدمة صاحبها 

 !!فيه 

إن اإلسالم نسق وحده من القيم والتعليامت املرتابطة املتكاملة ، ويف كل 

َّحيـرك اإلسـالم شـتى .. اقتـصادية أو اجتامعيـة .. قضية من قـضايا احليـاة 

  َّ إال - هبـذا املقيـاس -كيـة اخلاصـة فليست املل.. العوامل املؤثرة يف القضية 

حترسـه العوامـل اإليامنيـة والعقديـة ) املواقـع االجتامعيـة ( مـن ) ًموقعا ( 

هـي احلـارس املبـارش الـذي يـضمن ) نظم الرشيعة ( وتبقى .. واألخالقية 

 ..توجيه امللكية اخلاصة نحو خدمة املجتمع واحلياة 
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ًرسين عظامء أدوا دورا هامـاويف تارخينا وحضارتنا كم كان هناك من مو ً

فأبو بكـر وعمـر وعـثامن... يف خدمة املجتمع بأخالقهم وفكرهم وأمواهلم 

ــنهم - ــواهلم .. -ريض اهللا ع ــن أم ــالم م ــضية اإلس ــري لق ــدموا الكث ..ق

 ثم...ًباذال إياه يف سبيل اهللا .. ًكان كثريا ما يشطر ماله .. وعبد الرمحن بن عوف 

ًكان تـاجرا.. الفقيه املفرس الزاهد .. وعبد اهللا بن املبارك  ... يعود املال للنامء

ّغنيا يسخر ماله للدعوة والدعاة  وسعيد بن املسيب الفقيه املعـروف كـان.. ً

..ًواحدا من هؤالء

ومن أجل هذا كفـل الـشارع.. وهكذا تكون امللكية اخلاصة املباركة اهلادفة البناءة 

ً كريام قويا ً ربطا- وربطها ... محايتها  ..!! بمصلحة األمة واجلامعة - ً

وإين ألعرتف بأن صاحب هذا البحـث الـذي كـان يل رشف اإلرشاف

كان عنـد مـستوى.. عليه وتوجيهه الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح 

وقد أحسن يف عالجـه.. الفقه املوضوعي إلطار امللكية اخلاصة يف اإلسالم 

ًخدمــة لدينــه وألمتــه ، وتوجيهــا للــامل) خلاصــة قيــود امللكيــة ا( ملبحــث 

اإلسالمي اخلاص يف عرصنا خلدمة األمة املسلمة يف آسيا وأفريقيـا وغريهـا

.من بقاع العامل اإلسالمي الفسيح
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ًوقد بذل الباحث جهدا مضنيا يف استقصاء جوانب بحثه ، بل إنني أرى  ً

جعلـت .. .أنه أرهق نفسه ، وغطـى جوانـب موضـوعه بـصورة شـمولية 

وكان عذره ... ًالبحث يزيد كثريا عن احلجم الذي ألفناه يف الرسائل العلمية 

 ... !!يف ذلك أن طبيعة البحث هي التي اقتضت هذا التوسع 

وإين ألسأل اهللا أن ينفع الباحث ببحثه يف الدنيا واآلخرة ، وأن جيعل مـا 

هم يف طريـق وأن ينفع املسلمني ، ويـسدد خطـا.. جتشمه يف رصيد حسناته 

 ...وما ذلك عىل اهللا بعزيز .. عودهتم إىل أصالتهم اإلسالمية 
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 وبه أستعني وعليه أتوكل
ومنه أستمد العون والتوفيق

حد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولـد ومل يكـن لـه الوااحلمد هللا
ًكفوا أحد والصالة والسالم عىل النبي املجتبى املبعوث رمحة للعاملني والذي

   ̈ § ¦ ¥ ¤ £  ¢﴿ : قـــال اهللا عنـــه 

© ª  ﴾  .

، وبعد

فإن العامل اإلسالمي يعيش اليوم مشارق الصحوة بعد أن أثقلت كواهله
ن منهج اهللا ولقد أدرك املسلمون أنه ال نجاة هلم إال باالعتصامأعباء البعد ع

ًوعنـدها كـان لزامـا أن تتلقـف ملسو هيلع هللا ىلصبكتاب اهللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله 

ًرصوح العلم هذه الصحوة ترشـيدا وتعلـيام وأن تقـوم ببيـان احلـق عقيـدة ً

ثوعبادة ومنهاج حياة وأن تتعدى مرحلة اإلهلاب العاطفي إىل مواقع البحـ
.العلمي

 .١٢٨: التوبة ) ١(
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.  H I J  K L ﴾ ﴿  وهو دين اهللا اخلالد - واإلسالم 
يبني ترشيعه عىل عقيدة ركنها األعظم حتقيق األلوهية للواحد األحد 

       ` _﴿ وثمرهتا االرتقاء بعبودية اإلنسان إىل مواقع التفضيل الرباين 

a b c  d e f g h i j k  l 
m n o ﴾ نسانيتها احلقة فهي ملزمة ، ولكي جتد اإلنسانية إ

 ® ¬  » ª ©﴿ بالسري يف هذا املوكب الذي يواكب كينونتها 

¯° ± ² ³   ´ ﴾   وهذه العقيدة ينبثق منها نظام حياة شامل لكل
 . مناحي احلياة تىتطلعات البرش يف ش

ًتلكم احلياة التي حتتل املسألة االقتصادية منها جانبا من التفكري فتنشأ هلا 
 اجلامعات ومنها انطلقت النظريات املتضاربة واملذاهب ىنرش وتبندور ال

 وستبقى اإلنسانية سائرة يف Ò         Ó Ô Õ Ö  ﴾ ﴿ املختلفة و
درب احلرية شاءت ذلك أم أبت إن هي استمرت يف دروب اهلوى الذي متليه 

 .الغرائز وتلهبه النزعات 

                                         
  .١٩: آل عمران ) ١(
  .٧٠: اإلرساء ) ٢(
  .٣٠: الروم ) ٣(
  .٣٢: الروم ) ٤(
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 هذا العامل ويف أيدهم ولن يسلم املسلمون من املسؤولية أمام اهللا عن
املكنة عىل داللة البرش سواء السبيل ويف مقدمة أولئك علامء املسلمني 
  وباألخص من رشفوا باالنتامء إىل احلمى املقدس وحتملوا أمانة البالغ 

﴿ ! " # $ % & ' ( )      * +   ﴾ . 

ويوم أن يصدقوا فلن جيد الناس احلل إال عنـد هـذا احلـي مـن العلـامء 
ذلك كله كان اهتاممي ببحث هذه القضية التي كانت وما تزال مزلة األنام ول

 من اخلالق إىل املخلوق ، فاستعنت لََّزنُالمإن هي بعدت عن التوجيه السوي 
 لتقديمه )قيود امللكية اخلاصة ( باهللا سبحانه وعزمت عىل الكتابة يف موضوع 

ً إسهاما منـي يف هـذا املجـال إىل املعهد العايل للقضاء لنيل درجة الدكتوراه ،

وبخاصة أن الدراسات التي قدمت يف هذا اجلانب قليلة وما قدم منهـا كـان 
بعضه يعرض النظريات الكلية والدراسات العامة ، وبعضه اآلخـر عـرض 

 .من وجهة نظر متأثرة باالجتاهات املعارصة رشقية كانت أم غربية 

ً سبقا ولكنهـا للمـشاركة وإين فيام قدمته من دراسة ال أدعي عصمة وال

فيام أعتقد أمهية دراسته وبيان موقف اإلسالم يف قضية من قضايانا املعارصة 
 .بالقدر الذي حتملته طاقتي 

                                         
  .١٨٧: آل عمران ) ١(
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وقد وجدت من العناء ما اهللا به عليم يف مجـع مـادة هـذا البحـث لعـدم 
وجود الدراسات املتكاملة التي تعتني هبذا النوع من املوضوعات وما مجعته 

ًمنترشا يف ثنايا الكتـب والدراسـات يف أمـاكن غـري متقاربـة ومواضـع كان 

 .متعددة 

وطريقتــي التــي ســلكتها يف البحــث تــتلخص يف التعريــف باملــسألة ، 
ًورشحها إن كانت حتتـاج إىل توضـيح ثـم ذكـر أقـوال العلـامء فيهـا وفاقـا 

ًواختالفا حميال األقوال إىل مواقعها يف كتب املذاهب وناسبا قول ك ل مذهب ًً
إىل كتبه وإذا كان للمتأخرين يف املسألة رأي يستدعي املقام ذكره فـإين أورده 
وعنـد عـريض لألقـوال أبـني مـا اسـتدل بـه أصـحاب كـل قـول ووجهــة 
االستدالل ومناقشات أصحاب املذاهب بعضهم البعض هذا فـيام يظهـر يل 

مـا أعتقـد أنه يف حاجة إىل التفصيل والبسط ، ثم أنتهي بعد ذلك إىل ترجيح 
قوة دليله ولقد حرصت عىل ختريج األحاديث الواردة يف البحث يف دواوين 

 . ببعض األعالم غري املشهورين ُفتَّالسنة املعتربة ، كام عر

وقد عرضت يف بحثي إىل تصويب بعض الدراسات من حيـث اجتاههـا 
فعند حديثي عن نشأة امللكية عرب مراحل ما قبل التاريخ أرشت إىل وجـوب 

ًرجوع إىل املصادر اليقينية فكان ذلك تأصـيال منهجيـا أرى وجوبـه لـدى ال ً
 .الدارسني املسلمني 
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 .وقد جاء البحث يف مقدمة ومخسة أبواب وخامتة 

وكان احلديث عن أمهية املوضوع والطريقـة التـي سـلكتها يف : املقدمة 
 .دراسته 

  وفيه مخسة فصول: 

مللكيــة استعرضــت فيــه أقــوال العلــامء يف يف تعريــف ا: الفــصل األول 
 .، وما يرد عىل كل قول وخلصت إىل التعريف الراجح يف نظري تعريفها

درست فيه نشأة امللكية اخلاصة عـرب املراحـل التارخييـة : الفصل الثاين 
 :وذلك يف ثالثة مباحث 

امللكية يف العصور القديمة ونقـدت يف دراسـته املـنهج : املبحث األول 
قامت عىل أساسه دراسة املجتمع البرشي األول وبينـت املـنهج احلـق الذي 

 .لدراسة هذه احلقبة التارخيية 

 :امللكية يف العصور الوسيطة ، حتدثت عنها يف املطالب التالية : املبحث الثاين 

 .ًحتديد العصور الوسطى تارخييا : املطلب األول 

 .يب تاريخ النظام اإلقطاعي األورو: املطلب الثاين 

طبيعـة النظـام األورويب وبينـت فيـه نظـام اسـتغالل : املطلب الثالـث 
 .األرض يف عرص اإلقطاع مع بيان اإللتزامات بني سيد األرض والفالحني 
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بينت فيه بعض األنظمة السائدة يف تلـك الفـرتة كنظـام : املطلب الرابع 
  ًاحلرف واملرياث والنظـام الكنـيس مـن حيـث موقفـه مـن اإلقطـاع نظريـا

 .ً وعمليا 

 :وفيه مطلبان : امللكية يف العرص احلديث : املبحث الثالث 

 .امللكية يف ظل املذهب الفردي وحتته عدة فروع : املطلب األول 

امللكية يف ظـل املـذاهب االشـرتاكية أو الـنظم اجلامعيـة : املطلب الثاين 
 .وحتته عدة فروع 

 :خصائصها يف مبحثني حتدثت فيه عن أقسام امللكية و: الفصل الثالث 

 :أقسام امللك ، وفيه ثالثة مطالب : املبحث األول 

 :أقسام امللك باعتبار حمله : املطلب األول 

 .ملك عني ومنفعة ، ملك عني بال منفعة ، ملك منفعة بال عني ، ملك االنتفاع 

 :أقسام امللكية باعتبار صاحبها : املطلب الثاين 

 .وملكية بيت املال ملكية خاصة ، وملكية عامة ، 

 :أقسام امللك باعتبار صورته : املطلب الثالث 

 .ملكية متميزة ، ملكية شائعة 
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 :وفيه مطلبان : خصائص امللكية : املبحث الثاين 

 .خصائص امللكية التامة : املطلب األول 

 .خصائص امللكية الناقصة : املطلب الثاين 

 :باحث الثالثة التالية طبيعة امللكية وجاء يف امل: الفصل الرابع 

طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ، ذكرت فيه حقيقـة : املبحث األول 
الطبيعة املتميزة للملكية يف الرشيعة اإلسالمية والتي يرد يف مقدمتها تقرير أن 

 .ذا الكون بام فيه وبمن فيه هو اهللا الذي ال إله إال هو هلاملالك احلقيقي 

 : وجاء ذلك يف مطلبني

بينت فيه الطبيعة املتميزة للملكية يف الرشيعة اإلسالمية : املطلب األول 
ًموضحا مسألة االستخالف مدلال عـىل هـذه احلقيقـة مـن خـالل الوحـدة  ً

 .املوضوعية لألدلة 

أدلة مرشوعية امللكية اخلاصة من الكتاب والسنة ضـمن : املطلب الثاين 
 .جمموعات حسب موضوع اآليات 

طبيعة امللكية يف النظم الوضعية املعارصة وما عليها مـن : اين املبحث الث
 :مآخذ وجاء ذلك يف مطلبني 

 .طبيعة امللكية يف املذهب الفردي : املطلب األول 

 .طبيعة امللكية يف املذاهب اجلامعية : املطلب الثاين 
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موقف بعض العلـامء املـسلمني املحـدثني مـن طبيعـة : املبحث الثالث 
ًقشت يف هذا املبحـث اجتاهـات العلـامء مبينـا أسـاس اخـتالفهم امللكية ونا

 :وسبب أقواهلم وقد أمجلت هذه املسألة يف ثالث فرق 

 .امللكية حق فردي مطلق األوىل منها تدعي أن 

أما الفرقة الثالثة فإهنا تقرر أن . والثانية تذكر أن امللكية وظيفة اجتامعية 
ئف منها الوظيفة االجتامعيـة فامللكيـة امللكية حق ممنوح من اهللا ويؤدي وظا

 .حق ذو وظيفة اجتامعية 

 :تقييد امللكية اخلاصة وذلك يف مبحثني : الفصل اخلامس 

 .الرشيعة هي املصدر لتقييد حق امللكية : املبحث األول 

 .التوجيهات األخالقية وأثرها عىل قيود امللكية : املبحث الثاين 

 

ملا كانت القيود األصلية منها ما يرجع إىل كسب امللكية ومنها ما يرجـع إىل 
 :ترصف املالك فيام يملك اقتىض ذلك أن أقوم بدراسة هذا الباب يف فصلني 

القيود األصلية املالزمـة لكـسب امللكيـة ولبيـان ذلـك : الفصل األول 
 : احلديث يف ثالثة مباحث ُلِّأفص

درست فيه أسباب التملك الرشعية وذلك يف املطالـب : املبحث األول 
 :التالية 
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 .يف األسباب املرتتبة عىل اجلهد اخلاص : املطلب األول 

 .يف األسباب املرتتبة عىل اجلهاد : املطلب الثاين 

 .يف األسباب املرتتبة عىل إرادة غريه : املطلب الثالث 

 .باحة باألسباب الرشعية يف األسباب امل: املطلب الرابع 

 :طرق التملك املحرمة وفيه مطلبان : املبحث الثاين 

 .األصول العامة لطرق التملك املحرمة : املطلب األول 

 .أمثلة للطرق املحرمة : املطلب الثاين 

 .سبيل اخلروج من األموال التي حتاز عن طريق حمرم : املبحث الثالث 

 . املالزمة الستغالل امللك القيود األصلية: الفصل الثاين 

الباب األول يدور حول القيود الواردة عىل الكسب أو الترصف ، وقـد 
ويف هذا الفصل أبـني قيـود التـرصف . بينت يف الفصل األول قيود الكسب 

ذلك أن الرشيعة قد حددت أوجه االستغالل وكيفيته ، وعند وقوع خلل يف 
ة حق املترصف أو حق غريه وعليـه ًأهلية املترصف تضع الرشيعة قيودا حلامي
 :فقد جاء هذا الفصل يف املبحثني التاليني 

مراعـاة القواعـد الـرشعية يف اسـتغالل املـال وحـسن : املبحث األول 
 .استثامره 
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 :احلجر عىل ترصف املالك يف بعض األحوال وفيه مطلبان : املبحث الثاين 

 .احلجر عىل املالك خللل يف أهليته : املطلب األول 

 .احلجر عىل املالك رعاية حلق غريه : املطلب الثاين 

 

 :وفيه مخسة فصول 

 : حتديد امللكية ، وفيه ثالثة مباحث :الفصل األول 

 .املجيزون لتحديد امللكية مع ذكر أدلتهم ومناقشتها : املبحث األول 

 .نعني لتحديد امللكية أدلة املا: املبحث الثاين 

تعقيب وترجيح ملا سبق عرضه مـن اآلراء يف املبحثـني : املبحث الثالث 
 .السابقني 

 .التسعري : الفصل الثاين 

 :التعزير بأخذ املال ، وفيه مبحثان : الفصل الثالث 

 . حكم التعزير بأخذ املال :املبحث األول 

 .مواطن التعزير باملال : املبحث الثاين 
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 :موقف الرشيعة اإلسالميةمن التأميم وفيه مبحثان : ل الرابع الفص

 .أدلة القائلني بعدم جواز التأميم : املبحث األول 

 .أدلة القائلني بجواز التأميم مع نقضها : املبحث الثاين 

 :الرضائب ، وفيه ثالثة مباحث : الفصل اخلامس 

 .حقيقة الرضيبة وحقيقة الزكاة : املبحث األول 

 ؟هل يف املال حق سوى الزكاة : ث الثاين املبح

 .ترجيح الرأي املختار : املبحث الثالث 

 

 :وفيه ثالثة فصول 

وفيه ثالثـة .  قاعدة منع املضارة يف استعامل حق امللكية : الفصل األول 
 :مباحث 

 .رة يف استعامل احلق القرآن الكريم وقاعدة املضا: املبحث األول 

 .السنة املطهرة وقاعدة املضارة : املبحث الثاين 

 .فقه الصحابة رضوان اهللا عليهم يف املنع من املضارة : املبحث الثالث 
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 :تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار وفيه مبحثان : الفصل الثاين 

لـرضر عـن النهي عن إيذاء اجلار وتقييـد امللكيـة ملنـع ا: املبحث األول 
 .اجلار اجلانبي 

 .منع الرضر بني أصحاب السفل والعلو : املبحث الثاين 

 :تقييد امللكية حلقوق االرتفاق وفيه أربعة مباحث : الفصل الثالث 

 .غرز اخلشب يف جدار اجلار : املبحث األول 

 .حق الرشب : املبحث الثاين 

 .حق املجرى واملسيل : املبحث الثالث 

 .حق املرور : املبحث الرابع 

 

 :تناولت هذا الباب يف فصلني 

أهم القيود الواردة عىل حق التملك بالنسبة ملن كان هلم : الفصل األول 
 .مع املسلمني عقد أمان 

 :ويف هذا الفصل أربعة مباحث 

 .عقد األمان : املبحث األول 
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 .عقد اهلدنة : املبحث الثاين 

 .عقد اجلزية أو الذمة : املبحث الثالث 

 .متلك املستأمن واملعاهد والذمي : املبحث الرابع 

أهم القيود الواردة عىل حق التملك بالنسبة ملـن مل يكـن : الفصل الثاين 
 . مع املسلمني عقد أمان هلم

وقد خلصت فيها أهم النتائج التي وردت يف مباحـث الرسـالة : اخلامتة 
 :ًوتيسريا لالستفادة من البحث صنفت له الفهارس التالية 

 . اآليات القرآنية - ١

 . األحاديث النبوية - ٢

 . املراجع - ٣

 . موضوعات الرسالة - ٤

هذا وأسأل اهللا العيل القدير أن ينفـع هبـذا البحـث يف تكـوين املفـاهيم 
دينهم ورصيدهم ق اإلسالمي وإعادة ثقة املسلمني بيالعلمية يف جماالت التطب

ذلك الرصيد اهلائل بأصوله وفروعه والـذي تـضمن احلـل لكـل . الضخم 

 ¤  £ ¢  ¡ �﴿ مــشكل يعــرتض درب اإلنــسانية الطويــل 
¥ ¦  §  ﴾  . 

                                         
  .٢٠٣: األعراف ) ١(
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ًوهنا أقرر أين ال أدعي لنفيس العصمة فإن وجد املطلع عىل بحثـي حقـا 
لخطـأ فمن اهللا الفضل ، وإن وجد خالف ذلك فهو جهـد البـرش اخلاضـع ل

 .والصواب فال عصمة لغري األنبياء 

ولكني واهللا يعلم قصدت اخلري وحاولت جهدي تلمس احلق من خالل 
م « : أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصالدليل وقد صح عن رسول اهللا  َّإذا حَكم احلاكم فاجتهـد ث ُ َ ُـَ ََ ََ ْ َِ

ْأصاب فله أجران وإذا حَكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ َّ َ ََ َ«  . 

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر اجلزيل واالمتنان والتقدير ألستاذي معايل 
الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي مدير جامعة اإلمام حممد بن سـعود 

  . اإلسالمية الذي أخذ بيـدي يف كـل مـسائل البحـث بالتوجيـه والرتشـيد 
 .وال أجد له من املكافأة إال الدعاء بالتوفيق والسداد 

ًوأخريا أتوجه إىل ريب أن جيعل عميل له خالصا وأن ينفع به فهو املستعان  ً
 .وهو حسبي ونعم الوكيل 

 

  الصاحلية ، عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح-            أهبا       

                                         
  .٢٢٣ / ٨ ، النسائي ٦١٥ / ٣ ، الرتمذي ٢٩٩ / ٣ ، أبو داود ١٣٤٢ / ٣مسلم ) ١(
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  الباب األول
 تعريف امللكية ، وبيان خصائصها ، وطبيعتها ، وأساس تقييدها

لكية وتارخيها ، وأذكر خصائصها التي سأتناول يف هذا الباب تعريف امل
متيزها عن سائر احلقائق الرشعية ، ثم إن من الرضورة ملعرفة أسس القيود أن 
 أبني طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية موازنة بالنظم السائدة يف هـذا الـزمن ،

ثم أذكر األسس التي قامت عليها القيود الواردة عىل امللكية ، وعليه فإن هذا 
 :الباب حيتوي عىل مخسة فصول 

 .تعريف امللكية : الفصل األول 

 .امللكية عرب مراحل التاريخ :  الفصل الثاين 

 .أقسام امللكية وخصائصها : الفصل الثالث 

 .طبيعة امللكية : الفصل الرابع 

 .أسس تقييد امللكية : الفصل اخلامس 
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 : تعريف امللكية يف اللغة :ًأوال 

احتـواء الــيشء : إن الباحـث يف معـاجم اللغـة ، جيـد أن معنـى امللـك 
  : والقدرة عىل االسبتداد به والترصف بانفراد ، ففي مجهرة اللغة البـن دريـد 

 .  »امللك ما حيويه اإلنسان من ماله« 

ـا مثل« : ويف القاموس املحيط للفريوزآبادي  ًملكه يملكـه ملك ِ ـيم ، وملكـه ُ ثـة امل
ًحمركة ، ومملكة بضم الالم أو يثلث احتواه قادرا عىل االستبداد به َ ْ« .  

ُالـملك والـملك والـملك « : ويف لسان العرب البن منظور  ُ ُْ ْ ِْ ُ احتـواء : َ
 .  »اليشء والقدرة عىل االستبداد به

                                         
)١٧٠ - ٦٩ / ٣) ١.  
)٣٢٠ / ٣) ٢.  
)٤٩٢ / ١٠) ٣.  
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يـدي عقـد امللك أو التملـك ، يقـال ب:  امللكية « : ويف املعجم الوسيط 
 .  »ملكية هذه األرض

 أو املـستبد بـه ، ًامللـك قهـرا: كام وضحت كتب اللغة أن معنى التملك 
نقلـه ابـن سـيده عـن . ًملكه يملكـه متلكـا اسـتبد بـه « : ففي تاج العروس

 .  »ًملكه قهرا: ًمتلكه متلكا : ، ومل حيكها غريه ، وقال غريه اللحياين

ًمتلكه متلكا قهرا« : أمحد رضا ويف معجم متن اللغة للشيخ  ً«  وعليه ، 
 .ًيكون التملك هو امللك قهرا 

ًوامللكية مصدر صناعي صيغ من املادة منـسوبا إىل امللـك ، ويـدل عـىل 
 .االستئثار واالستبداد بام يتعلق به من األشياء 

وامللكية تعبـري عـن العالقـة بـني املـال واإلنـسان ، وذلـك بـالنظر إىل 
  .اإلنسان

  .تعبري عن هذه العالقة بالنظر إىل املال: واململوكية 
                                         

)٨٩٣ / ٢) ١.  
)١٨٠ / ٣) ٢.  
)٣٤٧ / ٥) ٣.  
   ، التوضـيح والتلـويح ١٢٢ / ١٧ و١١٦ / ١٤انظر استعامل لفظ مالكيـة يف املبـسوط ) ٤(

  .١٢٨ / ٥ ، اهلداية ورشوحها ٥٨٢ ، شفاء الغليل للغزايل ١٧٨ - ١٧٤ / ٣
  .٩٥ - ٩٤ / ٢ ، التوضيح والتلويح ١٢٢ / ١٣انظر استعامل لفظ مملوكية املبسوط ) ٥(
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  .أما امللكية فهي تعبري عن هذه العالقة بالنظر إليها نفسها

 :تعريف امللكية لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية : ًثانيا 

إن الباحث يف كتب الفقه جيد أن العلامء قد عرفوا امللك بتعريفات شتى 
لفقهية ، والباعث عىل هذا االختالف هو أن امللك قد أشكل يف ثنايا الكتب ا

 ، وأدى هذا إىل اختالفهم يف التعريف الرشعي ضبطه عىل كثري من الفقهاء
 .للملك 

 :وسأعرض لبعض تعريفات امللك يف املذاهب األربعة 

 :من تعريفات احلنابلة ) ١(

قدرة الرشعية عىل امللك هو ال« : ّ عرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله -
 .  »الترصف يف الرقبة

 :من تعريفات احلنفية ) ٢(

ّ عرفه صدر الرشيعة عبيـد اهللا بـن مـسعود يف كتابـه رشح الوقايـة يف -

                                         
 ، ١٢٢ / ١٣ ، املبـسوط ٢١٨ ، ٦ / ٦انظر استعامل لفظ ملكية يف حاشية ابـن عابـدين ) ١(

  .٥٨٣ ، شفاء الغليل للغزايل ٦٠ / ٢ذخرية للقرايف ال
  .٢٠٨ / ٣انظر الفروق للقرايف ) ٢(
  .١٧٨ / ٢٩ ، وانظر جمموع الفتاوى ٢١٨القواعد النورانية الفقهية البن تيمية ) ٣(

www.almoslih.net



  
 

 - ٣٢ -

ًاتصال رشعي بني اإلنـسان وبـني يشء يكـون مطلقـا « : مسائل اهلداية بأنه 

 .  »ًلترصفه فيه وحاجزا عن ترصف الغري

  : حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلـامم بقولـه ّ وعرفه كامل الدين -
وقد أضاف ابن نجيم   »ًامللك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء عىل الترصف« 

 .  »إال ملانع« هلذا التعريف قيد 

ً وعرفه الفنري يف حاشيته عىل التلويح قائال - إن امللـك عبـارة عـن « : ّ
 .  »املطلق احلاجز

امللك هو متكن اإلنـسان مـن « : ب دستور العلامء بقوله ّ وعرفه صاح-
 .  »الترصف يف غريه

امللك ما من شأنه أن يترصف فيـه بوجـه « : ّ وعرفه ابن عابدين فقال -
 .  »االختصاص

                                         
)١٩٦ / ٢) ١.  
  .٧٤ / ٥فتح القدير ) ٢(
  .٣٤٦األشباه والنظائر البن نجيم ص ) ٣(
)٢١٠ / ١) ٤.  
)٣٢٣ / ٣) ٥.  
  .٥٠٢ / ٤حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ) ٦(
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 :ومن تعريفات املالكية ) ٣(

  ّ عرفه شهاب الدين أبو العباس أمحد بـن إدريـس املعـروف بـالقرايف -
  امللـك حكـم رشعـي مقـدر يف العـني أو املنفعـة « : ق بقولـه يف كتابه الفرو

يقتيض متكن من يضاف إليه من انتفاعه باململوك والعوض عنه من حيث هو 
 .  »كذلك

ّ وعرفه قاسم بن عبد اهللا بن حممد بن الشاط يف حاشيته عـىل الفـروق -
 بـالعني أو ًامللك متكن اإلنسان رشعا بنفسه أو بنيابـة مـن االنتفـاع« : بقوله 

 .  »املنفعة ، ومن أخذ العوض عن العني أو املنفعة

امللك استحقاق الترصف يف « : ّ وعرفه حممد بن عرفة يف حدوده بقوله -
ًاليشء بكل أمر جائز فعال أو حكام ال بنيابة ً«  . 

 : ومن تعريفات الشافعية ) ٤(

ه ، األشـباه ّ عرفه تاج الدين عبد الوهـاب بـن عـيل الـسبكي يف كتابـ-
حكـم : واملختار يف تعريفه أنه أمر معنوي وإن شئت قلت « : والنظائر بقوله 

                                         
)٢٠٩ / ٣) ١.  
)٢٠٩ / ٣) ٢.  
  .٤٦٦ص ) ٣(
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رشعي يقدر يف عني أو منفعـة يقتـيض متكـن مـن ينـسب إليـه مـن انتفاعـه 
 .  »والعوض عنه من حيث هو كذلك

  : ّ وعرفــه أبــو شــجاع حممــد بــن عــيل املعــروف بــابن الــدهان بأنــه -
 .  »فع هبااختصاص رشعي بعني منت« 

 هــ يف ثنايـا ٤٦٢ وذكر القايض حسني بن حممد املروزي املتوىف سـنة -
 :ًكتابه طريقة اخلالف عددا من التعريفات للملك منها 

  .نسبة رشعية مقتضية إلطالق االنتفاع بحسب املحل: امللك * 

  .اختصاص يقتيض إطالق االنتفاع والترصف: امللك * 

  .لامسلط له عىل االستبداختصاص : امللك * 

 :تقسيم ورشح تعريفات الفقهاء للملك 

مما سبق ذكره من التعريفات يتبني لنا أن فقهاء الـرشيعة ، قـد اختلفـت 
 .أنظارهم يف املعنى االصطالحي للملك 

                                         
  .٣١٦ ، وانظر األشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٧خمطوط ) ١(
  .١١١تقويم النظر خمطوط ص ) ٢(
  .١٣٢ خمطوط -طريقة اخلالف ) ٣(
  .١٣٤املرجع نفسه ) ٤(
  .١٥٠املرجع نفسه ) ٥(
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ًفمنهم من نظر إليه باعتباره حقيقة رشعية أو حكام أقره الشارع ورتـب 

 .ًعليه آثارا ونتائج مالزمة 

 .ومنهم من نظر إليه عىل أساس ذكر موضوعه وثمرته وآثاره 

 .ومنهم من نظر إليه باعتبار ، عالقة بني املالك واململوك 

 :وعليه ، فسأقوم بتصنيف تعريفات الفقهاء للملك إىل ثالثة أقسام 

 .ًتعريفهم له انطالقا من كونه حقيقة رشعية : القسم األول 

 .ساس ذكر موضوعه وثمرته تعريفهم عىل أ: القسم الثاين 

 .ًتعريفهم له انطالقا من كونه عالقة بني املالك واململوك : القسم الثالث 
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من تعريفات الفقهاء السابقة ، والتي عرفت امللك عىل أساس أنه حقيقة 
 :رشعية 

ن امللـك حكـم رشعـي أو إباحـة بـأ:  تعريف القرايف حيث عرفـه - ١
 .إلخ ... رشعية 

بأن امللك حكـم رشعـي أو أمـر :  تعريف ابن السبكي حيث عرفه - ٢
 .إلخ .. معنوي 

 والذي يظهر يل من هذين التعريفني أهنام يصفان امللك بأنه حكم رشعـي ،
أو إباحة رشعية أو أمر معنوي ، وأساس ذلك هو مـا قـرره الفقهـاء مـن أن 

ا ومنها حق امللكية حقوق رشعية أثبتها الشارع ألصحاهبا ورتب  كلهقاحلقو
 .عليها اآلثار واألحكام الرشعية 

ًوبناء عىل هذه النظرة فإن امللك ال يكون له وجـود إال إذا أقـر الـشارع 
 .وجوده ، وال يرتتب عليه من اآلثار حينئذ إال ما رتبه الشارع عليه 
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  ن طبيعـة األشـياء وذواهتـا ، وعىل ذلك فإن امللك ليس صفة ناشـئة عـ
 . وال عن اصطالح الناس وعرفهم 

ًوكون امللك حكام رشعيا أو إباحـة رشعيـة جيعلـه صـاحلا لتقييـده بـام  ً ً

 .تضمنته الرشيعة من القيود الواردة عليه 

ولو نظرنا وتأملنا التعريفات الداخلة حتت هذا القسم ، لوجدنا أهنا بعد 
تذكر القيود التي خيرج هبـا . كم ، معنى ، أمر ح: ًأن تضع جنسا يف التعريف 

 .كل ما عدا امللك وتوضح األمور التي أقرها الشارع له 

 هو تعريف القرايف ، ولذا فسأقوم برشحه مع ذكر وأهم هذه التعريفات
 .االعرتاضات الواردة عليه 

 :رشح تعريف القرايف واالعرتاضات الواردة عليه 

ك حكم رشعـي مقـدر يف العـني أو املنفعـة ، بعد أن ذكر القرايف أن املل
يقتيض متكني من يضاف إليه من انتفاعه باململوك والعوض عنه من حيث هو 

 : كذلك ، قام برشح التعريف فقال 

  .فباإلمجاع ألنه يتبع األسباب الرشعية  »حكم رشعي« : أما قولنا 

                                         
  .٢٠٩ / ٣القرايف ) ١(
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ًومعنى ذلك أن القرايف استدل عىل كون امللك حكام رشعيا   :بأمرين ً

 .اإلمجاع : األول 

 .أنه يتبع األسباب الرشعية ، فكل ما يتبعها فهو حكم رشعي : الثاين 

وذلك ألنه يرجع إىل تعلق إذن الرشع ، والتعلق عدمي ، فهـو   »مقدر« 
ًليس وصفا حقيقيا بل يقدر يف العني أو املنفعة عند حتقـق األسـباب املفيـدة  ً

  .لذلك

فاألعيان متلك بـالبيع وكـذلك املنـافع باإلجـارة   »عةيف العني أو املنف« 
 .وغريها 

هذا قيد إلخراج الترصف بالوصاية والوكالة ،   »يقتيض انتفاعه باململوك« 
وترصف القضاة يف أموال الغائبني واملجانني ، فإن هذه الطوائف هلـم التـرصف 

 .لكني وال يملكون ، ولكن ترصفهم ليس النتفاع أنفسهم بل النتفاع املا

قيد إلخراج اإلباحات يف الـضيافات ، فـإن الـضيافة   »والعوض عنه« 
مأذون فيها وليست مملوكة عىل الصحيح ، وكذلك إلخراج االختـصاصات 

                                         
َّالتعلق عدمي عند القرايف ألنه من باب النسب واإلضافات التي لـيس هلـا وجـود إال يف ) ١(

إن النسب أعراض موجودة غري مقدرة ، : األذهان ، وقد خالفه يف ذلك ابن الشاط وقال 
  .٢٠٩ / ٣ ، حاشية ابن الشاط ٢٣٤ / ٣انظر هتذيب الفروق 
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باملساجد والربط والسكك ومقاعد األسواق ، فإن هذه األمور ال ملك فيها 
 .مع وجود املكنة الرشعية من االنتفاع هبا 

قيد إلدخال املحجور عليهم ، فـإهنم وإن كـان   »من حيث هو كذلك« 
َّهلم امللك ، فليس هلم املكنة يف التـرصف يف تلـك األعيـان اململوكـة ، إال أن 
متلكهم هلا بقطع النظر عام عرض له من األسباب اخلارجة يقتيض متكنهم من 
االنتفاع باململوك واملعاوضة عنه ، وإنام جاء املنـع مـن أمـور خارجـة ، وال 

 بني القبول الذايت واالستحالة ألمر خارجي ، وكذلك جاء هـذا القيـد تنايف
إهنا تظل عىل ملكهم ، فإهنم وإن : إلدخال ملك الواقفني لألوقاف ، إذا قلنا 

كان ال جيوز هلم البيع وملك العوض عنها بسبب ما عرض من الوقف الذي 
وبقطـع النظـر عـن َّملنع من البيع إال أن ملكهم بالنظر لذاتـه اهو كاحلجر يف 

  .ذلك املانع جيوز هلم البيع وملك العوض عنها

ـانع  ـاململوك واملعارضـة عنـه مل ـاع ب فهذا القيد فيه إشارة إىل أنه قد يتخلف االنتف
 .خارجي كام يف املحجور عليهم ، فجاء رمحه اهللا هبذا القيد إلدخال تلك األنواع 

 :تأثر ابن السبكي بتعريف القرايف

عريف ابن السبكي للملك ، بأنه قد تأثر بـام ذكـره القـرايف ويتضح من ت
فقد أشكلت حقيقة امللـك عـىل « : من تعريفه ، والدليل عىل هذا التأثر قوله 

                                         
  .٢٣٣ / ٣ ، هتذيب الفروق ٢١٢ / ٣ الفروق للقرايف) ١(
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إنـه التـرصف ، ألن املحجـور عليـه : طوائف من النظار وزل من قال منهم 
ه يملك وال يترصف ، كام أن الويل يترصف وال يملك ، واملختار يف تعريفه أن

حكم رشعي مقدر يف عني أو منفعـة يقتـيض : أمر معنوي ، وإن شئت قلت 
  متكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنـه مـن حيـث هـو كـذلك ، 
ًثم أخذ يف رشح التعريف ملخـصا مـا قالـه القـرايف ومـستعمال كثـريا مـن  ًً  

 .  »عباراته

 :مالحظات عىل تعريفات هذا القسم 

ت هذا القسم أهنا ال تـربز حقيقـة امللـك ، ومعنـاه املالحظ عىل تعريفا
بشكل دقيق ، ألن املتأمل يف حقيقة امللك ، تتجىل له حقيقة كون امللك عالقة 
ًأو ارتباطا يقوم بني اإلنسان واليشء اململوك من شأهنا أن تعطيه القدرة عـىل 

 .َّالترصف واالنتفاع وحده إال إذا منع من ذلك مانع خارجي 

ًسام تعرف امللك انطالقا من كونه حكـام أو أمـرا أو حالـة أو وهذه األق ًً

 .معنى ، ثم تأخذ يف ذكر مضمون هذا احلكم وموضوعه وأثره 

وتعريف امللك بشكل دقيق جيب أن ينطلق من كون امللـك عالقـة ذات 
 .طبيعة خاصة بني إنسان ويشء 
                                         

 ، وامللكيـة ٣١٦ ، وانظـر الـسيوطي ص ٥٧انظر األشباه والنظـائر البـن الـسبكي ص ) ١(
  .١٤١ / ١عبد السالم داود العبادي . اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية د
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 استعراض التعريفات التي اشتملها هذا القسم ، يرى الباحث من خالل
ًأهنا تعرف امللك انطالقا من موضـوعه ، بمعنـى الغايـة النوعيـة أو املقـصد  ّ
األسايس فيه ، وهو القدرة عىل الترصف والتمكن مـن االنتفـاع ، فتعريـف 

ه وأثـره ومـن امللك عىل أنه قدرة أو متكن تعريف يظهر موضوع امللك وثمرت
 :تلك التعريفات 

 .بأنه القدرة عىل الترصف يف الرقبة :  تعريف اإلمام ابن تيمية - ١

 .ًبأنه قدرة يثبتها الشارع ابتداء :  تعريف الكامل بن اهلامم - ٢

ًبأنه متكن اإلنسان رشعا بنفسه أو بنيابتـه مـن :  تعريف ابن الشاط - ٣

 .العوض عن العني أو املنفعة االنتفاع بالعني أو املنفعة ومن أخذ 

 :املقصود باملوضوع 

هو الغاية النوعيـة أو املقـصد األصـيل الـذي رشع مـن أجلـه األمـر ، 
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فموضوع عقد الزواج حل االستمتاع ، وموضوع عقد البيع نقل ملكية املبيع 
 .إىل املشرتي بعوض ، وموضوع امللك القدرة أو التمكن من الترصف 

ًدث من الوكيل وهو ليس مالكـا ، أضـاف ابـن وملا كان الترصف قد حي

ًليخرج به الوكيل ألنه ال يترصف ابتـداء وأصـالة ، وإنـام ) ابتداء ( َّاهلامم قيد 
 .يترصف بتوكيل من املالك وتفويض منه 

إلدخال ملكية املحجـر علـيهم عـىل ) َّإال ملانع ( وأضاف ابن نجيم قيد 
ًم ، ويشمل املانع أيضا حق غريه كام َّالرغم أنه ال جيوز هلم الترصف يف أمواهل

يف املال املشرتك ، واملال املرهون ، فحق املـرهتن والـرشيك يقيـد التـرصف ، 
  .ولكن ال ينايف امللك ألن وجوده عارض

 :وجممل القول يف نقد هذه التعريفات 

أهنا ال تربز حقيقة امللك من حيث كونـه عالقـة مـرشوعة ذات طبيعـة 
ن واليشء اململوك ، والذي ذكرتـه هـذه التعريفـات بيـان خاصة بني اإلنسا

اآلثار والنتائج التي ترتتب عىل امللك من القـدرة عـىل االنتفـاع والتـرصف 
 .وغريمها 

                                         
  .٣٩انظر املدخل إىل نظرية اإللتزام يف الفقه اإلسالمي ، مصطفى الزرقا ص ) ١(
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 :ويندرج حتت هذا القسم التعريفات التالية 

اختصاص يقتيض إطالق االنتفـاع :  بأنه  تعريف القايض حسني- ١
 .والترصف 

اتصال رشعي بني اإلنسان وبـني يشء :  تعريف صدر الرشيعة بأنه - ٢
ًيكون مطلقا للترصف فيه وحاجزا عن ترصف الغري  ً. 

استحقاق الترصف يف اليشء بكل أمـر :  تعريف حممد بن عرفة بأنه - ٣
ًجائز فعال أو حكام ال بنيابة  ً. 

 .اختصاص رشعي بعني منتفع هبا : تعريف ابن الدهان بأنه  - ٤

تعـرض القـايض حـسني إىل املفاضـلة بـني إطـالق امللـك واإلرادة بـه 
اختصاص منتفع بمنتفع به مثـل ملـك العـروض ، حيـث إن املالـك ينتفـع 

 .باليشء اململوك بوجوه االنتفاع املرشوعة 

                                         
 . هـ ٤٦٢قايض حسني بن حممد املروزي ، املتوىف سنة ال) ١(
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ل ملـك جلـود وبني إطالقه واإلرادة به اختـصاص حجـز ومنـع ، مثـ
امليتات ، حيث إن امللك يقتيض حجز غري املالك ومنعه من الـيشء اململـوك 

 .دون أن يباح االنتفاع بكل وجوه االنتفاع للاملك نفسه 

 :وذكر يف ذلك وجهني 

 :الوجه األول 

إن امللك يف املوضعني عبارة عن اختصاص حجـز ومنـع مـن : أن يقال 
الك ، وإطالق االنتفاع بالنسبة للاملك غري االنتفاع والترصف بالنسبة لغري امل

مستفاد من االختصاص بل من السبب الذي أفـاد إطـالق االسـتيالء وهـو 
... ًاإلنسانية ، ألهنا اقتضت إطالق االستيالء طريقا يف االنتفـاع والتـرصف 

 .فكانت مقتضية إطالق االنتفاع رضورة 

خيـرج عـىل هـذا وأما أثر االختصاص فهو احلجز واملنع لـيس غـري ، و
الكالم الكلب والزبل ، ألن امتناع االنتفاع والترصف يف حق غـري صـاحبها 
ًليس مستفادا من اختصاص صاحبها ، ألن الترصف واالنتفاع ممتنع يف حـق 

 .ًصاحب االختصاص أيضا 

 :الوجه الثاين 

إن امللك يف املوضعني اختصاص منتفـع بمنتفـع بـه ، فيتحـد : أن يقال 
، ويكون املراد من املنتفـع بـه مـا حيـصل منـه غـرض ومقـصود امللك فيهام 
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  .بوساطة فعل فيه

اختـصاص مطلـق للتـرصف : ومما ذكر يتبني أنه إن عـرف امللـك بأنـه 
واالنتفاع ، أو عرف بأنه اختصاص مانع وحـاجز ، فإنـه عـىل كـال احلـالني 

 .ًيكون شامال ملك امليتة والزبل 

يربز ماهية العالقة التي تقوم بني املالك أما تعريف صدر الرشيعة ، فإنه 
 :واليشء اململوك فهو يقول يف تعريفه 

ًاتصال رشعي بني اإلنسان وبني يشء يكون مطلقا للترصف فيه : امللك 
ًوحاجزا عن ترصف الغري ، فهذا االتصال الـذي يقـوم بـني اإلنـسان وبـني 

 .فيه اليشء مزيته أنه يطلق املالك يف اليشء ويمنع ترصف غريه 

ألجل أن خيرج أية عالقة أو اتصال ) رشعي ( وقد جاء يف التعرف بقيد 
غري رشعـي بـني إنـسان ويشء مـا كعالقـة الـسارق باملـرسوق والغاصـب 

 .باملغصوب 

 مفتي املالكيـة عـىل هـذا التعريـف وقد علق الشيخ حممد عيل حسني

                                         
  .١٠٨ - ١٠٧طريقة اخلالف ) ١(
حممد عيل حسني إبراهيم املالكي ، فقيه من فضالء احلجاز ، مغريب األصل ، ولد وتعلـم ) ٢(

 هـ ، وتويف بالطائف ، من كتبـه هتـذيب ١٣٤٠بمكة املكرمة ، وويل إفتاء املالكية هبا سنة 
  .١٩٨ - ١٩٧ / ٧عالم للزركيل األ. الفروق 
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َّولكن هذا احلد ال يكون جامعا إال بأمرين « : بقوله  ً: 

َّبالترصف إما مع أخـذ : التعميم يف قوله للترصف فيه بأن يقال : ول األ
 .َّالعوض أو بدونه ، وإما مع رد العني أو بدونه ، بنفسه أو بنائبه 

 .  »دون استنابته: التقييد يف قوله عن ترصف غريه فيه بأن يقال : والثاين 

 تتجىل فيـه ومما سبق من تعريفات للملكية نستنتج أن التعريف جيب أن
 :األمور التالية 

 .اختصاص أو عالقة خيتص اإلنسان فيها بيشء أنه ) ١

القدرة عىل االنتفاع والتـرصف هبـذا : أن موضوع هذا االختصاص ) ٢
 .اليشء 

 . مانع امأن هذا االنتفاع والترصف قد يمنع منه) ٣

 .أن هذا االنتفاع والترصف قد يتم أصالة أو وكالة ) ٤

 :يف امللكية املختار هو وعليه فإن تعر

عالقة رشعية بني اإلنسان واليشء اململـوك ختـول صـاحبها االنتفـاع  (
َّوالترصف وحده ابتداء إال ملانع  ً. ( 

                                         
  .٢٣٥ / ٣هتذيب الفروق ) ١(
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 أن خيلق اخللق وأن تقوم احلياة البـرشية عـىل - وال راد ملراده -أراد اهللا 
 .هذه األرض حلكمة أرادها 

 .  ﴾  ( ) ' & %﴿ واستخلف اهللا بني آدم عىل أرضه 
                                         

 . ٣٣ - ٣٠: البقرة ) ١(
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ولقد هيأ اهللا لإلنـسان مـا يـضمن بقـاءه واسـتمراره ، فـأودع يف هـذه 
األرض أرزاق اخللق ، ومنحهم العقل الذي به يفكرون ، والغرائـز الدافعـة 

 ; : 9 8  7 6 5 4﴿ لإلنسان إىل ما بـه يقـوم وجـوده 
< = > ?@ A B    ﴾  . 

ئز اجلاحمة إىل التسلط والقهـر واقتضت رمحته باخللق أن ال يرتكهم للغرا

والغلبة ، وال إىل العقول القارصة عن إدراك مراد احلـق مـن خلقـه ، ولكنـه 

  N O P Q R.. ﴿ : تعاىل وتقدس أرسل إليهم رسـله 

S T U V W XY Z [ \ ]   ﴾ . 

 ﴿! " # $ % & '     ( ) 

* +, - . /     0 1 2 3 4 5 6 

7   8    9: ;     < = >  ﴾ . 

وحيث كان التملك ملا به يقوم بقاؤه فقد كانت امللكية قديمة قـدم هـذا 

                                         
  .١٥ :امللك ) ١(
  .١٦٥ :النساء ) ٢(
  .٢٥ :احلديد ) ٣(
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اإلنسان ، وجدت بوجوده ، وستبقى كذلك ، وفيهـا تـتجىل نعمـة اهللا عـىل 

خلقه من حيث كوهنا منحة ربانية استخلف اإلنسان عليها لقيام حياته عـىل 

 .عنارصها 

يضة ، توضح ويف هذا الفصل سأحتدث عن تاريخ امللكية يف خطوط عر

 .سريها واجتاهها عرب التاريخ 

وسأعرض نامذج خمتلفة من أنامط املفاهيم والقيم البرشية املتعددة التـي 
 .عاجلت قضية امللكية 

 :وسيكون هذا الفصل يف ثالثة مباحث 

 .امللكية يف العصور القديمة : املبحث األول 

 .امللكية يف العصور الوسطى : املبحث الثاين 

 .امللكية يف العرص احلديث : لثالث املبحث ا

 

www.almoslih.net



  
 

 - ٥٠ -

 

 

 

www.almoslih.net



  

 - ٥١ -

 

 

  روح ، ومن هذين العنرصين ،ةخلق اهللا آدم أبا البرش من قبضة طني ونفخ

 µ ¶ ¸   ¹ º ´ ³ ² ± °﴿ وجد اإلنسان األول 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ  ﴾ . 

نه ، واقتىض ذلك احتياجـه إىل فاجلانب املادي يف اإلنسان جزء من تكوي
ما به بقـاؤه واسـتمرار حياتـه مـن املـستلزمات املاديـة كالطعـام والـرشاب 
والكساء والسكنى ، فسعى بوساطة ما أودع اهللا فيه من دوافع حب البقـاء ، 
وبام وضع يف هذه األرض من أسباب العيش والرخاء إىل حيازة مـا حيتاجـه 

ة التي وجدت بوجـود اإلنـسان ، ثـم أنـزل ومن هنا كانت امللكي. يف حياته 

 Q R  S T U V﴿ ترشيعه عىل رسله الذين أرسلهم إىل خلقـه 

                                         
  .٢٩ - ٢٨ :احلجر ) ١(
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W X ﴾  وتضمنت تلكم الرساالت املناهج الربانيـة ومنهـا انبثقـت 
تنظيامت املال التي تضمنت قيـوده وضـوابطه ، وسـأحتدث عـن امللكيـة يف 

 :العصور القديمة يف املطالب اآلتية 

 .امللكية يف املجتمع البرشي األول : ألول املطلب ا

 .امللكية عند بني إرسائيل القدامى : املطلب الثاين 

 .امللكية عند اليونان : املطلب الثالث 

 .امللكية عند الرومان : املطلب الرابع 

 .امللكية يف املجتمع العريب قبل اإلسالم : املطلب اخلامس 

                                         
  .١٦٥ :النساء ) ١(

www.almoslih.net



  

 - ٥٣ -

 

من خالل مطالعتي يف بعض الدراسات التي تناولت املجتمـع البـرشي 
األول ، وأحواله االجتامعية وجدت أن فئة من العلامء والباحثني قـد وقعـوا 

 :يف خطأين 

أهنــم بنــوا نظريــاهتم عــىل جمــرد الظــن واالفــرتاض واحلــدس : األول 
   نظريتــه يف وهــو يتحــدث عــن) جــان جــاك روســو ( والتخمــني ، يقــول 

   ، وهــذا  »إين أفــرتض« : نــشوء الــسلطة ، وأهنــا كانــت بعقــد اجتامعــي 
سـوف « : الذي كتـب قـصة احلـضارة بـدأ كالمـه بقولـه ) ول ديورانت ( 

 .  »نفرتض

إذن فهذه الدراسات ظـن وختمـني ، والبـاقي يمليـه اهلـوى واخلـضوع 
حتوا من التاريخ األول لسلطان االجتاه العقدي ، فقد حاول الشيوعيون أن ين

ما يوافق اجتاههم ويؤيد مذهبهم ، فوصفوا اإلنسان األول باإلباحية املطلقة 
 .يف املال واجلنس 

ـات احلريـة املطلقـة يف  والرأسامليون فعلـوا كفعـل الفريـق املقابـل يف حماولـة إثب
 .التملك والترصف ، والكل إنام يبني تصوره عىل جمرد احلدس والتخمني 

                                         
  .٥٧١عبد احلميد متويل ، ص . مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ، د) ١(
  .٢٤ ص ١ ، ج٢مقصة احلضارة ، ) ٢(
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ــ ــام والدراس ــذه األوه ــل ه ــىل مث ــوم ع ــن أن تق ــة ال يمك ات العلمي
 .واالفرتاضات 

وبعض آخر من العلـامء بنـى تـصوره عـن املجتمـع األول مـن خـالل 
دراسته حلياة القبائل املتوحشة واجلامعات البدائية التي مـا زال يعـيش كثـري 

 )ونتـا األر( يف إفريقيا اجلنوبية ، وقبيلـة ) البوشمن ( منها حتى اآلن كجامعات 
التـي ) الفـدا ( يف أمريكا ، ومجاعـات ) األسكيمو (  أسرتاليا ، ومجاعات يف

  .تسكن رشق جزيرة سيالن

وهذا النوع من الدراسات ال يمكن االعتامد عليه ، إذ مـن املحتمـل أن 
هذ االنحطاط يف هذه اجلامعات كان بعد حترض ومتدن ، وكم رأينا من خالل 

 بـادت وهـي قـضية معروفـة يف تـاريخ األمـم التاريخ حضارات سادت ثم
إن هـذه املجتمعـات : ًوالشعوب ، وعىل هـذا فـال يمكـن مطلقـا أن نقـول 

البدائية املتخلفة متثل املجتمع البرشي األول ، ومن ذا الذي يـستطيع اجلـزم 
ًبأن املجتمع البرشي األول مل يكـن بأحـسن حـاال مـن هـذه اجلامعـات ثـم 

 .ن تتقدم تأخرت بعض مجاعاته بدل أ

ًويف عرصنا احلارض الذي بلغ اإلنسان فيـه شـأوا كبـريا مـن التقـدم يف  ً
                                         

 ومـا بعـدها ، الوظيفـة االمجاعيـة ٣٤انظر اجلامعات البدائية لألستاذ حممود شاكر ، ص ) ١(
  .٢٦ - ٢٣حممود عيل حنبولة ص . للملكية اخلاصة ، د
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ًاملجاالت املادية نجد قبائل جمهولة متاما وبعيدة عـن أعـني العـامل ، خمبـأة يف 

إن احلياة االجتامعية جلميع أفراد البرشية ال يمكن . جماهلها وخمفية يف منازهلا 
املعلوم يف الدراسات العلمية أنـه إذا كـان أن تسري يف خط بياين واحد ، ومن 

هناك أكثر من فرضية يف تفسري أمر معني فإنه ال يصح تبني أية فرضـية منهـا 
إال إذا استبعدت مجيع الفرضيات األخرى بالدليل املقنع ، وحيـث ال دليـل 

 .لدى أصحاب هذه الدراسة ، فإن رأهيم ال تقوم به حجة 

قسوة واألنانية واالنزواء عـىل مجيـع إطالق وصف التوحش وال: الثاين 
أفراد املجتمع البرشي األول ، بل إن املطلع عىل مـا كتـب يف تـصوير احليـاة 
ًالبرشية األوىل بعيدا عن منهج القرآن والسنة ، ليجد من الغرائب والعجائب 

اليشء الكثري من قول بوحشية اإلنسان األول وشيوعية اجلنس ، وأن وحدة 
 التي مل يكن هلا وجـود ، إنـام ول هي القبيلة ، وليست األرسةبناء املجتمع األ

  .كانت تقوم مقامها الفوىض اجلنسية واملالية

 :ونجعل عيوب هذه الدراسة يف أمرين 

                                         
   - ومـا بعـدها ، دراسـات يف املـذاهب الـسياسية ٣٩ ص ١ ج ١انظر قـصة احلـضارة م) ١(

مـصطفى . ها ، النظريـات واملـذاهب الـسياسية د وما بعد٧عيل أمحد عبد القادر ص . د
 ، الوظيفـة االجتامعيـة ٩ - ٨أمحد جامع ص .  ، االقتصاد االشرتاكي د٩٠اخلشاب ص 

 . وما بعدها ١١حنبولة ص . للملكية اخلاصة د
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أن هذه الدراسة مل تسلم من األهواء املنبثقة من املفـاهيم املاديـة : األول 
جتاهني حيـاول أن جيعـل املنحرفة كالشيوعية والرأساملية ، فكل واحد من اال

ًمن حتريفه وتزييفه لواقـع البـرشية األوىل تربيـرا ملفاهيمـه املطروحـة اليـوم 
 .ومفاسده اجلاثمة عىل أرضه 

أن هذه الدراسة ملا قبل تـدوين التـاريخ ، وهـي عـصور جيهـل : الثاين 
الناس أكثر شئوهنا لعدم توافر املعلومات الكافية عنها عن طريق الدراسات 

 .ية املتخصصة التارخي

ولذلك فإن املصدر احلق لدراسـة انطالقـة البـرشية األوىل هـو القـرآن 
 .الكريم والسنة النبوية ، ألهنام قد تضمنا حقائق تارخيية ثابتة 

ًولقد صور القرآن الكـريم احليـاة األوىل بأهنـا نـشأت أساسـا مـن آدم 
ا أول جتمـع وحواء اللذين شـكال أول أرسة يف تـاريخ البـرشية ، انبثـق منهـ

برشي عىل وجه األرض وأن اهلداية الربانية قد حفت البرشية منـذ اللحظـة 
ًاألوىل ، حيث مل توجد يف األرض لتكون شيئا مهمال يعيش حياة الفوىض  ً. 

 :ومن األدلة عىل ذلك 

 a b       ` _﴿ تكريم اهللا لإلنسان وخلقه يف أحسن تقويم : ًأوال 

c  d e f g h i j k  l m 

n o  ﴾  . 

                                         
  .٧٠:اإلرساء ) ١(
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 .  ﴾    0 / . - , +﴿ : وقال تعاىل 

 . A B C  ﴾  @﴿ العلم الذي علمه اهللا آلدم : ًثانيا 

هذا مقام ذكر اهللا فيه رشف آدم عىل املالئكة بام اختـصه « : قال ابن كثري 
 .  »من علم أسامء كل يشء دونه وهذا كان بعد سجودهم له

والصحيح أنه علمه أسـامء « : ، قال رمحه اهللا وعن حقيقة ما علمه من األسامء 
 .  »األشياء كلها ذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا وأسامء مجيع املخلوقات

أراه : فام معنى تعليمه أسامء املسميات ؟ قلت : فإن قلت « : قال الزخمرشي 
األجناس التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسـمه بعـري وهـذا اسـمه كـذا 

 .  »سمه كذا ، وعلمه أحواهلا وما يتعلق هبا من املنافع الدينية والدنيويةوهذا ا

قال ابن عبـاس وعكرمـة وقتـادة وجماهـد « : وقال القرطبي يف تفسريه 
وابن جبري علمه أسامء مجيع األشياء جليلها وحقريها وهو الذي يقتضيه لفظ 

 .  »إذ هو اسم موضوع للعموم) كلها ( 

                                         
  .٤ :التني ) ١(
  .٣١ :البقرة ) ٢(
  .٧٤ ، ٧٣ / ١تفسري ابن كثري ) ٣(
  .٧٤ ، ٧٣ / ١ كثري تفسري ابن) ٤(
  .٢٧٢ / ١الكشاف ) ٥(
  .٢٧٩ / ١تفسري القرطبي ) ٦(
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يشء مــن األشــياء ، وجـنس مــن األجنــاس ومعرفتــه فعلـم آدم بكــل 
 بخصائصها ومزاياها وكيفية استعامهلا ، وطرق استغالهلا مـع مـا أودع اهللا يف

أرضه من مكنوزات رزقه دليل العناية والرتشيد لطرائق التعامل بني أبناء آدم 

 .  ﴾     2 1  0 / . -  ,﴿ ال اإلمهال والفوىض 

ية بالوحي اإلهلي والتوجيه الرباين من أول يوم لقد اتصلت البرش: ًثالثا 
 .عاشته عىل ظهر هذه األرض 

فبعد نزول آدم من اجلنـة إىل األرض ، جعـل يـستغفر اهللا مـن خطئـه ، 

 Ð Ñ Ò Ó Ô        Õ Ö× Ø﴿ وأوحي إليه صيغة التوبة واالستغفار 
Ù Ú Û   ﴾  ن ً، وكان آدم نبيا من األنبياء يتلقـى الـوحي مـن ربـه عـ

الكيفية التي جيب أن يعيش عليها بل تذهب بعض اآلثار واألخبار إىل أن اهللا علمـه 
  .كيفية الزراعة واللباس وهيأ له األدوات التي تسهل له عملية العيش

ًقصة ابني آدم ، فقد قرب أحدمها زرعا واآلخر رضعا ، ولقد : ًرابعا  ً

وأنه كان صاحب زرع ، وردت آثار عن الصحابة أن قابيل من أبناء آدم ، 

                                         
  .١٤ :امللك ) ١(
  .٣٧ :البقرة ) ٢(
  .١٣١ - ١٢٨ / ١تاريخ الطربي ) ٣(
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وأنه كان له أخ يقال له هابيل ، وكان ذا رضع ، وأهنام قربا إىل اهللا تعاىل مما 

 _ ^  [ \ ] U V W X Y Z﴿ ًيملكان قربانا 
` a b c d    e fg  h i   j k l m  ﴾  

فملك الزرع واحليوان قديم واالختصاص به وفق قواعد الرشع أمر تقرره 
 .أثبتت يف مصدر من مصادر اليقني احلق هذه القصة والتي 

متكني اهللا لبني آدم يف هذه األرض وهبتها هلم وتسخري ما فيها : ًخامسا 

 Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý    Þ ßà á     â ã ä﴿  أجلهم من

å æ  ﴾  وقال تعاىل : ﴿� ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈©  ª «  ﴾  . 

اء بل البد فيها من عناء وكد وليس معنى ذلك أن تكون حياة اإلنسان بدون عن
 .يف سبيل الوصول إىل ما حيتاجه من أكل ورشب ولباس وسكنى 

 K L M N O P﴿ : بــن جريــر يف تفــسري قولــه تعــاىل اقــال 

                                         
ــدة ) ١( ــويس  . ٢٧ :املائ ــسري األل ــر تف ــازن ١١٢ ، ١١٠ / ٦انظ ــسري اخل   ،٣٩ -  ٣٧ / ٢ ، تف

  .٤٦ - ٤١ / ٢ ، ابن كثري ٢٣٠ ، ٢٠١ / ٦الطربي 
  .١٣ :اجلاثية ) ٢(
  .١٠ :األعراف ) ٣(
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Q R S  T U V  ﴾   : » ًكان معلوما أن الشقاء الذي
أعلمه أن يكون هو مشقة الوصول إىل ما يزيل اجلوع والعري عنه وذلك هي 

 التي هبا يصل أوالده إىل الغذاء من حراثـة وبـذر وعـالج وسـقي األسباب
 .  »وغري ذلك من األسباب الشاقة املؤملة

هذا وإن االتفاق حاصل بني علامء املسلمني عـىل أن املجتمـع البـرشي 
ًاألول قد سار لفرتة طويلة حمفوفا بالرعاية الربانية ، وأن صورة هذا املجتمع 

عد عن تلـك التـصورات التـي يـصورها البـاحثون يف احلقيقية بعيدة كل الب
تاريخ املجتمعات القديمة من علامء التاريخ واالجتامع ، فهو جمتمع بعيد كل 

كـان مـنطلقهم يف . البعد عام ألصق به من وحشية وبربرية وإباحية وفـوىض 
تقرير وصف املجتمع البرشي األول هبـا اهلـوى وعـدم العلـم القـائم عـىل 

لة إىل احلقائق العلمية وبذلك يظهـر فـساد تلـك الدراسـات الوسائل املوص
  .وعدم جدواها

 :ومما تقدم نصل إىل ما ييل 

ّ األرسة البرشية األوىل املتكونـة مـن آدم وحـواء كانـت أول جتمـع - ١
 .برشي عىل هذه الدنيا 

                                         
  .١١٧ :طه ) ١(
  .١٨٦ / ٦تفسري الطربي ) ٢(
  .٨ / ١ ، وامللكية للعبادي ٢٩٧ / ٢تفسري املنار : انظر ) ٣(
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ِخلقـت عبـادي «  أفراد هذا املجتمع مكرمون هلم فطرهم السليمة - ٢ َِ ُ ْ َ َ

َحنفاء َ َ ُ فاجتالتهم الشياطنيُ ِ َ ُ َّْ ُ ْ ََ َ«  . 

ِكل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو يمجسانه أو ينـرصانه«  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َِّ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ«   ،

 .وهلم عقوهلم التي هي مناط تكليفهم 

 ً والوحي اإلهلي منحة اهللا الكربى التي حباهم هبـا عنايـة وتوجيهـا- ٣
وقد واكب مسرية اإلنسان عىل هذه األرض منذ وجوده ، وسوف . ًوترشيدا 

 .تستمر حجة اهللا البالغة عىل خلقه إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

   األرض التي يعيشون عليها غنية بـام هيـأه اهللا هلـم فيهـا مـن نعـم - ٤

ــاهتم  ــشبعوا حاج ــىص لي  k l m n o p q r﴿ ال حت
s  ﴾  . 

 ¤ ﴿الذي تشهد لـه أدلـة الـرشع ، وتقويـه دواعـي الفطـرة واحلق 
¥ ¦      § ̈© ª «  ¬ ® ̄° ± ² ³   ́  ﴾ . 

                                         
 عن عيـاص ٦٣ رقم ٢١٩٧ / ٤ - صفة اجلنة - بلفظه ، مسلم ٢٦٢ / ٤أمحد يف املسند ) ١(

 .بكثري وبمعناه ابن محار املجاشعي بأطول من هذا 
  .٣٤٦ ، ٣١٥ / ٢أمحد يف املسند .  عن أيب هريرة ٢١٩ / ٣البخاري يف اجلنائز ) ٢(
  .٣١ - ٣٠ :النازعات ) ٣(
  .٣٠ :الروم ) ٤(
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إن امللكية اخلاصة وجدت منذ اللحظة األوىل لقيـام أول جمتمـع بـرشي 
عىل وجه األرض وأهنا استجابة إنسانية ملحة ال يمكن االستغناء عنها ، فـام 

ً اجته اإلنسان باذال جهدا لأن لحصول عىل طعام يطعمه أو لباس يلبـسه ثـم ً
َّحصل عليه إال وقد ظهرت البذرة األوىل للملكية بحيازته لـه ووضـع يـده 

وهناك الترشيع الرباين الذي كان من . عليه واختصاصه به من دون اآلخرين 

ينظم  N O  P Q      R S T  ﴾ ﴿ . ًباب الرضورة مواكبا سري البرشية 
ًد مساره استغالال واستهالكا وانتقاال منه إىل غريه أحكام املال ويقي ً ً. 

َّوإذا وجد نوع من أنواع امللكية العامة ، فـام ذاك إال مـن بـاب اإلباحـة 
ًالعامة ال الشيوع بمفهومه اجلديد إذ لو كان كل ما يملك مـشاعا يف األصـل 
 فام احلال والوضع يف آالت الصيد ؟ هل كان اإلنسان يصنع قوسـه ثـم يـأيت

ًمن شاء ليأخذه فيستعمله ويكون ذلك حقا له أو أنه كان يصنعه ثم يلقي بـه 
 .ًيف األرض ليكون مشاعا لدى اجلميع 

ًثم ذلك الشخص الذي عمر مكانا يسكن فيه مع زوجه وأبدع يف هتيئته 
. أجيوز يف منطق العقالء أن حيرم من حق حيازته واالختصاص به دون غريه 

 وهب اهللا البرش من عقل وما منحهم من رشع ينظم إن كل ذلك يتناىف مع ما
 .حياهتم وطرائق عيشهم 

                                         
  .٢٤ :فاطر ) ١(
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لكن هذا ال يعني أنه مل تقم امللكيـة اجلامعيـة بـشكل مـا يف املجتمعـات 

األوىل ، فالبد أن تكون تلك املجتمعات قد عرفـت أشـياء معينـة مـن بـاب 

تئثار الفرد هبـا امللكية اجلامعية الضطرار اجلميع إليها أو ألن طبيعتها متنع اس

 .كاملراعي والطرق العامة 
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 :وجدت امللكية عند بني إرسائيل ، ويدل عىل ذلك 

كان واسع الثراء ، وأنـه كـان ) نابال (  ما ورد يف سفر صموئيل أن - ١
  .ًيملك من املعز ألفا ومن الغنم ثالثة آالف

جاء يف الوصايا العرش التي تذكر التوراة أن اهللا كلـف  أن من بني ما - ٢
موسى بتبليغها إىل بني إرسائيل ، النهي عن الرسقة ، والغـصب ، واسـتيالء 
اإلنسان عىل مال غريه بأي طريق وأن يمد الشخص عينيه إىل ما منـع اهللا بـه 
أخاه من منزل أو امرأة أو عبد أو دابة أو أي يشء آخـر ، فقـد جـاء يف سـفر 

ُال ترسق ، ال تشته امرأة قريبك ، وال عبده ، وال أمتـه ، وال محـاره« : اخلروج  َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َْ َِ َِ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِِ ْ ، 
َوال شيئا مما لقريبك ِ ِ َ ً َِ َِّ ْ ََ«   وهذه الوصية العارشة من تلك الوصايا ، وواضح ،

ن اليهود مل يراعـوا َّإال أ. أهنا حترتم امللكية الفردية وتنهى عن االعتداء عليها 
حق اهللا الذي أوجبه عليهم يف السري بالتملك يف طريقه الـصحيح ومواسـاة 
الفقراء ، فقد كان أغنياؤهم عىل جانب كبري من القـسوة ومـوت الـضمري ، 
ًورجال دينهم ال يـألون جهـدا يف حتريـف أحكـام ديـنهم بـام يوافـق مـراد 

                                         
  .٢ / ٢٥ اإلصحاح -سفر صموئيل ) ١(
الم العبادي عبد الس. ً نقال عن كتاب امللكية د١٦ - ١٥ آية ٥ - إصحاح -سفر اخلروج ) ٢(

٢٠ / ١.  
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ية طاغية ، وعاش املحرومون فقامت يف املجتمع اليهودي ماد . املنحرفني
ًوهذا ما نجده واضحا عىل ألـسنة أنبيـائهم ، وهـم . فيه عيشة الذل واهلوان 

يعاجلون هذا اجلانب باملواعظ والتنبيهات املحذرة مـن مغبـة تلـك األعـامل 
 :وبيان حقيقة الفقر والغنى وعالج مشكلة الفقر ، ومن معامل ذلك 

ِال حت«  ما ورد يف سفر األمثال - ١ ُ ِب النوم لئال تفتقـر ، َ َِ َْ َّ َ َ ْ َافـتح عينيـك ، َّّ ْ ْ َْ َ َ ْ
ُتشبع خ ْ َ ْ ًبزاَ ْ«   ، »َالعامل بيد رخوة يفتقر ، أما يـد الــمجتهد فتغنـى ْ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ ٍ ٍ ِِ ْ َ َ َ َ َُ َّ َُ ْ ِ ِ«   .

 .ويف هذه النصوص حث عىل العمل لعالج مشكلة الفقر واحلاجة 

إىل الكفر والطغيان ، والفقر واجلوع  ما ورد أن الشبع والغنى يؤدي - ٢
َال تعطنـي فقـرا وال « : يؤدي إىل الرسقة واجلرائم ، فقد جاء يف سفر األمثال  ً ْ َ ََ ِْ ُ

َّغنى ، أطعمني خبز فريضتي لئال أشبع وأكفر وأقول من هو الرب ؟ أو لئال  َ ُ ُ َّ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ َ َ ْ ًُ ْ ْ ِ ُ
َأفتقر وأختذ إلـ َ ِْ ِ َِّ َ ََ َ ًهي باطالَ ِ َ ِ«  . 

                                         
¤   ﴿: استباح اليهود كل ما يرض باآلخرين ، فاستحلوا دماءهم وأمواهلم ، قـال تعـاىل ) ١(

«       ª  ©  ¨  §  ¦   ¥    ﴾ وأباح اليهـود ألنفـسهم الربـا ٧٥/ آل عمران ، 

َلألجنبي تقـرض ول« إذا كان ذلك مع غري اليهودي فقد جاء يف سفر التثنية  ْ ََ ُْ ِ َ ِّ ِ َ َكـن ألخيـك ِ ِ َِ ْ  
ًال تقرض بربا ْ َِ ِِ ْ   .٢٠ ، ٩ / ٢٣اإلصحاح . العهد القديم سفر التثنية  » َ

  .١٣ / ٢٠سفر األمثال ) ٢(
  .٤ / ١٠سفر األمثال ) ٣(
  .٩ / ٣٠سفر األمثال ) ٤(
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 ويف القرآن الكريم ما يدل عىل قيام امللكيات الكبرية املستغلة يف بني -  ٣

   { |       } w  x y z﴿ : إرسائيل ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل 
~� ¡ ¢ £   ¤ ¥  ¦ §  ¨   © ª « ¬ ®  ¯  ° 

±² ³ ´ µ  ¶ ̧    ¹ º »    ¼ ½ ¾    ¿À Á Â   

Ã Ä ÅÆ Ç È É  Ê ËÌ  Í Î Ï Ð ÑÒ Ó  
Ô Õ Ö ×  ﴾ .  

ويشري القرآن الكريم إىل انحراف اليهود عن طريق احلق يف مجع املال إىل 

  ¤ £ ¢ ¡﴿ : طريق غري مرشوع ، فيقول اهللا سبحانه وتعاىل 
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ¯   ° ± ² 

³  ́µ ¶  ̧¹   º» ¼ ½ ¾ ¿ À  ﴾  . 

يف املجتمع اليهودي نفـسه ، فقامـت دود فعل رولقد أنتج ذلك الواقع اليسء 
فيه دعوة لتحريم امللكية الفردية وجعلوا البديل هلا امللكية اجلامعية واملـساواة املاليـة 

الـذين ) احلسديون ( بني الناس ، ونادوا بالزهد والتقشف ، ويمثل هذه االجتاهات 
وضـع يف خمـازن ًألغوا امللكية الفردية ومجعوا ما بني أيدهيم وجعلوه ملكا للجميع ي

  .عامة وجيعل عليه وكيل باالنتخاب ثم يوزع بينهم

                                         
  .٧٧ - ٧٦: سورة القصص  ) ١(
  .١٦١ - ١٦٠: النساء ) ٢(
  .٢١ / ١عبد السالم العبادي . رشيعة اإلسالمية د ، امللكية يف ال٧١ -  ٧٠قصة امللكية  )٣(

www.almoslih.net



  

 - ٦٧ -

 

ظهــرت امللكيــة الفرديــة داخــل املجتمــع اإلغريقــي القــديم يف جمــال 
غنام ، أما يف جمال األرض ، فقـد ارتبطـت امللكيـة املنقوالت ، كاألموال األ

ًئلة أوال ، ثم باألفراد ، حيث صارت ملكية األرض فردية خاصة لدهيم بالعا
   ، وامتـدت امللكيـة الفرديـة إىل البـرش خالل القرن السادس قبـل املـيالد

اعة واستثامر األمـوال واملـصارف نصفنشطت عندهم التجارة وال) لعبيد ا( 
والرشكات ، ثم أيسء حق استخدام هذه املمتلكات ، فظهـرت الطبقـات يف 
املجتمع ، مما أدى إىل تدخل املفكرين للحد من سوء استخدام احلق ، بل بلغ 

 ، األمر ببعضهم إىل حماولة إلغاء امللكية الفردية لألرض وحتويلها إىل ملكية عائلية
 إىل حتويل اسربطة إىل جمتمع يشبه إىل حد بعيد املجتمع )ليكورغوس ( ودعا 

ًريا واألخذ كس األطفال الذكور وتنشئهم عبرتبيةالشيوعي ، حيث تقوم الدولة 
 .بنظام امللكية اجلامعية لألرض وترويض األفراد عىل احلياة اجلامعية 

ٍوقد أسهم كبار فالسفة اليونان يف هذا املضامر ، فكانوا بني مغال يـدعو 

لقد أصبح األغنيـاء ينفـرون «  : إىل إلغاء امللكية الفردية كسقراط إذ يقول

                                         
 ، والوظيفة االجتامعيـة للملكيـة ٣٤٩تاريخ النظم االجتامعية والقانونية للحفناوي ص ) ١(

  .١٢٨اخلاصة ملحمد عيل جنبولة ص 
  .٩٣عيل عبد الواحد وايف ص . قصة امللكية يف العامل د) ٢(
 .ا بعدها  وم٤٦٨ و ٢٩٠ ص ٢ م٢قصة احلضارة جـ ) ٣(
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ًطبقات األخرى نفورا يفضلون معه إلقاء ثرواهتم يف البحـر عـىل من سائر ال

فإهنم يسعون إىل هنب أموال األغنياء إعانة املحتاجني بيشء منها ، أما الرقيق 
 . » أكثر من سعيهم إىل احلصول عىل كنز ثمني

ًنظامـا طبقيـا ) اجلمهوريـة (  فقد اقرتح يف كتابه الشهري أما أفالطون ً

 يتكون مـن ثـالث طبقـات هـم احلكـام واجلنـد والفالحـون ، ملدينة مثالية

واقرتح شيوع املال والنساء بني الطبقتني األولني حتى يتفرغوا ملهـام احلكـم 

واحلراسة وال تؤثر يف النزاع بينهم القضايا املادية ، وأباح للطبقة الثالثة حـق 

 .التملك الفردي وتكوين األرس مقابل دفع رضائب للدولة 

 ، فقد دافع عن امللكية الفردية ، عىل أساس أهنا أمر فطري طوأما أرس

يتفق مع حب الـذات ، وهـي احلـافز عـىل زيـادة اإلنتـاج ، وهـاجم فكـرة 

الشيوعية عىل أهنا تقتل األخالق الفاضـلة كـالكرم والـسخاء ، وتـؤدي إىل 

 َّوأشار إىل أن املساواة بني الناس جيـب أن ال تكـون وإال. اخلمول والبغضاء 

 .أدت إىل إماتة املواهب الفردية 

                                         
 . وما بعدها ٤٦٨ و٢٩٠ ص ٢ م٢قصة احلضارة جـ) ١(
ــرتاكية د) ٢( ــة إىل االش ــني ص . مقدم ــالل أم ـــ٢٢ - ٢١ج ــضارة ج ــصة احل    ٢ م٢ ، وق

  .٥١٥ - ٤٩٢ص 
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وأخلص من هذا كله إىل أن التنظيم البرشي مهام بلغت قـدرة أصـحابه 

ًسريى العاقل من خالله خلال ، ويف تركيبه تضاربا وتنافرا  ً ً ﴿ ..O   P     Q   R 
S  T U  V W X  ﴾  . 

                                         
  .٨٢ :النساء ) ١(
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نتقلنا إىل املجتمع الروماين القديم ، ذلك املجتمع الـذي بـرز يف وإذا ما ا
جمال فنون التنظيم ، نجد أن ذلك املجتمع عرف امللكيـة الفرديـة مـن أقـدم 

 خاصة يف جمال املنقوالت من أموال ومعادن وعبيد ، وظهر نـوع -العصور 
 بـني من التاميز االجتامعي ، أو التباين الطبقي ، بسبب االخـتالف الواضـح

 امللكيـة وقد اعرتفت قوانني املجتمع الروماين القديم بحـق. الناس يف الثراء 
ولعـل اعـرتاف قـوانني املجتمـع . ووصلت هبذا احلق إىل درجـة التقـديس 

الروماين القديم وتقديسه لظاهرة امللكية الفردية ، يتضح من القاعدة الثانيـة 
أن «  القاعـدة الثانيـة عـىل ، وتـنص) جستنيان ( والقاعدة الثالثة من مدونة 

  ثـة عـىل أن لا، يف حني تنص القاعدة الث » منشأ امللكية غريزة احليازة بالفطرة
ٍما ليس مملوكا ألحد ، فالفطرة السليمة تقيض به ألول مستول عليـه«  ً«   ،

 بمعنى أنه حيق لصاحبها التمتـع بكـل -وحتى تكون امللكية الفردية مطلقة 
 حيث االستخدام واالستغالل والترصف بالبيع والرهن  من-حقوق امللكية 

 .أو االمتناع عن ذلك 
                                         

 -مبـادئ القـانون الرومـاين ... عبد املنعم البدراوي . حممد عبد املنعم بدر ، د. د: انظر ) ١(
  .١٤١ - ١٤٠ ، ص ١٩٥٤ القاهرة مرص -ب العريب دار الكتا

  .٥٨ - ٥٧ / ٣قصة احلضارة ) ول ديورانت ( وانظر كذلك   
ــر    ــادي . د: وانظ ــسالم العب ــد ال ــالمية -عب ــرشيعة اإلس ــة يف ال ــسم األول - امللكي    الق

  .٧٤ - ٧٢ص 
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 :اشرتط القانون الروماين توافر ثالثة رشوط أساسية ، نوجزها فيام ييل 

ًحائزا للجنـسية الرومانيـة ، وهـذا ) املالك ( أن يكون الشخص : ًأوال 

 .يعني منع األجانب من التمتع بمميزات امللكية 

 ن يكون اململوك ينتمي للدولـة الرومانيـة األصـلية ، ولـيس إىلأ: ًثانيا 
أرايض أو ( الفتوحــات الرومانيــة ، وبالتــايل ال حيــق امــتالك أي يشء فيهــا 

 ) .منقوالت 

ًرضورة احلصول عـىل امللكيـة بإحـدى الطـرق املـرشوعة طبقـا : ًثالثا 

 تـستدعي وهي طريقـة لنقـل امللكيـة«  كاإلشهاد -للقانون املدين الروماين 
حضور أناس حمددين ، وإحـضار أشـياء حمـددة ، وقـول كـالم معـني وأداء 

وهي طريقة أخرى لنقل امللكيـة تـتم « ، والدعوة الصورية  » حركات معينة
 وتـستلزم حـضور البـائع - وهو شخص له وظيفة قـضائية -أمام الربيتور 

  . »...واملشرتي إىل جانب اليشء املراد نقل ملكيته 

امللكيـة : طلق عىل امللكية التي تتم هبـذين األسـلوبني مـصطلح وكان ي
 .الرومانية 

ومع تزايد الفتوحات الرومانية ، واتساع نطاق االمرباطورية الرومانية ، 

                                         
 .عبد املنعم البدراوي .  د٣٨٠ - ٣٧٦مبادئ القانون الروماين ص ) ١(
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وقــدوم العديــد مــن األجانــب إىل رومــا ، متــت حمــاوالت للــتخلص مــن 
اإلجراءات السابقة الـصعبة لنقـل امللكيـة ، فاسـتجد أسـلوب جديـد هـو 

 .  »ًمناولة اليشء املراد نقله يدا بيدوهو « سلوب التسليم أ

 .وإىل جانب امللكية الرومانية املذكورة وجدت صور أخرى للملكية 

                                         
 .عبد املنعم البدراوي .  د٣٨٠ - ٣٧٦ادئ القانون الروماين ص مب) ١(
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وجدت امللكية الفردية يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ، ويدل عىل ذلك 
 :، مع االستئناس باحلوادث التارخيية الكتاب والسنة 

 ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :  فمن القرآن الكريم قوله تعاىل - أ 

§ ¨ © ª « ¬ ®﴾ وقوله تعاىل ، : ﴿l 
m  n o p q rs t u v w  x  y  ﴾   ،

 .واإلضافة هنا للتمليك 

حـني قـدم ملسو هيلع هللا ىلص  ومن األحاديث أن أسامة بن زيد قال لرسـول اهللا -ب 
ًأتنزل غدا : مكة  َوهل تـرك لنـا « : ملسو هيلع هللا ىلص يف دارك يا رسول اهللا ؟ فقال له النبي ُ َ َْ َ َ َ َ

ٍعقيل من رباع أو دور ُِ ْ َ َْ ٍ ِ ُِ َ«  . 

و آمـن ، « : ويف فتح مكة قال عليه السالم  فيان فه ٌمن دخل دار أيب س َ ُـ َ َ َ َْ َ َ ْ ُـَ َ َِ َ َ
، فأثبت أليب سفيان ملك داره وأثبت هلم ملك   »ومن دخل داره فهو آمن

  .دورهم

                                         
  .٨ :سورة احلرش ) ١(
  .٢٧ :األحزاب ) ٢(
  .٩١٢ / ٢ ، وابن ماجه ٩٨٤ / ٢ ، ومسلم ٣٤ / ٦سنن البيهقي ) ٣(
 . عن أيب هريرة ١٤٠٦ / ٣مسلم يف اجلهاد والسري ) ٤(
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ً واحلوادث التارخيية تدل عىل ذلك أيضا ومن ذلك افتداء أيب بكـر ريض - جـ 

  .اهللا عنه من ماله اخلاص لعدد من األرقاء الذين دخلوا يف اإلسالم

وكتنازل صهيب بن سنان الرومـي عـن مالـه لكـي تـسمح لـه قـريش 
  .باهلجرة إىل املدينة

 منها التملك عن طريق وقد تعددت أسباب التملك عند العرب ، وكان
 القهر والغلبة والسلب ، وذلك العتامد حياهتم يف الغالب عىل الغزو واحلـرب ،

أما النساء واألطفال ، فال حظ هلم . وكانوا ال يورثون سوى الذكور املقاتلني 
  .يف املرياث

 

                                         
  .٦٠٦ ، ٤٧٧  ،٣٢٠ ، ٣١٨سرية ابن هشام يف مواضع متعددة ص ) ١(
  .٦٠٦ ، ٤٧٧ ، ٣٢٠ ، ٣١٧سرية ابن هشام يف مواضع متعددة ص ) ٢(
حسن األسوة بام ثبت من اهللا ورسوله يف النـسوة ، الـشيخ حممـد صـديق حـسن خـان ، ) ٣(

  .٦٧حتقيق الدكتور مصطفى اخلن واألستاذ حميي الدين مستو ، ص 
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 :ويشتمل عىل مطالب أربعة 
 .ًحتديد العصور الوسطى تارخييا : ول املطلب األ

 .تاريخ النظام اإلقطاعي األورويب : املطلب الثاين 
 :طبيعة النظام اإلقطاعي األورويب وفيه فرعان : املطلب الثالث 

 .نظام استغالل األرض يف العرص اإلقطاعي األورويب :  الفرع األول -
 .الحني اإللتزامات بني سيد األرض والف:  الفرع الثاين -

 :بعض األنظمة السائدة يف تلك الفرتة : املطلب الرابع 
 . نظام احلرف - ١
 . نظام املرياث - ٢
 : النظام الكنيس وموقفه من اإلقطاع األورويب - ٣
 . املوقف النظري -أ 

 . املوقف العميل التطبيقي -ب 
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بية هي تلك الفرتة التي متتد من سـقوط رومـا العصور الوسطى األورو
ــة يف القــرن اخلــامس املــيالدي ، وتنتهــي بفــتح  ــل اجلرماني ــد القبائ عــىل ي
 القسطنطينية عىل يد القادة املسلمني من آل عثامن ، يف القـرن اخلـامس عـرش

امليالدي ، وباهنيار االمرباطورية الرومانية الرشقية ، واالمرباطورية الفارسية 
  . الفاحتني األتراك وتكوين الدولة اإلسالميةعىل يد

ويف هذه العصور كان رجال الكنيسة يدعمون االسـتغالل االقتـصادي 
للناس ويؤيدون النظام اإلقطاعي بشكله املنحرف ، واملرسف يف التمييز بني 
الناس عىل أساس معايري زائفة ، كل هذا التأييد والدعم باسـم الـدين ، ويف 

  أنزل اهللا هبا من سلطان مثل نظريتي التفويض اإلهلـي املبـارش ،ظل نظريات ما
والتفويض اإلهلي غري املبارش ، والتي تزعمهـا وتبناهـا بعـض القـساوسة ، 

 ) .توماس األكويني : ( منهم 

أما بالنسبة للحياة اإلسالمية يف تلك الفرتة فقـد كونـت خـري حـضارة 
ً وغربا ، نتيجة اتفاقه مـع الفطـرة ًشهدهتا البرشية إذ امتد فيها اإلسالم رشقا

السليمة التي فطر اهللا الناس عليها ، حيث استطاع اإلسالم أن يضع حضارة 

                                         
 .ري حممد لبيت شق.  ، د٥٧تاريخ الفكر االقتصادي ص ) ١(
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للبرشية ، قوامها اإليامن باهللا سبحانه ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر 
والقدر خريه ورشه ، وتطبيـق العدالـة االجتامعيـة ، واملـساواة بـني البـرش ، 

عىل أساس التقوى والعمل الصالح وبذلك قىض عىل تلك وجعل التفاضل 
 .النظريات املنحرفة واملعايري الزائفة 
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سقطت اإلمرباطورية الرومانية الغربية ، بسبب انتشار الفساد الـداخيل 
فيها ، وعوامـل أخـرى سـاعدت عـىل إضـعافها وجعلهـا فريـسة للقبائـل 
اجلرمانية التي استولت عىل روما وأسـقطت الـسلطة املركزيـة ، لكـن هـذه 
القبائل فشلت يف إنشاء حكومة مركزية للسيطرة عىل االمرباطورية اجلديدة ، 

 باالمرباطور اجلرماين إىل استخدام أسـلوب إداري آخـر يقـوم عـىل مما أدى
ألقاليم ، بتـسخري ًتعيني قواده حكاما عىل األقاليم ، فسيطر القواد عىل تلك ا

ًالناس ، وفرض رضائب ألنفسهم بدال من دفعها لالمرباطور ، ومـع تزايـد 

االضطراب داخل األقاليم ، وانعـدام األمـن ، اضـطر أصـحاب امللكيـات 
الصغرية إىل هجرة أراضيهم ، وهكذا سيطر احلكام عـىل األقـاليم ، وبـدأت 

 : أساسيني تتكون اإلقطاعيات الكبرية ، والتي حتددت يف شكلني

 . عدة إقطاعيات حتت سلطة رئيس إقليم واحد -أ 

  . عىل نفسها حيكمها املالك بشكل مطلق- إقطاعيات مغلقة -ب 

                                         
 :للوقوف عىل املزيد من املعلومات حول هذه الفقرة يمكن الرجوع إىل ) ١(

 . م ١٩٥٨ قصة امللكية يف العامل سنة -عيل عبد الواحد وايف . د  
 . م ١٩٧٢ التطور االقتصادي سنة -عيل لطفي . د  
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 نظام اإلقطاع األورويب عن غريه يف عدة أمور من أبرزها ضعف خيتلف
ستقالل اإلقطاعيات بشكل شبه كامـل ، السلطة املركزية يف الغرب لدرجة ا

وكذلك ظهور رقيق األرض ، حيث يقوم هذا النظام عىل التبعية املطلقة بني 
 فال حيق للفـالح - عبيد األرض -السيد صاحب األرض ، وبني الفالحني 

َّمغادرة األرض إال بإذن صاحبها الذي يملك األرض ومن عليها مـن آالت 
 .ملالك جديد انتقلت معها األدوات والفالحـون وبرش ، وإذا ما بيعت األرض 

ــون إىل  ــت األرض ، واألدوات والفالح ــاحب األرض انتقل ــويف ص وإذا ت
 : وبيان ذلك يف الفرعني التالني .ورثته 

 :نظام استغالل األرض يف العرص اإلقطاعي األورويب : الفرع األول  - ١

 :ني مها  نظام األرض يف هذا العرص ينقسم إىل قسمني أساسيكان

القسم األكرب حيتفظ به اإلقطـاعي لنفـسه ، مـع إلـزام الفالحـني : ًأوال 
 .بزراعته دون مقابل إىل جانب إلزامهم بخدمات أخرى 

 وهـو عبـارة عـن مـساحات صـغرية تـوزع عـىل -القسم الثاين : ًثانيا 
الفالحني لزراعتها واالنتفاع هبا مقابل توريد جزء معني من املحصول للسيد 

 طاعي ، وأداء خدمات شخصية يف قرصه ، وهو ما يعرف بنظـام الـسخرة ،اإلق
واضطر اإلقطاعيون فيام بعد إىل استخدام االقتصاد النقدي بعد اتساع نطاق 

 املـدن ، وبظهـور أمهيـة املدن والصناعات ، وتزايـد حـاجتهم إىل منتجـات
أواخر خاصة يف ( فرض اإلقطاعيون نظام الريع النقدي . االقتصاد النقدي 
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حيث اضـطر الفالحـون إىل دفـع ريـع نقـدي لـصاحب ) العهد اإلقطاعي 
  .ًاألرض بدال من املحصول العيني

 اإللتزامات املتبادلة بني سيد األرض والفالحني:  الفرع الثاين - ٢
كان البناء االجتامعي للنظام اإلقطاعي يقوم عـىل وجـود جمموعـة مـن 

 :الفالحني نوجزها فيام ييل العالقات واإللتزامات بني السيد و
ً السيد اإلقطاعي ، كان مسؤوال عن اإلدارة االقتصادية واالجتامعية -أ 

والقضائية داخل إقطاعيته ، وذلك بتوفري األموال واآلالت الالزمة لزراعـة 
 .إلخ .. األرض ، وتسويق املنتجات ، وتقرير املزروعات 

خلالفـات بـني سـكان  كان السيد اإلقطاعي ، يتوىل بنفـسه حـل ا-ب 
 االمرباطـور يف اإلقطاعية وذلك بإصـدار األحكـام باسـمه ، ولـيس باسـم

 .أغلب األحيان 
 السيد اإلقطاعي ، هو املسؤول عن أمن اإلقطاعية ، والدفاع عنها -جـ 

ًضد أي اعتداء خـارجي عليهـا ، وكـان الفالحـون يكونـون جيـشا يقـوده 
 .اإلقطاعي هلذا الغرض 

  .ن فعليهم أداء ما يكلفون به من قبل السيد اإلقطاعي أما الفالحو- د 
                                         

  .٢٥ - ٢٠ ص - التطور االقتصادي -عيل لطفي . ارجع إىل د) ١(
نزيـه .  ، امللكيـة يف النظـام االشـرتاكي د٢٢ - ٢١عيل لطفي ص . ي دالتطور االقتصاد) ٢(

 ، وحممود عاطف البنا يف كتابه املذاهب والنظم االشرتاكية ٥٤حممد الصادق املهدي ص 
  .١٧٤حنبولة ص .  ، الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة د١٢٧ص 
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 :  نظام احلرف - ١

إن بعض الفالحني كان هلم حق متلك بعض األشياء ، منها بقية حمصول 
ً عينا أو نقدا -األرض بعد سداد قسط السيد اإلقطاعي   كام كان هلـم حـق -ً

ً أدوات احلرف اليدوية وبيعها نقدا أو عينا ، وهلذا ساد نظـام الطوائـف متلك ً
اخلدمية يف ذلك العرص فكانت كل حرفة بمثابة نقابة تدافع عـن مـصاحلها ، 
تقوم بتنظيم ممارسة العمل فيها ، وفض املنازعات بني أعضائها ، وهذا يؤكد 

 .عي وجود ملكيات للفالحني ، إىل جانب ملكيات السيد اإلقطا

 : نظام املرياث - ٢

 عرفت القرون الوسطى األوروبية نظم توريث الثروة لألبناء واألقـارب ،
فكان من حق عبيد األرض توريث ثرواهتم ألبنائهم ، ولكن دون أن يكـون 
هلم حق يف رهن أو بيع الثروة املوروثة إال بعد موافقة السيد اإلقطـاعي ، ومل 

البداية ، وإن اعرتف به فيام بعـد بالنـسبة يكن هناك اعرتاف بحق الوصية يف 
 ... ) .كالكنائس والطوائف املهنية ( للمؤسسات العامة 

أما بالنسبة لإلقطاعيني أو السادة النبالء ، فقد ساد نظام التوريث لالبن 
  .األكرب ، وهو نظام جرماين األصل

                                         
قـصة امللكيـة يف . يل حنبولـة  حممد ع١٧٦انظر الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة ص ) ١(

 . عيل عبد الواحد وايف وسعفان ١٩٢ - ١٨٥العامل ص 
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 : النظام الكنيس وموقفه من اإلقطاع - ٣

 العـصور الوسـطى بالتنـاقض املطلـق بـني آراء اتسم النظام الكنيس يف
رجال الدين وموقفهم العميل يف احلياة االجتامعية ، ولـذلك ينطبـق علـيهم 

ــاىل  ــه تع  k l m n    o p q r s  t   u﴿ : قول
v w x y z { |  ﴾  . 

 ألهم معامل املوقف النظري والعمـيل - بإجياز -وسوف نعرض فيام ييل 
 :آلباء الكنيسة 

 :  املوقف النظري - ١

 : إىل عدة أقسام انقسم املوقف النظري آلباء الكنيسة إزاء امللكية

 ويدعو أنصاره إىل امللكية اجلامعية ، والقـضاء -االجتاه اجلامعي : األول 
 - يف نظــرهم -عــىل امللكيــة الفرديــة باعتبارهــا مــصدر الــبالء يف األرض 

  ) كلـيامن  ( ل هـذا االجتـاهوالسبب الرئييس يف النـزاع بـني البـرش ، ويمثـ
وهذا األخري يعترب املمثل الرئييس ) أوغسطني ( و) امربواس ( و) ترتليان ( و

 ) .مدينة اهللا ( يف هذا االجتاه ، كام يتضح من كتابه املسمى 

                                         
  .٣ - ٢ :سورة الصف ) ١(
 دار النهـضة - نزيه حممد الصادق املهـدي ١٧٨ - ١٧٧امللكية يف النظام االشرتاكي ص ) ٢(

 . م ١٩٧١ القاهرة -العربية 
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اجتاه وسط ويمثله املدرسيون من آباء الكنيسة يف القرن العـارش : الثاين 
االعتدال وعدم املغاالة يف الـسعي وراء الثـروة امليالدي ، والذين أكدوا عىل 

 .املادية ، وذلك باكتفاء كل إنسان بام يناسب ظروف طبقته االجتامعية 

أنصار االجتاه الفردي الذي نادوا باحرتام امللكية الفردية ، وقد : الثالث 
 .ًتبنت الكنيسة هذا االجتاه رسميا 

 م ، ١٢٧٤ -  ١٢٢٦عـام ) تومـاس األكـويني ( وأهم من مثل هـذا االجتـاه 
نيـة للفـرد إلشـباع رغباتـه الذي دافع عن امللكية الفردية العتقـاده أهنـا منحـة ربا

 .يد إال عندما تستخدم بشكل غري أخالقي نق، ولذلك جيب أن ال الذاتية

 .وأكد أن استغالل هذه الثروات يعود بالنفع عىل املجتمع 

 بني الناس لعدم وجود مقيـاس أما امللكية العامة فتثري الشحناء والنزاع
دقيق لتوزيع الناتج ، كام أنه يف ظلهـا يتـساوى النـشيط والكـسالن والغبـي 
والذكي ، ومن الواضح أن اهتامم الفرد بمصلحته أكثر من اهتاممه باملصلحة 

 .العامة ، وبذلك يرتفع اإلنتاج يف ظل امللكية الفردية بخالف العامة 

ً مطلقا ، بل إهنـا ً سبحانه ، فهي ليست حقاًأصال هللاوهو يرى أن امللكية 

  ، وقد أجاز التاميز بني الطبقات مـن الناحيـةمرشوطة بحسن االستغالل

                                         
 . منذر عبد رب احلسني الفضل ٣٨ -  ٣٧انظر الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة ص ) ١(
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االقتصادية ، ألنه أمر يتفق مع الفطرة البرشية ، وذلك الخـتالف القـدرات 
 .إلخ  .. واملواهب

 : املوقف العميل - ٢

لكن . لكنيسة من الناحية النظرية بينا فيام سبق املواقف الرئيسية لرجال ا
الواقع العميل كان يناقض تلـك اآلراء النظريـة ، ألن الكنيـسة التـي كانـت 
 املهيمنة عىل األفكار ، واملسؤولة عن تعليم الشعب ، واملسيطرة عـىل وجدانـه ،

 .وقفت بجانب اإلقطاع منذ البداية وحتى النهاية 

 الكنيسة ، ألهنا كانت متلـك ًونظام رقيق األرض كان معرتفا به من قبل
إقطاعيات كبرية بسبب اهلبات والوصـايا ، وعـن طريـق صـكوك الغفـران 

 .مقابل حمو اخلطايا 

كام ظهرت يف تلك الفرتة نظريـات التفـويض اإلهلـي مـن قبـل رجـال 
 الكنيسة ، والتي توضح بأن اهللا خيتار ممثلني عنه مبارشة ، وهم رجال الكنيـسة ،

يار احلكام عن طريق الكنيسة ، وال حيق ألحد االعرتاض وغري مبارشين باخت
  .عىل حكم اهللا

                                         
 .حممد لبيب شقري .  ، د٧٢ - ٦٩انظر تاريخ الفكر االقتصادي ص ) ١(
 . وايف وسعفان ١٩٧انظر املصدر السابق ص ) ٢(

www.almoslih.net



  

 - ٨٥ -

وهكذا قامت الكنيسة بمهمة خطرية يف احلياة األوربية ، والتي ساعدت 
عىل تعميق املفاهيم اخلاطئة ، وتثبيت األوضاع الفاسدة ، حتـى جـاء عـرص 

  .النهضة األوربية ، فوقع ذلك الفصام النكد بني الدين واحلياة
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 :وفيه مطلبان 

 .امللكية يف ظل املذهب الفردي أو النظام الرأساميل : املطلب األول 

 :وفيه فرعان 

األسس التي يقوم عليها املذهب الرأسـاميل أو االقتـصاد : الفرع األول 
 .احلر 

 .رأساميل نقد نظام امللكية يف ظل النظام ال: الفرع الثاين 

 .امللكية يف ظل املذاهب االشرتاكية أو النظم اجلامعية : املطلب الثاين 
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سنتحدث يف هذا املطلب عن امللكية يف املذهب الرأساميل كام سـنتحدث 
ا املذهبان السائدان يف يف املطلب الثاين عن امللكية يف املذهب االشرتاكي ومه

 ) .باستثناء املذهب االقتصادي اإلسالمي ( أكثر دول العامل اليوم 

ًوننبه هنا إىل أن الدول التي تبنت االقتصاد احلـر ال تقـف كلهـا موقفـا 

ًموحدا من قضية امللكية الختالفها يف حدود امللكية املسموح هبـا للفـرد ويف 

صادي ويكفي أن نلقي نظرة رسيعة عىل حدود تدخل الدولة يف النشاط االقت
 دول غرب أوروبا لندرك هذه احلقيقة ، وكذلك بالنسبة للدول التـي يطلـق

عليها الدول االشرتاكية فهي وإن كانت تتفق يف فكرة خطورة امللكية اخلاصة 
 إال أهنا ختتلف فيام بينها يف مدى السامح بامللكية اخلاصة ، وحجمها ونوعيتهـا ،

 والقيود عليها ، ويكفي الباحث إلقاء نظرة رسيعة عـىل واقـع ويف الضوابط
رشق أوروبا واالحتاد السوفيتي والصني ليدرك مدى االخـتالف بـني هـذه 

 .الدول يف إعطاء املقادير املسموح هبا للتملك اخلاص 

ـامني الرأسـاميل  أما الدول التي يطلق عليها الدول الناميـة ، فقـد جتمـع بـني النظ
 . ولذلك يطلق عليها االقتصاديون االقتصاد املختلط واالشرتاكي ،

 األسس التي يقوم عليها االجتاه الرأساميل أو االقتصاد احلر: الفرع األول 

ينظر أنصار هذا النظام إىل امللكية اخلاصة نظرة تقديس فكل إنسان مـن 
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حقه أن يملك ما يشاء بحرية تامة ، وال حيق للدولة التدخل للحد مـن هـذه 
ية وهذا النظام يقوم عىل عدة أسس ، نوجزهـا بـشكل رسيـع يف الـنقط احلر

  :التالية

الفرد هو نقطة البدايـة يف التنظـيم االجتامعـي ، ومـصلحته هـي : ًأوال 
 .الغاية األوىل واهلدف األسايس الذي يسعى املجتمع إىل حتقيقه 

 احلقوق )جون لوك ( أطلق عليها : الفرد له جمموعة من احلقوق : ًثانيا 
 إىل جانـب حـق التجمـع -حـق العمـل ، وحـق التملـك : الطبيعية ، مثل 

 .واالعتقاد 

وهذه احلقوق الفردية مصدرها احلالة الطبيعية التي عاشها اإلنسان قبل 
 .دخوله يف احلياة االجتامعية ، ولذلك ال حيق للمجتمع سلبها منه 

 ، ألن مـصالح ال تعارض بني مصالح الفـرد ومـصالح املجتمـع: ًثالثا 
 .املجتمع عبارة عن جمموع املصالح الفردية ، فإذا سعد الفرد ، سعد املجتمع 

                                         
املـذاهب االشـرتاكية ، أمحـد جـامع ، القـاهرة : رجعنا يف كتابة هذا إىل املـصادر التاليـة ) ١(

.  دار هنـضة مـرص - لبيـب شـقري -لفكر االقتـصادي تاريخ ا.  م ١٩٦٧املطبعة العاملية 
امللكيـة يف الـرشيعة .  دار املعـارف ، مـرص - حممد عيل أبـو ريـان -املذاهب االشرتاكية 

 -  ، مكتبـة األقـىص ٧٩ -  ٧٨ القـسم األول ص - عبد السالم داود العبادي .  د- اإلسالمية 
 .عامن ، األردن 
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التفاوت الطبقي يف الثراء وامللكية ، أمر طبيعي يتفق مع الفطرة ، نتيجـة : ًرابعا 
 .تفاوت الناس يف الذكاء والقدرات اخلاصة وامليول واالستعدادات 

ـنهم إىل بـذل إن التفاوت يف امللكية و: ًخامسا  ـاس ، يـدفع الفقـراء م الثراء بني الن
 .اجلهد حتى يكونوا مثل األثرياء ، فهو يشحذ مهمهم من أجل التفوق 

حافز الربح واملصلحة الشخصية ، واملنفعة الذاتية هي األمـور : ًسادسا 
 .املحركة للنشاط االقتصادي والباعث له 

، فكـل إنـسان يـسعى مبدأ املنافسة بـني النـاس مبـدأ مـرشوع : ًسابعا 
للحصول عىل أكرب قدر من املنفعة ، بأقل قـدر مـن اجلهـد ، وهبـذا تتحقـق 

 .املصلحة العامة 

عدم تدخل الدولة يف النـشاط االقتـصادي ، حتـى يتنـافس فيـه : ًثامنا 
األفراد دون قيد ، فاحلرية متوافرة هلم يف اإلنتاج واالستهالك ، والدولة هـي 

ألهنا وسيلة لتحقيق املصلحة العامة ، وتنمية اإلنتـاج املسؤولة عن محايتها ، 
والثروة العامة ، وهي التعبري الكامل عن الكرامة اإلنسانية وحق اإلنسان يف 

 .احلياة 

هذه أهم األسس التي استند إليها نظام امللكية يف الرأساملية ، فهو يقدس 
   غريـزة ، هنـاامللكية عىل أساس أن اإلنسان ال يـستطيع أن يعـيش بـدوهنا أل

وال قيمة للجامعة إال بقدر احلرية التي حيصل عليها الفرد ، ومصلحة اجلامعة 
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مكونة من مصلحة األفـراد ، ولـذلك جيـب متكيـنهم مـن املأكـل وامللـبس 
  .واملسكن والثروات مع احلفاظ عىل هذه املصالح

 نقد نظام امللكية يف ظل النظام الرأساميل: الفرع الثاين 

الرغم من االتفاق مع النظام الرأساميل فيام يتعلق بدفاعه عن امللكية عىل 
اخلاصة عىل أسـاس اتفاقهـا مـع الفطـرة واحلاجـات االجتامعيـة والنفـسية 

إال أن املـنهج . لإلنسان ، ومع البدايات التارخيية حلياة اإلنسان عىل األرض 
م عقيدتـه اإلسالمي خمتلف مع هذا االجتـاه مـن حيـث املنطلـق ، فلإلسـال

املتميزة التي ينبثق منها نظامه ، وللرأساملية مفاهيمها اخلاصة املـستمدة مـن 
وفـيام يـيل نبـني أهـم الثغـرات . جذور الوثنية القديمة والنرصانية املحرفـة 

 :املوجودة يف النظام الرأساميل من الناحية التطبيقية 

عامل الغريب بتقريـر اكتفى املذهب الفردي أو النظام الرأساميل يف ال: ًأوال 
 ومل يضع الضامنات احلقيقية - مثل حرية التملك والعمل -احلريات الفردية 

ًأو الواقعية لضامن حتقق هذه احلريات فعال ، بل ترك األمر جلهـود األفـراد ، 

                                         
 . ، حنبولة ٣٤٥ - ٣٤٤الوظيفة االجتامعية للملكية ، ص ) ١(
 ومـا ٢٠٢قـصة امللكيـة ص .  وما بعـدها ٢١٥انظر اقتصادنا ، حممد باقر الصدر ، ص ) ٢(

بحث الدكتور حممد عبد اهللا العريب يف املؤمتر الثالث ملجمع البحـوث اإلسـالمية . بعدها 
 . وما بعدها ٣٠أسس االقتصاد للمودودي ص .  م ١٩٦٧ القاهرة سنة ٢٥٢ -  ٢٤٧ص 
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األمر الذي حرم الضعفاء من التملـك والعمـل ، وأدى إىل انطـالق النـاس 
 -يـادة الثـروات بكـل الـسبل بشكل مـسعور للحـصول عـىل األربـاح وز

 وكـأن املهـم هـو حتقيـق -مرشوعة أو غري مرشوعة ، رشيفة أو غري رشيفة 
الربح الفردي دون اكرتاث باملبادئ الدينية واألخالقية أو بمصلحة اآلخرين 

 .أو املجتمع ككل 

وتعددت خمتلف ألوان الكـسب غـري املـرشوع عـىل حـساب األرس يف 
طفال ساعات عمل طويلة ، ويف ظـروف بالغـة تشغيل الرجال والنساء واأل

السوء ، وبأجور زهيدة ال تكاد تكفـيهم إلقامـة أودهـم ، ويف ظـل ظـروف 
 ويكفي أن ندرس ظـروف عـامل .إسكان وحياة غري أخالقية وبالغة السوء 

الصناعة يف أوروبا الغربية خالل أوائـل القـرن التاسـع عـرش املـيالدي كـام 
 التي قام هبا الباحثون االجتامعيون خالل هذه تصفها الدراسات االجتامعية

الفرتة لنرى سوء تلك الظروف ، وما خلفتـه مـن آثـار سـيئة عـىل املجتمـع 
 .الغريب 

يضاف إىل هذا انتشار أساليب الكسب غري املرشوع عـن طريـق الغـش 
واالحتكار والقامر والربا واالجتـار بـاألعراض والـسلع الـضارة واملحرمـة 

 وأنواع املخدرات واحرتاف املهن املدرة للربح دون نظـر كاخلمرة واحلشيش
 .لنتائجها االجتامعية أو األخالقية 
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برزت ظاهرة خطرية خالل أوج الرأساملية يف أوروبـا ، وهـي أن : ًثانيا 
الرغبة يف الربح والثـراء غـري املـرشوع دفعـت املنتجـني إىل غمـر األسـواق 

اجـة األغنيـاء وتـدر عـىل املنتجـني بالسلع الرتفيهية والكاملية التي تشبع ح
األرباح الوفرية ، يف حني هيملون عن عمد السلع األساسية التي حيتاج إليها 
الفقراء ، األمر الذي يقلل من عرضها فرتتفع أسعارها بحيث تتجاوز حدود 
ًقدرهتم الرشائية ، مما جعلهم يتضورون جوعا ، وكان الرأسامليون يفعلون ما 

الندرة ( يث كانوا يفتعلون ندرة السلع ، أو ما يطلق عليه هو أكثر من ذلك ح
ً، حيث كانوا هيلكون السلع الـرضورية لآلخـرين كـالقمح مـثال ) املتعمدة 

 .ًعمدا حتى يقل عرضها فريتفع ثمنها 

وملا كان املبدأ األسايس الذي ساد الرأساملية يف القرن التاسع عـرش هـو : ًثالثا 
دولة كانت تقف موقف املتفرج أمام هالك الفقراء وأمام عدم تدخل الدولة ، فإن ال

 .احليل غري الرشيفة أو غري املرشوعة لزيادة األرباح والثروات 

مل يستطع احلريصون عـىل املثـل العليـا الـصمود أمـام هـذا املـد : ًرابعا 
الرهيب ، خاصة وأن عمليات االحتكار أفقدت الرأسـاملية فكـرة الـصالح 

ًوأصبح املجتمع األورويب خاضـعا ملـا يطلـق . أ املنافسة العام من خالل مبد

وهـي جتمعـات احتكاريـة تـتحكم يف ) الرتستات ( أو ) الكارتالت ( عليه 
 .عرض السلع ويف أسعارها 
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حتت ضغط املطالـب الـشعبية واحلركـات اجلامعيـة اضـطرت : ًخامسا 
 الواقـع الرأساملية إىل إجراء ترقيعات ومعاجلات جزئية لعالج حدة وقـسوة

الذي نجم عـن تطبيـق الرأسـاملية اجلامـدة مثـل مـساعدة العـامل والعنايـة 
ًبالصحة والنواحي االجتامعية هلم غري أهنا حركات ترقيـع وليـست عالجـا 

 .ًحاسام 

أدى تطبيق النظام الرأساميل إىل حـدوث الكـساد االقتـصادي : ًسادسا 
 ، ١٩٢٩دث سـنة الدوري ، وكان أبرز مثال لـه الكـساد العـاملي الـذي حـ

 م ، مما اضطر النظام الرأساميل الغريب إىل إجراء حركة ترقيعات أخرى ١٩٣٠
 ) .جون مايناردكينز ( حتت تأثري بعض النظريات مثل نظرية 

سيطرة كبار الرأسامليني عىل املجتمع بعد سيطرهتم عىل خمتلـف : ًسابعا 
ذه الفئـة جاهـدة أجهزته االقتصادية واإلعالمية والسياسية ، وقد عملت هـ

ًلتشويه احلقائق أو إخفائها حفاظا عىل مصاحلها اخلاصة فقـط ، كـام عملـت 

عىل سن القوانني واألنظمة والترشيعات التي تكفل محاية مصاحلها ولو عـىل 
 .حساب الناس واملجتمع 

امتدت مطـامع أصـحاب رؤوس األمـوال إىل خـارج أوروبـا ، : ًثامنا 
ملد االستعامري لنهب ثروات الشعوب املقهـورة األمر الذي أدى إىل مأساة ا
 .وتعويق نموها واستغالهلا 

www.almoslih.net



  

 - ٩٥ -

 سيطرة النزعة املادية عىل احلياة االجتامعية يف العـامل الرأسـاميل ، فهـي -
حياة سلع وخدمات مادية ليس إال ، فهناك تكدس يف السلع ، وهناك جـوع 

ً وسلعا وإنتاجا ًوفقر وحاجة ماسة لدى أغلبية الشعب ، بمعنى أن هناك ثراء ً

عىل حساب املبادئ الدينية والقيم األخالقية ، ويف ظل غياب األلفة واملـودة 
 .والتكافل والرمحة يف العالقات االجتامعية 
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  :ويتكون من

 .ة اخلاصة االجتاهات القديمة املنكرة للملكي: الفرع األول 

 .امللكية يف املذهب االشرتاكي املتطرف امللقب بالشيوعية : الفرع الثاين 

 .فشل التجربة املاركسية يف االحتاد السوفيتي : الفرع الثالث 

 .آراء ماركس ومناقشتها : الفرع الرابع 

 .نقض األصول املذهبية للفكرة الشيوعية : الفرع اخلامس 

 لقديمة املنكرة للملكية اخلاصةاالجتاهات ا: الفرع األول 

 ليست معارضة امللكية اخلاصة ظاهرة حديثة ، ولكنها قديمة قدم امللكية
اخلاصة ، ذلك أن الرصاع بني احلق والباطل قديم قدم هـذا اإلنـسان ، فقـد 
تعالت صيحات متعددة تنادي بإلغـاء امللكيـة اخلاصـة لتـسببها يف الـرصاع 

طبقات الكادحة وطغيـان األغنيـاء ، وقـد االجتامعي واالستغالل وبؤس ال
 :أيدوا ذلك بأمرين 

أهنـم زعمـوا أن الـشعوب البدائيـة واملجتمعـات املبكـرة : األول منها 
ة ، ألهنا كانت تعيش حيـاة مجاعيـة خاليـة مـن امللكيـة دًتارخييا ، كانت سعي

 عـىل ، وبالتايل خلت من الرصاع ، وقد سبق أن فندنا هذا القول بأنـه مبنـيالفردية
 .الظن واحلدس ، باإلضافة إىل تكذيب النصوص القرآنية القاطعة له 

www.almoslih.net



  

 - ٩٧ -

أن الفرد ال وجود له ، وال حيـاة إال داخـل اجلامعـة ، لـذا : األمر الثاين 
فعليه أن يفنى داخل اجلامعة ، وامللكية اخلاصة سبب الرصاع ، فهـي تـسعى 

 .اء داخل اجلامعة نًإىل فناء اجلامعة بدال من الف

ــ ــة اخلاصــةوبجان  أدت إىل كثــري مــن ب هــذين األمــرين ، فــإن امللكي
ــ ــة والكــساد وإىل بــؤس العــامل واســتعامر املعــضالت االقت صادية كالبطال

 :وسنشري فيام ييل إىل نامذج من دعاة إلغاء امللكية يف القديم . الشعوب 

 ففي القرن الثاين قبـل املـيالد ، ظهـرت مجاعـة احلـسديني يف بنـي - ١
يث نادت بأفكار شيوعية نتيجة سوء استغالل الثـروة وانتـشار إرسائيل ، ح

 الربا الفاحش ، واعتزلت املجتمع اإلرسائييل ونزلت عىل شاطئ البحر امليـت ،
ًوأقامت جمتمعا شيوعيا كان توزيع الثـروة لكـل حـسب حاجتـه ، والعمـل  ً

  ، وعملوا بالصيد والزراعة وحرمواواجب ، ومن ال يعمل جيب أال يأكل
صناعة األسلحة وآالت احلرب ، ولكن رسعان ما فشلت التجربة ملناقضتها 

 .الفطرة البرشية 

 وقد وجد عند اليونانيني القدماء من حاول سـن تـرشيعات للحـد - ٢
                                         

 ، وايف وسـعفان ، مـصدر ٣٧١ ص  - حنبولـة -الوظيفة االجتامعية للملكيـة اخلاصـة ) ١(
 بحـث - بحث امللكية الفردية وحتديدها للشيخ عـيل اخلفيـف - ٧٠ - ٦٧ ص  -سابق 

  .١٠٣ ، ص ١٩٦٤ مارس - قدم يف املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسالمية باألزهر 
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من املظامل وسوء استغالل الثروة ، إال أن ذلك مل حيل دون كثري مـن املظـامل ، 
يالد إىل استبدال نظـام امللكيـة يف القرن التاسع قبيل امل) ليكورغوس ( فلجأ 

العائلية بإلغاء امللكية اخلاصة لألرض يف أثينا ، وأرشفت الدولـة عـىل كافـة 
ًالشئون العامة كرتبية األطفال الـذكور وتنـشئتهم عـسكريا ، باإلضـافة إىل 

إحداث موائد مجاعية جيب عىل مجيع املواطنني املشاركة فيها وإال حرموا مـن 
  .اجلنسية

ة قليلـة مـن  بعد أن تركزت األموال بيد فئـ-ة ويف الدولة الروماني - ٣
ــتغالل  ــساد واالس ــاد الف ــالك ، س ــد -امل ــىل ي ــد ع ــورة العبي ــتعلت ث    فاش

واستمرت عرش سنوات يف وجـه املـالك واحلكـام أدت إىل ) سبارتاكوس ( 
بأخـذ أرض األغنيـاء مقابـل ) جراكـوش ( وضع قيـود امللكيـة ، كـام قـام 

  نحها للفقراء ، ولكنـه سـلبها دون تعـويض ، وحـاول أخـوه تعويضهم وم
  .إمتام ما رشع به إال أهنام اغتيال نتيجة هذه التجربة) كايونس ( 

 م. ق٣٤٧ - ٤٢٨:  آراء أفالطون يف امللكية - ٤

باملدرسـة ( أفالطون فيلـسوف إغريقـي مـن أقطـاب مدرسـة تعـرف 
                                         

 قصة امللكية يف العـامل ٧٠ - ٧٦ ، وايف وسعفان ص الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة) ١(
  .١٠٤بحث امللكية السابق للشيخ عيل اخلفيف ص .. 

  .١١٨قصة امللكية يف العامل ، وايف وسعفان ، ص ) ٢(
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 ، ادعى بعض الباحثني أنه من ، وهو تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو) املاهوية 
يقـسم ) اجلمهوريـة ( دعاة االشرتاكية ، ولكن كتبه تنفي هذا ، ففـي كتابـه 

 :املجتمع إىل ثالث طبقات 

 .احلكام والفالسفة وقد شبههم بالعقل من اإلنسان : الطبقة األوىل 

املحاربون واحلراس وهم املـسئولون عـن محايـة املدينـة : الطبقة الثانية 
 . بالقلب وشبههم

العامل والصناع والزراع ، وهم املسئولون عن اإلنتـاج ، : الطبقة الثالثة 
وشبههم بالبطن والشهوة ، وقد ترك أفالطون هلـذه الطبقـة حريـة التملـك 

 .وتكوين أرس من خالل نظام الزواج 

أما بالنسبة للطبقتني األوليني احلكام واحلراس ، فأراد أن يفـرغهام مـن 
 عن احلكم واحلراسة ، فاقرتح شـيوعية املـال والنـساء بيـنهم كل ما يشغلهام

حيث يكفل هلم ما حيتاجون من مال ونـساء دون حـساب أو زواج ليـضمن 
 .عدم انشغاهلم عن أعامهلم 

 عاد إىل مراجعة هـذه األفكـار فـأقر نظـام امللكيـة -ويف كتابه القوانني 
  .الفردية بشكل أوسع ، واعرتف بنظام الزواج

                                         
 ، والوظيفـة االجتامعيـة للملكيـة ٢٠٧ - ٢٠٥علم االجتامع لعبـد احلميـد لطفـي ص ) ١(

  .٣٧٩اخلاصة ، حنبولة ص 
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 . فمن الصعب اعتبار أفالطون من دعاة االشرتاكية ولذا

 امللكية يف املذهب االشرتاكي املتطرف امللقب بالشيوعية: الفرع الثاين 

 -  سواء التي تلقـب نفـسها باالشـرتاكية أو الـشيوعية - تقف النظم اجلامعية 
ًموقفا خاصا من امللكيـة اخلاصـة ، حيـث توجـب امللكيـة العامـة لوسـائل  ً

 عـىل أسـاس أن امللكيـة - ، التي يطلقون عليها القمـم املـسيطرة اإلنتاج
 هي السبب األسايس لالنقسام الطبقـي واالسـتغالل - يف نظرهم -اخلاصة 

الفردي االقتصادي واالجتامعي ، وتزعم هذه النظم أهنا تـستهدف القـضاء 
عىل استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان ، وإقامـة جمتمـع خيلـو مـن الطبقـات 

 عىل الرغم من اسـتحالة هـذه الفكـرة يف -فروق االقتصادية بني الناس وال
 وإقامة جمتمع الكفاية والعدل من خالل ضبط االقتصاد وتوجيهه -التطبيق 

من منطلق الصالح العام ويف اجتاه مصلحة املجموع ، وليس يف اجتـاه الـربح 
 .الفردي 

 عيـة املعـارصة قـدوما هو معلوم لدى الباحثني أن الـنظم امللقبـة باجلام
ظهرت كرد فعـل عنيـف يف مواجهـة املـشكالت االقتـصادية واالجتامعيـة 

                                         
: ض الدراسات التي تكشف عن حقيقة املذاهب االشرتاكية أو اجلامعية ، مثـل تراجع بع) ١(

صـويف أبـو . إسامعيل صـربي عبـد اهللا ، د.  ترمجة د-التخطيط والتنمية : شارل بتلهايم 
  .٣٧٩ مصدر سابق ص -مبادئ تاريخ القانون : طالب 
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ية والعاملية التي متخضت عنها جتربة النظام الرأساميل يف أوروبا خـالل لحوامل
ــن  ــد م ــامن عــرش والتاســع عــرش امليالديــني ، ويــرفض العدي القــرنني الث

اس حتويل امللكية اخلاصة  تعريف االشرتاكية عىل أس االشرتاكينياملفكرين
إىل ملكية عامة أو التأميم أو ختطيط الدولة ، لكنهم يفضلون تعريفها يف إطار 
الرفاهية والعدالـة االجتامعيـة والتعـاون والـتخلص مـن سـلبيات النظـام 

 .الرأساميل 

وإذا ما تركنا بعض أنواع االشرتاكية التي توصف باالعتدال إىل االجتـاه 
ف بالشيوعية ، فإننا نجـد أهنـا حتـاول تـشخيص كـل املتطرف والذي يوص

سلبيات النظام الرأساميل بردهـا إىل وجـود نظـام امللكيـة اخلاصـة ، فهـو يف 
نظرهم أساس كل الرشور ، وهلذا جيب القضاء عليه وإحالل امللكية العامـة 

 السبيل الوحيد حلل الرصاعات والتناقضات - حسب زعمهم -حمله ، فهي 
بقات املجتمع وحتريـر املجتمـع مـن االسـتغالل والـرصاع األساسية بني ط

وإذا كان اهلدف األسايس للشيوعية إلغاء امللكيـة الفرديـة بكافـة . والطبقية 
صورها وإحالل امللكية العامة حملها فإن الشيوعيني يـرون أن املجتمـع يمـر 
بمرحلة انتقالية يسمح فيها بملكية وسـائل االسـتهالك فقـط دون وسـائل 

                                         
 )برنـارد شـو ( ومن أنـصارها ) سيدين وب ( منهم دعاة االشرتاكية الفابية ومن أهم روادها ) ١(

  .١٠٩ - ١٠٥انظر العدالة االجتامعية ، فؤاد العادل ص 
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ويكافأ أعضاء املجتمع حسب عطائهم للدولة التي من . اج ملكية فردية اإلنت
  وهـذه هـي . حقها تسخريهم فيام تريد من أعامل حتت زعم الـصالح العـام 

والتـي ) الربوليتاريـا (  مرحلة دكتاتورية الطبقة العاملة -ما يطلقون عليها 
 هـذه وتـسعى. تتألف من املأجورين ومن كان مصدر رزقه الوحيـد عملـه 

الطبقة خالل حكمها الدكتاتوري إىل تصفية الربجوازية بكافة األساليب عىل 
أساس أهنا دكتاتورية األغلبية ضد األقلية املستغلة ، وهي دكتاتوريـة مؤقتـة 
تنتهي بالقضاء عىل الطبقية وامللكية والتاميز الفـردي واالجتامعـي ، وحتقيـق 

 إىل غاية للحياة وحتقيـق اجلامعيـة املساواة احلسابية بني البرش وحتويل العمل
) إلـخ .. يف امللكية والنساء واملأكـل وامللـبس ( الكاملة يف احلياة االجتامعية 

 .ويكون توزيع الثروة بحسب مبدأ احلاجة وليس بحسب كمية اجلهـد املبـذول 
ومع زيف هذه األفكار وتعارضها مـع الطبيعـة اإلنـسانية التـي خلقهـا اهللا 

ته سبحانه يف الكون واملجتمع والتاريخ ، فـإن الـشيوعيني سبحانه ، ومع سن
ًاملاديني امللحدين يذهبون إىل ما هو أكثر من هذا إرسافا وغرابة وزيفا ، حيث  ً

يزعمون أن طبيعة اإلنسان سـوف تتغـري بحيـث خيتفـي الطمـوح الفـردي 
 والرغبة يف التملك الشخيص ، وخيتفي احلقد والغرية ، األمر الذي يؤدي إىل

 ليست - حسب تصورهم املريض -اختفاء الدولة واحلكومة والرشطة ألهنا 
 .إال أجهزة اهلدف منها محاية الطبقة املستغلة 

ويشري أنصار االشرتاكية املتطرفة املزعومة إىل أن إلغاء ملكية االستهالك 
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يف مرحلة الشيوعية يكون نتيجة لنمو القوى املنتجة وازديـاد الثـروة بـشكل 
ن كل فرد سيحصل عىل ما حيتاج إليه ، يف أي وقت يشاء ، وهذا هو كبري ، أل

تربير إلغاء امللكية اخلاصة عندهم ، فالثروة اململوكة بشكل مجـاعي تـستطيع 
إشباع كل الرغبات واحلاجات ، فال ندرة وال تزاحم عىل الـسلع وال حاجـة 

 .إىل ملكية أي يشء هكذا فرض عليهم خياهلم 

  التجربة املاركسية يف االحتاد السوفيتيفشل: الفرع الثالث 
من املالحظ أنه عندما بـدأت حماولـة تطبيـق النظـام املاركـيس يف االحتـاد 

النظريـة املاركـسية ، حيـث مل ًالسوفيتي ، فإهنا أخذت تبتعد يوما بعد يوم عـن 
 لتعارض هذه الفكرة مـع - ًع التطبيق السوفيتي إلغاء امللكية اخلاصة متاما يستط
من الدسـتور الـسوفيتي تقـيض بـاحرتام حـق  ) ٦(  فاملادة - عة اإلنسانية الطبي

املواطنني يف امللكية اخلاصة للدخول واملدخرات املتأتية من عملهـم ، وللمنـزل 
الــسكني وملعــدات االقتــصاد املنــزيل ولألشــياء اخلاصــة باالســتعامل اليــومي 

. اث هذه األشـياء وللمعدات الشخصية ، كام تقيض هذه املادة باحرتام حق مري
من الدستور السوفيتي عىل أنه إىل جانب النظام االقتـصادي  ) ٩( وتنص املادة 

االشرتاكي الذي هو الطابع السائد يف اقتصاد االحتاد السوفيتي يسمح القـانون 
باملرشوعات االقتصادية الصغرية اخلاصة بالفالحني القرويني وباحلرفيني عىل أن 

  . اآلخرين وبرشط أال يستغلوا فيه جهدًيقوموا بعملهم شخصيا

                                         
  .٤٤٨الدستور السوفيايت ، حممد فؤاد شبل ، ص ) ١(
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رئيس وزراء االحتاد السوفيتي اعـرتف ) كوسيجني ( يضاف إىل هذا أن 
ًرسميا أمام اجتامع اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف أواخر سـبتمرب سـنة 

 م إىل أن ســبب تــدهور اإلنتــاج يف روســيا يعــود إىل نقــص احلــافز ١٩٦٥
هتامم باحلوافز املادية بحيث يشعر العامل بـأثر الشخيص للربح ، وطالب باال

  .العائد املادي يف حياهتم املعاشية

  ًالسوفيتية مقـاال للفيلـسوف املاركـيس ) ازفستيا ( وقد نرشت صحيفة 
امللكية اخلاصة للمزارع واملنـازل ، وذهـب بطالب فيه بالسامح ) ستبانوف ( 

 يوعية ، كذلك طالب بعض رجـالإىل أن مثل هذه امللكية تساعد يف بناء الش
باعتبـار الـربح أحـد معـايري الكفايـة ) مثـل ليربمـان ( االقتصاد املاركـيس 
وهذه الرتاجعات التـي اضـطر .  يف الدول االشرتاكية اإلنتاجية للمرشوع

إليها زعامء االحتاد السوفيتي تثبت فشل فكرة الشيوعية وتعارضها األكيد مع 
الرغم من أن النظام املاركـيس بـدأ يطبـق يف االحتـاد وعىل . الطبيعة البرشية 

 م ، وأهل هذا املذهب يدعون بأنه البد مـن فـرتة ١٩١٧السوفييتي من سنة 
حتول قصرية حتى يتم التحول الشيوعي الكامل ، واملالحظ أن هذا التحول 

سنة عىل الثورة الروسية ، بـل حـدثت عـدة  ) ٦٤( مل يتم إىل اآلن بعد ميض 

                                         
  .٨٥ / ١العبادي . امللكية ، د) ١(
  .٨٢٠انظر مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ، عبد احلميد متويل ص ) ٢(
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عن النظرية املاركسية كانـت هـي الـسبب يف اجلفـاء بـني الـصني تراجعات 
  واالحتاد السوفيتي ، ووصف زعامء الصني زعـامء االحتـاد الـسوفييتي بـأهنم 

 ) .املنحرفون اجلدد ( 

ــذ  ــزعم األخ ــة ت ــسهم ويف أول دول ــسيني أنف ــد أن املارك ــذا نج وهك
 الواقــع باملاركــسية اضــطروا للرتاجــع عــن النظريــة املاركــسية يف مواجهــة

وضغوطه وحتدياتـه وقـاموا ببنـاء دولـتهم وجتـربتهم يف جتاهـل ملقتـضيات 
  .النظرية املاركسية احلرفية ، وإن مل يعلنوا ذلك ألسباب سياسية

 آراء ماركس ومناقشاهتا : الفرع الرابع 

 مقدمة لبيان بعض من سبق ماركس بدعوى الشيوعية

  هـ ١٥٣٥ - ١٤٨٠:  توماس مور - ١

تصور فيه ) أرض األحالم ( ًمفكر إنجليزي ، ألف كتابا بعنوان توماس 
ًجمتمعا يف جزيرة فاضلة تتحقق فيها املساواة بني أهلها ، يعمل كل فـرد فيهـا 

 .ًست ساعات يوميا 

امللكية الفردية واقرتح توزيع األرض عىل املزارعني عـىل ) مور ( هاجم 

                                         
 ٢٩عريب للمؤمتر الثالث ملجمـع البحـوث اإلسـالمية ص بحث الدكتور حممد عبد اهللا ال) ١(

 .القاهرة 
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، ثـم جيمـع اإلنتـاج ويـوزع سبيل العمل واالنتفاع ، ال عىل سبيل التملـك 
حسب احلاجة دون حاجـة إىل اسـتخدام النقـود ، طاملـا أن الـسلع متـوافرة 

 .واملجتمع تسوده املثالية 

خالف أفالطـون يف شـيوعية النـساء واألوالد يف بعـض ) مور ( َّإال أن 
 .الطبقات ، ويرجع ذلك إىل تأثره بعقيدته الدينية 

ألفكار بتهمة اخليانة العظمى ، ومثـل بسبب هذه ا) مور ( ًوأخريا أعدم 
 .بجسده نتيجة تطرفه بأفكاره الفاسدة 

  م١٦٣٩ - ١٥٦٨:  توماس كامبا نيال - ٢

وهو عـىل نمـط ) مدينة الشمس ( ًوهو قسيس إيطايل ، ألف كتابا أسامه 
ً، إال أنه أكثر تطرفا يف شيوعيته ، حيث دعا إىل شـيوعية املـال ) مور ( كتاب  َّ

 - يف نظـره -ألوالد ، ونادى بالتخلص من نظـام األرسة لكوهنـا والنساء وا
  .أساس غريزة التملك

 : مورييل - ٣

فردد أفكـار مـور ، ) مورييل ( ظهر يف فرنسا قبل الثورة الفرنسية املفكر 
ًوكامبالنيال ، بشأن امللكية اخلاصة ، وأصدر كتابا ضـمنه سـبع عـرشة مـادة 

                                         
  .٢٥٤علم االجتامع ، لعبد احلميد لطفي ، ص ) ١(
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موال ، أوجب فيها العمل يف الزراعة ما بني سن حتقق الشيوعية املطلقة يف األ
العرشين واخلامسة والعرشين ، وللفرد عـىل الدولـة حـق الرعايـة والعمـل 
والغذاء ، وحيصل عىل ذلـك مـن املحـالت العامـة دون مقابـل ، لكنـه أقـر 
الزواج وأباح الطالق بعد ميض عرش سنوات من الزواج عـىل العكـس مـن 

 ) .كامبانيال ( املفكر 

َّ ، إال أن من وهناك غري من سبق نادى بإلغاء امللكية أو طالب بتقييدها

الواضح اجليل أن هذه الدعوات كانـت حـصاد مظـامل اجتامعيـة واسـتغالل 
للثروة ، ولذا كانت عىل النقيض منها ، ولكنها تشبهها يف الغلـو والتطـرف ، 

 .فلم يكتب هلا البقاء أو القبول 

 

ًمل يشهد التاريخ هجوما مكثفا عىل امللكية قدر ما شهده عىل يـد املفكـر  ً

الذي زعم بأنه أتى باشرتاكية علمية ال تقوم عىل ) كارل ماركس ( اليهودي 
اخليال أو العاطفة ، كفعل الذين سبقوه ، ودعا إىل وحدة العامل وبناء الطبقة 

 الرأساميل بـالعنف ، فقـد الكادحة من أجل تغيري الواقع املوجود يف املجتمع
كان من مؤيدي التحول الدموي يف احلياة االجتامعية ، ذلك التحـول الـذي 

                                         
  ، وإىل كتـاب املـذاهب االشـرتاكية ،٣٨٥ -  ٣٨٤يرجع إىل الوظيفة االجتامعية حلنبولة ص ) ١(

  .١٣٣ - ١٢١ألمحد جامع ، ص 
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والشـك .  عىل الطبقات وامللكية اخلاصة - حسب تصوره املريض -يقيض 
ًقد تأثر بآراء العديد ممن سبقوه ، كام سبق بيانه آنفا ، وينطلـق ) ماركس ( أن 

ًياة واإلنسان حيث أنكر متاما وجود إله ماركس من تصور مادي للكون واحل

خالق وادعى أن املادة تطورت حتى وصلت إىل مرحلة الوعي الـذايت ، بـل 
 .وادعى أن الدين هو أفيون الشعوب أو هو خمدر اجلامهري 

ومن الواضح أنه انطلق من نزعة إحلادية وثنية مريـضة ، ولعلـه تـأثر يف 
ر الوسطى من مهازل باسـم الـدين ذلك بام كان يامرس يف أوروبا يف العصو

َّإال أنـه عمـم .. املسيحي من استغالل وإقطاع واسـتعباد وصـكوك غفـران  َّ
احلكم ومل يستطع التمييز بني الدين كمبدأ وبني ما كـان يـامرس مـن مهـازل 

نة بني األديـان ومل باسم الدين ، يضاف إىل هذا أنه مل يقم بإجراء دراسة مقار
حلنيـف ، فوقـع يف عـدة أخطـاء علميـة ومنهجيـة يدرس الدين اإلسالمي ا

 .َّوتارخيية ، وعمم حيث ال جيب التعميم 

وقد استند ماركس يف مناداته بإلغاء امللكية اخلاصة إىل دراسات ، قامت 
 والتي ادعـت - )لويس مورجان (  مثل دراسة -عىل تاريخ ظني ختميني 

األوىل هو نظـام امللكيـة أن النظام الطبيعي الذي عاشت يف ظله املجتمعات 
املشاعة ، حيث كان يسود السالم واألمن وانعدمت الرصاعات والتناقضات 

 .لعدم ظهور امللكية الفردية 
                                         

  .١١٧ - ١١٣ / ٢ البناء االجتامعي مدخل لدراسة املجتمع) ١(
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وبعد أن عرف اإلنسان امللكية اخلاصة ، ظهرت الرصاعات بني املالكني 
واملعدمني ، وظهر الرصاع الطبقي واالجتامعي واالقتصادي ، وكانت الطبقة 

 عىل وسائل اإلنتاج هي الطبقة املـستغلة الظاملـة ، وأصـبح العمـل املسيطرة
 .سلعة تباع وتشرتى 

اهنيـار النظـام القـائم عـىل امللكيـة ) حتميـة ( إىل ) مـاركس ( ويذهب 
اخلاصة وظهور امللكية اجلامعية لوسائل اإلنتاج ، وقيام نظـام التوزيـع عـىل 

 .أساس احلاجة 

، بدأ باملشاعية البدائية املزعومةالجتامعي يًنظاما للتطور ا) ماركس ( ووضع 
ًوينتهي بالشيوعية الكاملة ، مارا بمراحل وسـيطة ، وهـي العبوديـة واإلقطـاع 

وعندما يتحول املجتمع إىل الشيوعية ، ختتفي الدولـة . والرأساملية واالشرتاكية 
 . أجهزة قهر واستبعاد -  يف نظره - واحلكومة والرشطة عىل أساس أهنا 

والواقـع أن هـذه . هـي أهـم التـصورات املاركـسية عـن امللكيـة هذه 
 .التصورات تتسم بالزيف والبعد  عن الواقع ، بجانب اخلطورة واهلدم 

 :مناقشة هذه اآلراء 

أهنا بنيت عىل أساس دراسات تارخيية ظنية خاطئة ، وقد سبق أن : ًأوال 
كية اخلاصـة ، ومل وضحنا كيف أن الشعوب البدائية واملبكرة عرفت نظام املل

 .خيل منها أي جمتمع عىل اإلطالق 
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العديد احلتمية التطورية التي وضعها ماركس حتمية زائفة ، فهناك : ًثانيا 
 .ًمن املجتمعات مل ترس يف تطورها طبقا للمراحل املاركسية املزعومة 

 إن سبب الرصاع واالستغالل ليس هو امللكية اخلاصة يف حد ذاهتـا ،: ًثالثا 
 البرشي منذ وجوده إىل اآلن جمتمعـات فقد شهد العامل) ماركس (  توهم كام

تعرتف بامللكية اخلاصة يسودها العـدل واالسـتقرار ، وإنـام سـبب الـرصاع 
 واالستغالل سوء استخدام امللكية بسبب البعد عن القيم واملوجهات الدينيـة ،

 .سارها وبسبب إطالق امللكية بشكل ال ختضع معه ألية ضوابط تنظم م

إن ماركس وقع يف نفس املنزلق الذي اهتم به كتـاب االشـرتاكية : ًرابعا 
اخليالية عند تصوره إلمكانية حتقيق جمتمع شيوعي ، فمثـل هـذا املجتمـع مل 
يتحقق بعد ولن يتحقق ، ألنه ينـاقض طبيعـة اإلنـسان الغريزيـة والفطريـة 

وحتـى االحتـاد . عـات السليمة ، وما أودعه اهللا سبحانه فيه من دوافع وتطل
السوفيايت الذي ادعى أنه يطبق املاركسية ، أدرك هذه احلقيقة ، فأخذ التطبيق 
ًداخله يبتعد عن املاركسية يوما بعد يوم ، ولن يصل إىل مرحلـة الـشيوعية ، 

 .ًعاما  ) ٦٤( وقد مر عىل حماولة التطبيق 

هلا إىل هجومه عىل الدين ينبثـق مـن نزعـة وثنيـة ترجـع أصـو: ًخامسا 
احلضارة اإلغريقية القديمة التي صورت العالقة بني الناس واآلهلة ، عالقـة 

كام ينبثق من دراسات جزئية عن واقع املجتمـع األورويب يف .. عداء ورصاع 
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القرون الوسطى وهو مل يفهم الدين عىل حقيقته ، كام مل يقم بدراسـة للـدين 
هـد الرسـول عليـه الـصالة اإلسالمي احلنيـف ، وللحيـاة االجتامعيـة يف ع

ًوالسالم ، وعهد اخللفاء الراشدين ، فقـد أعطـوا العـامل مـثال يف العالقـات 
والنظم االجتامعية التي يسودها العـدل واإلخـاء والتكافـل ، وخلـت مـن 
الرصاع واألنانية واالستغالل مع االعرتاف الكامل بحق اإلنسان يف التملك 

 .اإلنسان مستخلف فيه عىل أساس أن املال مال اهللا ، وأن 

يف اخليال املريض ، عندما توقع إلغـاء امللكيـة ) ماركس ( وقع : ًسادسا 
اخلاصة ، وإلغاء الدولة واحلكومة والرشطة عىل أساس أهنا أجهـزة طبقيـة ، 
والواقع أن حب امللكية نزعة إنسانية أصيلة ، والدولة واحلكومـة والـرشطة 

ة كـام يـزعم ، ومل تـستطع روسـيا بعـد أجهزة تنظيمية ، وليست أجهزة طبقي
سـنة عـىل التجربـة املاركـسية فيهـا إلغـاء الدولـة واحلكومـة  ) ٦٤( مرور 

والرشطة بل إن سيطرة هذه األجهزة عىل الناس يف االحتاد السوفييتي أقـوى 
 .منه يف أية دولة رأساملية غربية 

يف روسيا ، اهنارت كل توقعات ماركس ، فقيام الثورة املاركسية : ًسابعا 
هيــدم توقعاتــه ، ألهنــا جمتمــع كــان يتــسم باالقطــاع ، ومل تــصل إىل درجــة 

 ومل تقم - حسب مراحل تطور املجتمعات التي زعمها -الرأساملية املتقدمة 
 . حسب تنبؤاته - خاصة إنجلرتا -ثورة ماركسية يف دول الغرب 
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 نقض األصول املذهبية للفكرة الشيوعية: الفرع اخلامس 

 م بشيوعية املـال والنـساء إىل اليـوم ٤٩٠يف عام ) مزدك ( ن نادى منذ أ
الذي حاولت الشيوعية أن جتعل لباطلها يف األرض دولة ، واإلنسانية تدفع 
 ًالثمن غاليا من نفسها وماهلا وعرضها ، لذلك الفكر الذي بدأتـه املجوسـية

خادمهـا البـار عابدة النار وتلقفته العقلية اليهودية املاكرة ممثلـة يف شـخص 
كارل ماركس ، وكان آخر هدية قدمتها الشيوعية لإلنسانية قتل وترشيد مـا 
ًيربو عىل سبعة عرش مليونا من األرض التي حلت فيها االشرتاكية املاركسية 

 م يف ١٩٢١ - ١٩١٧يايت ، فقد اتسمت الفـرتة مـا بـني فوهي االحتاد السو
لإلبادة اجلامعية لكل مناهض روسيا باالضطرابات الدموية والصور املروعة 

 ، كام قىض عىل كثري من الثروات ، وانترشت ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج
الفوىض وعمت املجاعة وتدهورت حالة املزارع واملصانع وأصبحت روسيا 
بعد أن كانت تورد القمح للعامل تستورده بل وتطأطئ رأسـها أمـام عـدوهتا 

يكية مـستجدية لطلـب القمـح الـذي كانـت األوىل الواليات املتحدة األمر
ًاملاركسية سببا أوال وأخريا يف فقدانه من االحتاد السوفييتي  ً ً. 

 

                                         
  .١٧٣عبد الرمحن عمرية ، ص . املذاهب املعارصة ، د) ١(
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 :املعامل الرئيسية لالشرتاكية والشيوعية 

من الصعب أن نفصل بـني الدراسـة الفكريـة واالقتـصادية يف االجتـاه 
 أسـس الشيوعي ، ألن االجتاه االقتصادي يف املـذهب الـشيوعي قـائم عـىل

 الفكـر ، أي قّفكرية ، وذلك األساس هو أن املاركسية تعتقد أن املـادة تـسب
ًتسبق العقل ، ولذلك فإن كـل يشء مبنـي عـىل املـادة ، إذا فأصـل العقيـدة 

 .الشيوعية هو املادة ال الفكر 

ولذلك ترى الشيوعية أن الكون واإلنسان واحلياة مادة فقط وأن املـادة 
ا كان وجود األشـياء وال يوجـد وراء املـادة يشء أصل األشياء ومن تطوره

َّمطلقا ، وأن العقائد ما هي إال نتاج املـؤثرات الطبيعيـة ومـن ذلـك عقيـدة  ً

 .األلوهية 

وترى أن املجتمع جمموعة عامة تتألف مـن البـرش وعالقـتهم بالطبيعـة 
ًحمتومة حمـدودة خيـضعون هلـا خـضوعا حتميـا وآليـا  ً وعليـه فلـيس عنـد . ً

 حرية عقيـدة وال حريـة رأي وال حريـة اقتـصادية ، وأصـبحت نيالشيوعي
فهـي ) . تفكـري وإقنـاع ( وليست مـسألة ) مزاج وإدمان ( املاركسية مسألة 

تفرض عليهم إلغاء عقوهلم ، وعن هذه الفلسفة املادية انبثقت أنظمة احليـاة 
ًوجعل النظام االقتـصادي أساسـا جلميـع األنظمـة املاركـسية ، وتعتقـد أن 

لكــل جمتمــع هــو الــذي حيــدد أوضــاعه االجتامعيــة الوضــع االقتــصادي 
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والسياسية والدينية والفكرية وما إليهـا مـن ظـواهر الوجـود االجتامعـي ، 
والوضع االقتصادي له سببه الـذي حيركـه ويوجـده أو يفنـي بعدمـه ذلـك 
السبب هو وسائل اإلنتاج ووضـع القـوة املنتجـة هـو الـذي يولـد احلركـة 

ًطبقا لتطوراته وتناقضاته وهو ما يعرف عند أصحاب هـذا االجتـاه التارخيية 

 .باملادية التارخيية أو الديالكتيكية 

هذا هـو األسـاس الفكـري لالجتـاه الـشيوعي ، أمـا املـنهج العمـيل ، 
 :فتتلخص معامله فيام يأيت وسأعرضها عىل عالهتا ثم أعرج بالنقد املخترص 

 .ود املجتمع الذي ال طبقية فيه حمو الطبقية وتصفيتها بوج: ًأوال 

 للسلطة الـسياسية وذلـك - الطبقة العاملة -استالم الربوليتاريا : ًثانيا 
 .بإنشاء ما يسمونه بدكتاتورية الربوليتاريا 

تــأميم مــصادر الثــروة ووســائل اإلنتــاج الرأســاملية يف الــبالد : ًثالثــا 
 .ًواعتبارها ملكا للمجموع 

 ) .من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ( ىل مبدأ قيام التوزيع ع: ًرابعا 

ثم إن املجتمع البرشي يف ظل هذا الوضع ينمو ويتطور ليصل يف النهاية 
إىل قمة اهلرم التارخيي ، أو إىل الشيوعية احلقيقية وحيدث أن تتغري أكثـر هـذه 
األركان ، إذ حتتفظ الشيوعية بالركن األول من أركان االشرتاكية ، وهو حمو 

 .طبقية ، أما بقية األركان ، فإنه حيدث عليها تغيري وتبديل ال
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 :فبالنسبة ملوضوع احلكومة 

ًفإن الشيوعية جتعل له حدا ينتهي إليه ، فتقيض عىل احلكومة ، وختلـص 

 .الناس منها ومن قيودها 

 : أما الثالث 

 ًفإهنا ال تكتفي بالتأميم فقط ، بل تذهب إىل إلغاء امللكية اخلاصـة إلغـاء
ًمطلقا يف احلقلني اإلنتاجي واالستهالكي معا  ً. 

 :أما التوزيع 

مـن كـل حـسب طاقتـه ولكـل ( فإنه يتغري ليصبح التوزيع عىل قاعدة 
 ) .حسب حاجته 

  .ها االشرتاكية ثم الشيوعيةيتهذه هي املاركسية بكلتا مرحل

 

 الفكرية والعقدية ًسأتناول هذا املذهب بالنقد حماوال أن أمر عىل القضايا
ًمرورا عابرا ، ألن منهج البحث يقتيض مني ذلك ، فأنا أبحـث هـذا االجتـاه  ً

من زاويته االقتـصادية ال مـن الناحيـة الفكريـة ، كـام أحـب أن أوضـح أن 

                                         
  .١٩١ - ١٩٠انظر اقتصادنا ملحمد باقر الصدر ) ١(
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االشرتاكية مرحلة من املراحل التي متـر هبـا قافلـة الـشيوعية يف طريقهـا إىل 
 .هدفها الذي تسعى إليه 

 :الطبقية حمو : ًأوال 

إذا حللنا املرحلة االشرتاكية ، وجدنا أهنا تـؤدي بطبيعتهـا االقتـصادية 
والسياسية إىل خلق لون جديد من التناقض الطبقـي بعـد القـضاء عـىل مـا 
يسمونه باألشكال الطبقية السابقة ، إن النزعة الدموية يف هذا االجتـاه سـمة 

ًلغي أساسا التنـاقض الطبقـي من سامهتا البارزة ، واحلقيقة أن الشيوعية ال ت
ًوإنام تغري عمليا مواقع االستغالل من فئة إىل أخرى ، وبالتايل حتافظ عىل بقاء 

 عـىل أن الثـوريني ١٩٠٥بعـد فـشل ثـورة ) لينـني ( الطبقية ، لـذلك أكـد 
ًاملحرتفني ، هم وحدهم الذين يستطيعون أن يؤلفـوا حزبـا جديـدا بلـشفي  ً

ًلقيادة الثورية للطبقة العاملة كانت ملكا طبيعيـا وهكذا نجد أن ا . الطراز ً
 .ملن يدعون أنفسهم بالثوريني املحرتفني 

وتظهر معامل الطبقية فيام يتمتع بـه أفـراد هـذه الطبقـة مـن االمتيـازات 
اإلدارية التي ال حد هلا ، والتي تشمل الدولـة وإدارة املؤسـسات الـصناعية 

اة ، كــذلك التفاضــل يف األجــور ومــشاريع اإلنتــاج ، ومجيــع منــاحي احليــ
 .واملرتبات يف اإلدارات وداخل احلزب 

                                         
  .١١٦القانون الدستوري والنظم السياسية ، القسم الثالث ص ) ١(
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ومن أجل توضيح حقيقة الـرصاع الطبقـي املوجـود داخـل األحـزاب 
ًاالشرتاكية ، نذكر مثاال ملا جيري داخل احلزب ، وإذا كان يف هذا املثال قوة يف 

 الطبقـي الـذي بيان احلقيقة التي أنا بصدد بياهنا فإن مرد ذلك إىل قوة املركز
 م حدث تطهـري للـوزارة ١٩٣٦تتمتع به الفئة احلاكمة يف احلزب ، ففي عام 

طرد فيها تسعة وزراء من أعضاء الوزارة األحد عرش الذين كانوا . السوفيتية 
ًيديرون دفة احلكم ، وشمل التطهري أيضا مخسة رؤساء من الرؤساء الـسبعة 

 م ، ١٩٣٦ التـي وضـعت دسـتور الذين يديرون اللجنة التنفيذيـة املركزيـة
ًواكتسحت ثالثة وأربعني أمينا من أمناء رس منظمة احلـزب املركـزي الـذين 
ًكان يبلغ جمموعهم ثالثة ومخسني أمينا ، وكذلك سبعون عضوا من أعـضاء  ً

  %٦٠جملس احلزب الثامنني وثالثة من مارشاالت اجليش السوفيتي اخلمـسة و
ع أعضاء املكتب الـسيايس األول الـذي من جنراالت اجليش السوفيتي ومجي

كام أدت عمليـات التطهـري إىل ) ستالني ( بعد الثورة باستثناء ) لينني ( أنشأه 
 ، هـذا إىل جانـب احلالـة  يربو عىل مليـونني مـن أعـضاء احلـزبطرد ما

املعيشية واالجتامعية املتفاوتـة بـني أعـضاء احلـزب الـشيوعي وبقيـة أفـراد 
) كرتكـستان ( فالحني وبخاصـة يف املنـاطق اإلسـالمية الشعب والعامل وال

ًوبخارستان الذين يعيشون جحيام ال يطاق مع ما يتمتع به أعضاء احلزب من 
 .املساكن الضخمة واملراكب الفخمة واملعيشة املرتفة 

                                         
  .٧٥ - ٧٢القانون الدستوري والنظم السياسية ، القسم الثالث ص ) ١(
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 :السلطة الدكتاتورية : ًثانيا 

ريا ، هذه املرحلة من الشيوعية بدكتاتورية الربوليتا) ماركس ( ويسمي 
 .أي دكتاتورية الطبقة العاملة عىل بقية الطبقات املنتجة األخرى 

فالشيوعية امليكافلية التـي تبـيح لنفـسها غمـس يـدها يف الـدم لتقتـل 
وتسحل من أجل الوصول إىل جنتها املزعومة ، تؤكد أنه البد من أن تقـبض 

 فـإذا بيد من حديد عىل مقاليد األمور حتى يتسنى هلـا أن تفعـل مـا تـشاء ،
وصلت إىل هذا احلد توقفت عنده ، ألن غريه ما هو إال تضليل وخداع وهلذا 
ملا وجد االشرتاكيون الغربيون أنفسهم يف مواجهة احلقائق املؤملة ، هلذا اهلراء 

 ) .دكتاتورية الربوليتاريا ( تنصلوا من هذه الفرية ، وأعلنوا براءهتم من أكذوبة 

الـشيوعيون أن الـشعوب لـن ترضـخ واحلقيقة التي جيـب أن يفهمهـا 
ًلعبودية الربوليتاريا ، وأهنا ستكافح من أجل بقائها ودفاعا عن قيمها ومثلها 

اخلالدة ، وكذلك عن لقمة العيش التي يريد هؤالء اللصوص ابتزازهـا مـن 
أصحاهبا الرشعيني ، إن اإلنسان ال يصارع غريه عىل القوة واملال فحسب بل 

ة والسيطرة ، فالقضاء عـىل الطبقـات ال يعنـي القـضاء عـىل يتنازع معه عىل السلط
 .التطلعات ، ومنع التملك ال يعني أن البرش قد يتحولون إىل مالئكة 

بأنه يف املرحلة العليا من الـشيوعية ، ) ماركس ( هذا وبالرغم من توقع 
سوف تنقرض الدولة فإنه مل يدلنا عىل كيفية إدارة املجتمـع الـشيوعي بغـري 
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، وكيفية توزيع الناتج القومي بـني األفـراد بغـري سـلطة عامـة تتكفـل دولة 
بتنظيم اإلنتاج وتنظيم التوزيع وتنظيم عالقات املجتمع الشيوعي مع غـريه 

 .من املجتمعات األخرى الدولية 

مع أنه مل يطرأ بعد عىل عقول املفكرين أي احتامل النقراض التنازع عىل 
 لدى جمتمع يف األرض اكتفـاء ذايت مطلـق املصالح الدولية ، حيث ال يوجد

من املوارد البرشية واملادية واالقتصادية بحيث يمكن أن يغلق حـدوده عـىل 
ًنفسه ، وإذا وجد هذا املجتمع فهـل يمكـن أن يبقـى سـاملا مـن األطـامع يف 

 عصور التكتالت وتضارب املصالح ؟

ــو قمــة آمــال الــشيوعية ، ــة ، ه ــإن ومــع أن الوصــول إىل هــذه املرحل    ف
يؤكد أهنم لن يصلوا إليها إال بعد حتول العامل كله إىل عامل شـيوعي ، ) ماركس ( 

  .ًثم يؤكد أن اعتناق العامل للشيوعية ال يعني العدالة بني الناس مجيعا

  : وما أفضل ما قاله الدكتور البهي يف تعليقه عـىل الـشيوعية ، إذ يقـول 
الكـل .. ت الطبقـة الواحـدة خدعـة والدولة ذا.. التملك اجلامعي خداع « 

 .  »..مسوقون والسائق حفنة من القادة ، واجتاه السري يف احلياة إىل املعدة 

                                         
  .٥٥عبد الرمحن البيضاين ، ص .  للرصاع الدموي يف اليمن ، دانظر البديل) ١(
  .١٨٧الفكر اإلسالمي وصلته باالستعامر الغريب ، ص ) ٢(
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 :التأميم : ًثالثا 

هو أشد صور تدخل الدولة يف احلياة االقتـصادية ، إذ تـستطيع الدولـة 
حتت شعاره أن تنقل امللكيات اخلاصة لتصبح حتت ترصفها وإدارهتـا ، فهـو 

 .ل املال اخلاص من ملكية أهله إىل ملكية الدولة نق

ولقد وجد أصحاب هذا االجتاه يف ظلم الرأساملية واستغالهلا وتسلطها 
 .عىل أقوات الناس وأرزاقهم ما يربر هلم هذه الفعلة 

ولئن خادع بعضهم فزعم أن التأميم هو حمو امللكية اخلاصة مـن أيـدي 
ثروات البلد كلها ، كام يملكها اآلخرون ، ًالرأسامليني ليصبح كل فرد مالكا ل

فإن هذه الفرية تصطدم بواقع يسء هو الواقع السيايس للمرحلة االشرتاكية 
الذي يربز يف طبقة تتمتع بحكم دكتاتوري مطلق يف أجهزة احلزب والدولة ، 
فالواقع أن هذه املجموعة من أفراد احلزب هـي املالـك املتمتـع بـنعم تلـك 

هر اخلارجي هو الربيق الدعائي بملكية الـشعب وال يملـك امللكيات والظا
 .من هذه األموال إال أن يقال عنه إنه يملك 

وهكذا نجد أن املالك احلقيقي واملسيطر املطلـق عـىل مقـدرات الـبالد 
وثرواهتا هو املجموعة احلاكمة ، ومن سار يف فلكها ، ثم تـتمخض احلقـائق 

 مستغلني جشعني إال أهنم يلبسون ثياب عند الشيوعيني ، فتلد لنا رأسامليني
الرمحة والشفقة عىل األمة والسعي يف سبيل كرامتها واحلقيقة أنه مل يتبدل من 
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ًاألمر شيئا ، فالرأساميل األول يذهب ليحل حملـه رأسـاميل ، لكنـه ال يعـرف 

وسأوجز املعاجلة اإلسالمية هلذا األمر . ًللامل قيمة وال للناس وزنا يف حسابه 
 :النقطة التالية يف 

 إن التأميم وسيلة من وسائل معاجلة املفاسد التـي جرهـا املـذهب - ١
ًالرأساميل ، وهذا املذهب خيتلف اختالفا أساسيا وجوهريا عن اإلسالم ، وال  ً ً

يمكن لإلسالم أن يتحمل تبعات هذا املذهب ، فقواعد امللكيـة يف اإلسـالم 
ت الظاملة املستغلة ، كام هو احلـال عنـد تكفل أال ينتهي احلال إىل قيام امللكيا

الرأساملية ، أما اإلسالم فإن امللكية فيه تقوم عىل أسس من العدل واإلحسان 
ثم ما فيها من اإللتزامات جيعلها عند اتساعها من النعم عىل األفـراد واألرس 
بل جمموع األمة ، ولقد رضب اإلسالم أمثلة نادرة يف تضحيات أغنياء أمتـه 

ً بأيب بكر وعثامن وعبد الرمحن بن عوف وانتهاء بأغنياء العرص احلديث ًابتداء
 .ممن خيشى اهللا ويرجو رمحة ربه 

 وضع اإلسالم القواعد التي تضمن اسـتعامل األمـوال واسـتغالهلا - ٢
 .ًبعيدا عن اإلرساف والتبذير والرتف والظلم واالستغالل والتحكم 

لقـضاء عـىل مـشكالت الفقـر  وضع اإلسالم القواعد التي تكفل ا- ٣
واحلاجة يف املجتمع املسلم فأوجب عىل اإلنسان أن يـسعى جهـده يف سـبيل 
الكسب فإذا عجز عن ذلك أوجب عىل قريبه الذي يرثـه مـن بـاب تكافـل 
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وعىل .  فإذا مل يكن له قريب فإن بيت املال مسؤول عنه - النفقة عليه -األمة 
م قد حلت مشكلتهم فـال يـصح أن ذلك فإن الفقراء واملحرومني يف اإلسال

 .يكون وضعهم حجة للقائلني بجواز التأميم 

 يف اإلسالم تتوزع الثروة وال تبقى رهينة مالكهـا إىل األبـد ، ومـن - ٤
وسائل حتريك اإلسالم لألموال نظام املرياث ونظام الزكاة ودعوة اإلسـالم 

 . والبذل والعطاء قاملتكررة إىل اإلنفا

م يف النفس مبادئ تضمن سمة امللك واستقامة أمـره  يرسخ اإلسال- ٥
بالوازع الديني الذي يريب النفس عىل خشية اهللا وتقواه واإليامن باليوم اآلخر 

 .واحلساب بعد املوت 

ً وأخريا فإن اإلسالم ال يسعى إىل حتقيق املساواة املادية بني الناس ، - ٦

  اف باختالف الناس بل إنه ليقيم أنظمة املال واالقتصاد عىل االعرت
  يف طبائعهم واستعداداهتم ، وحاجاهتم وكل ذلك يؤدي إىل التفاوت 

اهتم العقلية واجلسدية املادي بينهم ، فهم متفاوتون يف مواهبهم وطاق

 « µ¶ ¸ ¹ º  ́ ³ ² ± ° ¯﴿ واحلاجية 
¼ ½ ¾  ¿ ÀÁ Â Ã Ä  Å Æ  ﴾    

                                         
  .٣٢ :الزخرف ) ١(
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 ﴿Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â ã ä       

å æ ç﴾ اخللق وعلم ما فيه  اللطيف اخلبري الذي خلقفاهللا 
  صالحهم وسعادهتم يف الدارين ، أراد لألمة أن تكون عىل هذا املنوال ألنه 

 .ال يصلح العمران وال تقوم احلضارات إال عىل أساسه 

ثم إن حتقيق املـساواة الفعليـة بـني النـاس يف التمليـك مـع وجـود الفـوارق 
رضة للفطـرة التـي فطـر النـاس عليهـا ، حتـى يف والتفاوت بعد عن العدالة ومعا

روسيا وجد العجز أمام هذا ، فوجدت الفوارق الكبرية بني الناس ، جاء يف كتـاب 
إن املساواة يف الدخول ال يمكن فرضها إال عن « :  ما ييل اشرتاكية القرن العرشين

 . » طريق االستبدادية السياسية فحسب وعىل حسب الركود االقتصادي

ال يعني ذلك أن مقياس اإلسالم يف التفضيل هو املال ، كال ، إن الناس و
ًيف ميزان اإلسالم سواسية كأسنان املـشط وال تفاضـل بيـنهم مطلقـا إال يف 

ـــوى ،  ـــم والتق  Å Æ Ç È É  ﴾  ﴿ Q   R S T﴿ العل
U ﴾  . 

                                         
  .١٦٥ :األنعام ) ١(
 ) .جارودي  . ( ٤١ص ) ٢(
  .٩ :الزمر ) ٣(
  .١٣ :احلجرات ) ٤(
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وقد أخرج البخاري ومسلم وغريمها عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه ، 
، فقال لرجل عنده جالس ، ما رأيك يف هذا ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌمر رجل عىل النبي « : قال 
نَكح ، وإن : قال  َرجل من أرشاف الناس ، هـذا واهللا حـري إن خطـب أن ي ُـ َ ُّ َْ َ ٌَ ِ ِ

َشفع أن يشفع ، فسكت رسول اهللا  ُ ََّ ْ ََ َمـا : ملسو هيلع هللا ىلص َّثم مر رجل فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ََ
َرأيك يف هذا ؟ ، فقال يا رسول اهللا  َ َ ُ ْ ٌهذا رجل مـن فقـراء املـسلمني ، هـذا : َ

َحري إن خطب أن ال يـنكح وإن شـفع أن ال يـشفع وإن قـال أن ال يـسمع  َ ُّ َِ

َهذا خري من ملء األرض مثل هذا: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ، فقال رسول اهللا  َ ْ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ ِْ ْ َ َ«  . 

واملسلم مهام كان عنده من مال فإنه ال يبطر وال يتكرب ألنه يعلم أن املال 
   وهو حق له استخلفه اهللا عليه حماسب عليه فقد يكون املال فتنة مال اهللا

 ﴿A B C D E F G  H I J  ﴾ 
  وهذه الدار ليست كل يشء ، والدار اآلخرة خري وأبقى وهي للذين 

ًيدون علوا يف األرض وال فسادا رال ي ً. 

 :التوزيع : ًرابعا 

ب حاجته ، فقد قيام التوزيع عىل مبدأ من كل حسب طاقته ، ولكل حس

                                         
 . عن سهل بن سعد ١٣٢ / ٩البخاري يف النكاح ) ١(
  .٢٨ :األنفال ) ٢(
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أثبت الواقع أهنم يأخذون من كل فوق طاقته ويعطونه دون حاجته ، وألفراد 
 .احلزب كل مرادهم ، وما االجتاه االشرتاكي إال إفقار للغني وإماتة للفقري 

ًوأخريا فإن لكل نظام عقيدة ، والنظام االقتصادي يف االجتاه االشرتاكي 

ًالم أصال ومضمونا وال يمكن بحـال ًقائم أصال عىل عقيدة ختتلف مع اإلس ً
أن يلتقــي كفــر وإيــامن يف ميــدان واحــد ســواء يف النــواحي االقتــصادية أو 

 .النواحي الفكرية 

وامللكية اخلاصة رضورة من رضوريات احلياة ، إذ ال حياة حقيقية للفرد 
بدوهنا كام وأن امللكية اخلاصة ثمرة جلهد الفرد ونضاله من أجل احلياة ، وإن 

طالبة بإلغائها إخالل بنظام احلياة ، وإماتة لروح العمل واالبتكار ، وقضاء امل
 وتثبيط هلمته وتفكريه وتعطيـل للبواعـث -عىل احلوافز الذاتية لدى األفراد 

 Ð  Ñ ÒÓ Ô﴿ . اخلاصة املحركة للقـوى البـرشية الكامنـة فيـه 
Õ Ö × Ø Ù Ú  ﴾  . 

                                         
  .٥٠ :املائدة ) ١(
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ّسأتناول يف هذا الفصل بيان أنواع امللكية باعتباراهتا املختلفة ، ثـم أبـني 
 .ملكية العني وملكية املنفعة : بعد ذلك خصائص امللكية اخلاصة بقسميها 

 :وعليه فسأقوم بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني 

 .أقسام امللكية : املبحث األول 

 .خصائص امللكية : املبحث الثاين 
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 امللك يف مجلته إىل ملكية تامة وملكية ناقصة وهو بنوعيه ينقسم إىل أنواع ينقسم
 :عدة باعتبارات خمتلفة ، فهو ينقسم باعتبار حمله إىل األقسام التالية 

 . ملك عني ومنفعة - ١

 . ملك عني بال منفعة - ٢

 . ملك منفعة بال عني - ٣

  . ملك االنتفاع- ٤

 . ملك الدين - ٥

 :وينقسم باعتبار صاحبه إىل األقسام التالية 

 . ملكية خاصة - ١

                                         
  .٣٢٦ ، األشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٥قواعد ابن رجب ص ) ١(
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 . ملكية عامة - ٢

 . ملكية بيت املال - ٣

 :وينقسم باعتبار صورته إىل القسمني التاليني 

 . ملكية متميزة - ١

 . ملكية مشاعة - ٢

 :وسأدرس هذه األقسام يف مطالب ثالثة 

www.almoslih.net



  

 - ١٣١ -

 

 :ينقسم امللك باعتبار حمله إىل األقسام التالية 

 . ملك عني ومنفعة - ١

 . ملك عني بال منفعة - ٢

 . ملك منفعة بال عني - ٣

  . ملك االنتفاع- ٤

 . ملك الدين - ٥

 :ملك عني ومنفعة ) ١

ًمن األمور املقررة أن من ملك عينا فإن ملكـه هلـا يكـون شـامال مللـك ً 
 ًرقبتها ومنفعتها ، فإذا ملك اإلنسان عينا بسبب من أسباب التملـك الـرشعي ،

ّفملـك  العـني مـا رشع إال للحـصول عـىل . ً ملنفعتها أيضا ًفإنه يكون مالكا

 .منفعتها بشكل تام وكامل 

األعيـان اململوكـة ( من مرشـد احلـريان عـىل أن  ) ٥( وقد نصت املادة 
وإذا ) . ًالكها حق التـرصف فيهـا عينـا ومنفعـة الرقبة واملنفعة هي ما كان مل

                                         
  .٢٣٦ ، األشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٥قواعد ابن رجب احلنبيل ص ) ١(
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وقد جاء هذا التعبري يف . ملك اإلنسان العني واملنفعة سمى ذلك بامللك التام 
املراد بامللك التام « : اصطالح الفقهاء ، فقد جاء يف حاشية ابن عابدين قوله 

اء هـ وفقوقـد قـصد هـذا املعنـى فقهـاء احلنابلـة  »ًاململوك رقبة ويـدا
  . وفقهاء املالكيةالشافعية

 .يتضح مما سبق أن امللك التام هو ملك الرقبة واملنفعة 

ًويكون ناقصا إذا كان امللك للعني دون منفعتها ، أو كان امللك للمنفعـة 
 :وعليه فإن امللك الناقص يشمل نوعني . بدون العني 

 . ملك العني وحدها دون منفعتها - ١

 .وحدها دون العني  ملك املنفعة - ٢

كـام . ًوذلك ألن الترصف فيهام ال يكـون كـام لـو كانتـا مملـوكتني معـا 
 :سيتضح ذلك فيام بعد 

 :ملك العني بدون منفعة ) ٢

األصل ملك العني فإن ملكه هلا يستتبعه ملك املنفعـة ، فـإن امللـك مـا 
                                         

  .٢٦٣ / ٢حاشية ابن عابدين ) ١(
  .٤٢٧ - ٤٢٦ / ١كشاف القناع ) ٢(
  .٢٨٨ / ٢انظر حاشية اجلمل ) ٣(
  .٤٣١ / ١حاشية الدسوقي ) ٤(
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 ّإال أن. ّرشع إال من أجـل االنتفـاع بتلـك العـني ولكـن يف حـدود الـرشع 
الرشيعة اإلسالمية أجازت ملك العني وحدها ، وهـذا النـوع يوجـد حـني 

 العني مملوكة لشخص واملنفعة مملوكة آلخـر وهـو أقـل أنـواع امللـك تكون
ًالناقص وجودا ألنه جاء عىل خالف األصل ويوجد هذا امللك يف نوعني من 

 :أنواع الوصية 

خر ملدة معينـة أن يويص شخص بمنفعة عني من أعيان تركته آل: األوىل 
 يف حـني - إذا قبلهـا -بعد وفاته فيملك املوىص له منفعـة العـني بالوصـية 

يملك الورثة رقبتها باإلرث وذلك إىل حني انتهاء املدة املعينة ، فتعود املنفعة 
ًللورثة ويصبح ملكهم هلا ملكا تاما  ً. 

نـة أن يويص شخص بمنفعة عني من أعيان تركته آلخر ملدة معي: الثانية 
بعد وفاته ويويص برقبتها لشخص آخر ، فيكون هلذا الشخص ملكيـة العـني دون 

  .ًمنفعتها حتى انتهاء املدة املعينة فتصبح العني ومنفعتها ملكا له

ومما سبق يتضح أن انفكاك املنفعة عن العني إنام هو انفكاك مؤقت ينتهي 
 .ني واملنفعة ً شامال للعًاباملدة التي حدد هبا ثم يعود امللك تام

                                         
   . ٣٧٩ ، األشـباه والنظـائر للـسيوطي ص ٤١انظر القواعـد البـن رجـب احلنـبيل ص ) ١(

  وانظر بحث الـشيخ حممـد عـيل الـسايس يف املـؤمتر األول ملجمـع البحـوث اإلسـالمية 
 . م ١٩٦٤ القاهرة عام ١٩٩ص 
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 - أعني مالك العـني -ومن خصائص هذا النوع أن صاحب امللك هنا 
 وعنـد ليس له االنتفاع بأي وجه وليس لغري مالـك املنفعـة عنـد احلنفيـة

 . جيوز ذلك بدون إذن املالك للمنفعة غريهم

 :ملك املنفعة بدون العني ) ٣

 املنفعـة بنفـسه وأن اختصاص يبيح ملن ثبت له أن يستويف: ملك املنفعة 
يملكها لغريه مع املحافظة عىل عينها ، فاملـستأجر لـألرض أو الـدار يملـك 

جارة وخيـتص هبـا وهـذا االختـصاص حـاجز لغـريه عنهـا  بعقد اإلاملنفعة
وللمستأجر أن يستوفيها بنفسه وأن يملكها لغريه بعوض أو بغري عوض ما مل 

فعـة يكتـسب مـن عـدة طـرق وملك املن. يتفق املتعاقدان عىل خالف ذلك 
  :منها

فقد اتفق الفقهاء عـىل أن املـستأجر مالـك ملنفعـة العـني :  اإلجارة - ١
 .املؤجرة خالل اإلجارة 

وقد ذهب إىل أن املستعري يملـك املنفعـة مجهـور احلنفيـة :  اإلعارة - ٢

                                         
  .٣٥٢األشباه والنظائر البن نجيم ، ص ) ١(
  .٥ / ٦ ، هناية املحتاج ٥٧ / ٦املبدع ) ٢(
  .٣١٢بدران ص . انظر الرشيعة اإلسالمية تارخيها ونظرية امللكية والعقود ، د) ٣(
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وذهب الشافعية ومجهور احلنابلـة والكرخـي مـن احلنفيـة إىل أن . واملالكية 
  .ًارة إباحة للمنافع وليست متليكا هلااإلع

  .ً الوصية باملنافع وقد سبق بيانه آنفا- ٣

ًوذلك كام إذا وقف شخص عينا عىل شخص أو جمموعـة :  الوقف - ٤

والراجح عنـد احلنابلـة أن . أشخاص فإن هؤالء يملكون املنفعة دون العني 
  .يملك كاملسجدّاملوقوف يملك املوقوف عليه إال أن يكون مما ال 

 :ملك االنتفاع ) ٤

 .فرق مجهور الفقهاء بني ملك املنفعة وملك االنتفاع 

فذهبت احلنابلة والشافعية واملالكية إىل ذلك ، وبينوا أن من ملك املنفعة 
  .ملك االنتفاع واملعاوضة ، ومن ملك االنتفاع مل يملك املعاوضة

ع عبارة عن اإلذن للـشخص يف متليك االنتفا :وجاء يف هتذيب الفروق 
                                         

 ، ٣٣١ / ٢ ، كشاف القنـاع ٤٣٣ / ٣ ، حاشية الدسوقي ٦٧٧ / ٥حاشية ابن عابدين ) ١(
  احلقـائق  ، تبيـني ٣٥٣ ، األشـباه والنظـائر البـن نجـيم ٣ / ١بدائع الفوائد البن القـيم 

  .٣٧١ / ١ ، املهذب ١٤٣ / ٦ ، املبدع ٢٠٢ / ٦
  .١٢٧ ، ١٢٦انظر صفحة ) ٢(
  .٣٢٩ - ٣٢٨ / ٥ ، املبدع ٧٣١ / ١ ، جممع األهنر ٤٥٠ / ١املهذب ) ٣(
  .٣ / ١الفوائد البن القيم ) ٤(
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أن يبارش هو بنفسه فقـط كـإذن يف سـكنى املـدارس والـربط واملجـالس يف 
ونحو ذلك فلمن أذن له يف ذلك أن ينتفـع ... اجلوامع واملساجد واألسواق 

بنفسه فقط ويمتنع يف حقه أن يؤجر أو يعاوض بطريق من طرق املعاوضات 
 ...أو يسكن غريه 

 عن اإلذن للشخص يف أن يبـارش هـو بنفـسه أو يمكـن ومتليك املنفعة عبارة
غريه من االنتفاع بعوض كاإلجارة وبغري عوض كالعاريـة فهـو متليـك مطلـق يف 

  .زمن خاص حسبام تناوله عقد اإلجارة أو شهدت به العادة يف العارية

ع ينشأ بطريق اإلباحة اخلاصة كأن يبيح رجل آلخر لـبس اوملك االنتف
ل من طعامه ، ويثبت بإباحة الشارع االنتفاع باألشـياء التـي تتعلـق مالبسه أو األك

هبا حق الكافة فخضعت النتفاع مجيع الناس أو فريـق مـنهم دون أن جيـوز متلكهـا 
 .إلخ ... ألحد منهم خاصة كام يف األسواق والطرق واألهنار 

 :اختالف الفقهاء يف مالية املنافع 

 :ًمواال عىل قولني اختلف العلامء يف اعتبار املنافع أ

 ًذهب احلنفية إىل عدم اعتبار املنافع أمواال وذلك كـسكنى الـدار ،: األول 
 .ًوركوب السيارة ألنه ال يمكن إحرازها وكل ما مل يكن إحرازه فال يعد ماال 

                                         
  .١٩٣ / ١هتذيب الفروق ) ١(
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فال تـضمن املنـافع باملـال املتقـوم ألهنـا غـري « : ففي التنقيح لصدر الرشيعة 
 .  »راز ، وال إحراز بال بقاء ، وال بقاء لألعراضمتقومة إذ ال تقوم بال إح

ًوقد وجه للحنفية بسبب قيلهم هذا نقد شديد ألن فيه إهدارا للحقـوق 

 ًوضياعا للمصالح ، واألعيان إنام حتاز ألجل منافعها فكيف ال تكون متقومة ؟
لذلك وجدنا متـأخري احلنفيـة يفتـون بـضامن منـافع املغـصوب يف ثـالث 

 :حاالت هي 

 . مال الوقف - ١

 . مال اليتيم - ٢

 املال املعد لالستغالل ، وقد نصت عىل هذا جملة األحكـام العدليـة - ٣
  ) .٥٩٩ - ٥٩٦( يف املواد 

 ًاعتبار املنـافع أمـواال وهـو مـذهب اجلامهـري مـن الـشافعية: الثاين 
 .وقد ظهر هلذا اخلالف أثر يف الفروع  .  واملالكيةواحلنابلة

                                         
 .عبد السالم العبادي .  د٩٨ / ٢التنقيح مع حواشيه ) ١(
 .ً نقال عن امللكية ٣٦٦قواعد الزركيش ص ) ٢(
  .٢١٨ / ٥: املغني ) ٣(
  .٢٦٥ / ٢بداية املجتهد ) ٤(
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لواقع أن القول باملية املنافع أوىل باألخذ واالعتبـار ألن األعيـان ال تقـصد وا

 .بل إن العني اخلالية من املنفعة ال يعتد هبا . لذاهتا وإنام تقصد ملنافعها 

 :ملك الدين ) ٥

يتحقق ملك الدين فيام إذا كان لشخص يف ذمـة آلخـر مبلـغ مـن املـال 

ثمن الـيشء املـشرتي وبـدل وجب بسبب من األسـباب الـرشعية ، فهـو كـ

ًالقرض املقرتض ، وال يسمى دينا إال إذا كان املبلغ التزاما يف الذمة  ّ ً. 

ويفارق الدين الوديعة فهي من قبيل ملك العني ، ألهنا أمانة متعينة جيب 

عىل الوديع حفظها ثم ردها بذاهتا عند الطلب وليس له أن يأخذ ويرد مثلهـا 

ً وعندئذ يضمنها فيصري مبلغا يف ذمتـه كـسائر ًولو ترصف الوديع هبا غاضبا

 .الديون 

 .أال أن مالية الديون مما اختلف فيه العلامء 

  ذلــك ألهنــم . ًفجمهــور الفقهــاء يعتــربون الــديون يف الــذمم أمــواال 

 .ًال يشرتطون يف املال أن يكون عينا مادية يمكن إحرازها وادخارها 

  ًيف الـذمم أمــواال ألن الــديون أمـا احلنفيــة فـإهنم ال يعتــربون الــديون 

 ما دامت يف ذمة املدين فإنام هي أوصاف وأعـراض شـاغلة هلـا وال يتـصور
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ًقبضها وإنام يقبض ما يعادهلا ويساوهيا فإذا وفيت الديون كان املقبوض حقا 

  .لصاحبه

ًومع هذا فإن مجاهري احلنفية يرون أن الديون تعتـرب حمـال للملـك وهـم 
 . اجلامهري يوافقون بذلك رأي

يقـصد   »واحلق ما ذكـروا مـن ملكـه« : قال ابن عابدين يف حاشيته 
 .واهللا املوفق  . الدين ، وجاء ما معناه كذلك يف فتح القدير

                                         
ً والدين مال حكام ال حقيقة ولذا كانت الرباءة منه تصح بال ٢٥٠ / ٥جاء يف فتح القدير ) ١(

دث بأنه عبارة عن مال حكمـي حيـ: قبول لعدم املالية احلقيقية وعرفه يف احلاوي القديس 
ّيف الفرقة ببيع أو استهالك أو غريمها وإيفاؤه واستيفاؤه ال يكون إال بطريق املقاصـة عنـد 

 .أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل 
  .٢٩٩ / ٤حاشية ابن عابدين ) ٢(
  .٣ / ٥فتح القدير ) ٣(
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 :ينقسم امللك باعتبار صاحبه إىل 

 . ملكية خاصة - ١

 . ملكية عامة - ٢

 .ملال  ملكية بيت ا- ٣

ًهي تلك التـي يكـون مـستحقها وصـاحبها فـردا أو : فامللكية اخلاصة 
 .مجاعة عىل سبيل االشرتاك 

وهذا البحث قد أعد لدراسة قيود هذا اجلانب بيشء من التفصيل واإليـضاح 
 :أما امللكية العامة ، وملكية بيت املال فسأوجز الكالم عنهام فيام ييل 

 :امللكية العامة 

ن املالك هلـا جممـوع األمـة دون النظـر لألفـراد بحيـث يكـون هي التي يكو
 .ًاالنتفاع باألموال التي تتعلق هبا هلم مجيعا بدون أن خيتص هبا أحد منهم 

واألساس يف قيام امللكية العامة أنه إذا تعلقت حاجة اجلامعة يف االنتفاع 
 أعياهنـا بأشياء معينة فإنه ال جيوز أن تقع حتت التملك الفـردي وإنـام حتجـر

وتباح منافعها وذلك كـام يف األهنـار الكبـرية والطـرق واجلـسور واألرايض 
املرتوكة حول القرى لتستعمل مـن قبـل أهلهـا للرعـي واحلـصاد وغريهـا 
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  قال أبو يوسف يف كتابه اخلـراج . كامليادين العامة ومواقف السيارات باملدن 
  .)الفرات ودجلة جلميع املسلمني فهم فيها رشكاء ( 

عىل أنه إذا زال تعلق حاجة اجلامعة هبذه األشياء جاز للحاكم بعد تقدير 
ذلك أن يترصف فيها كام يترصف يف أموال بيت املال وفق مصلحة اجلامعـة ، 
َّفقد نص الفقهاء عىل أنه إذا حول الطريق العام فاستغنى عن موقعه األصـيل 

ًفإن احلاكم يبيعه لبيت املال ويصبح ملكا خاصا ً.  

ًوالرشيعة اإلسالمية قد جعلت ميزانا واضحا للتمييـز بـني مـا جيـوز أن يقـع  ً
َاملـسلمون « : ملسو هيلع هللا ىلص فقـد قـال رسـول اهللا . ضمن دائرة التملك الفردي وما ال جيوز  ُُ ِْ

َّرشكاء يف ثالث يف الـامء والَكأل والنار ُْ َِ َ َُ َ َ«   ْامللح ( ويف رواية زاد ِ(.  

                                         
  .٩٨ - ٩٧اخلراج أليب يوسف ص ) ١(

ص عىل ذلك صاحب مرشد احلريان  وقد ن٢٦٦ص ) الزرقا ( املدخل إىل نظرية اإللتزام ) ٢(
األرايض األمريية التي يبيعها ويل األمر بمسوغ بيعها ويملك « : حيث قال  ) ٧( يف املادة 

 . » رقبتها للمشرتين متى حتققت املصلحة يف بيعها تكون مملوكة رقبة ومنفعة ملشرتهيا
 ، ٢٤٩ / ٢ أيب داود هذا احلديث أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي وابن ماجه انظر سنن) ٣(

 قـال احلـافظ يف ٣٤٣ / ٥ ، نيل األوطـار ١٥٠ / ٦ ، والبيهقي ٩٦اخلراج أليب يوسف 
واعلم أن أحاديث الباب تـنهض بمجموعهـا « بلوغ املرام ورجاله ثقات ، قال الشوكاين 

َّفتدل عىل االشرتاك يف األمور الثالثة مطلقا وال خيرج يشء من ذلك إال بـدليل خيـص بـه  ً

  .٣٤٣ / ٥نيل األوطار .  » ومهاعم
فجعل يـدنو منـه ملسو هيلع هللا ىلص أخرجها أمحد وابو داود والبيهقي عن هبيسة قالت استأذن أيب النبي ) ٤(

= 
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د األساسية يف هذا اجلانب ، فهـو يـدل عـىل أن فهذا احلديث من القواع
هذه األمور التي بينها احلديث مـن حقهـا أن ال تقـع حتـت طائلـة التملـك 
الفردي وإنام الواجب بقاؤها رشكة بني مجيع األمة ينتفع هبا أفرادها بدون أن 

 .يرض أحدهم بمصالح أخيه 

 يف احلـديث وقد بني العلامء علة منع التملك الفردي لألصناف الواردة
 :بأمرين 

 أن املنفعة التي تستفاد من هذه األشياء ال تتناسب مع ما يبذل يف :ّاألول 
 .سبيلها من اجلهد والنفقة 

أن نفعها رضوري ملجمـوع األمـة وال غنـى ألفرادهـا عنهـا ومل : الثاين 
حيدث فيها يشء تكون املنفعة فيها من عمله ، واستدلوا عىل ذلك بام أخرجه 

د والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن ثابت بـن سـعيد عـن أبو داو

                                         
= 

قـال يـا نبـي اهللا مـا ) املـاء : ( ويلتزمه ثم قال يا نبي اهللا ما اليشء الذي ال حيل منعه قـال 
ث هبيـسة أعلـه عبـد الـرمحن احلديث ، وحدي.... ) امللح ( اليشء الذي ال حيل منعه قال 

 ال تعرف وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغريه مـن الـصحابة - هبيسة -وابن القطان بأهنا 
  : وحلديثها شواهد كثرية منها ما رواه ابـن ماجـه عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا أهنـا قالـت 

ُيا رسول اهللا ما اليشء الذي ال حيل منعه ؟ قال عليه السالم  ْ َ ُّ ِ َ ْاملل« َّ ُح واملـاء والنـارِ َُّ نيـل .  » ُ
  .٣٤٩ / ٥األوطار 
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ملح مأرب فأقطعه إياه ثم ملسو هيلع هللا ىلص أبيه عن جده أبيض بن محال أنه استقطع النبي 
 يا رسول اهللا إين قد وردت امللح يف اجلاهلية وهـو :إن األقرع بن حابس قال 

األرض ، بـ ومن ورده أخذه ، وهو مثل املاء العـد بأرض ليس هبا ملح
 ك فيه عىل أن جتعله منـي صـدقة ،تلفقال أبيض قد أق.  أبيض بن محال فاستقال

ُهو منك صدقة وهو مثل املاء العد من ورده أخـذه« : ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا  ُ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ٌ ََ َ َ َ ِّ َِ ِ ِِ ُ َُ ْ « 
  .َّوقد حسن الرتمذي هذا احلديث وصححه ابن حبان

ملعادن الظاهرة يف األرض املباحة ال جيوز ّوقد بني الشافعي رمحه اهللا أن ا
متلكها ألن الناس فيها رشكاء كاملاء والنبات الذي ال يملكه أحـد فقـد قـال 

أخربنـا ابـن : ما الدليل عىل ما وصـفت قيـل : فإن قال قائل : بعد بيان هذا 
عيينة عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه أن األبيض بن محال سـأل 

يقطعه ملح مأرب ، فأراد أن يقطعه أو قال أقطعه أياه فقيل أن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
فنمنعه إقطـاع مثـل هـذا : وقال الشافعي . فال إذن : أنه كاملاء العد قال : له 

 .أن ال محى إال اهللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص فإنام هذا محى وقد قىض رسول اهللا 

                                         
 .يعني أن حاجة اجلميع متعلقة به ) ١(
وأما قوله  . ٣٤٩ / ٥نيل األوطار . هو املاء الذي له مادة ال تنقطع كامء العني : ّاملاء العد ) ٢(

 .ليه فاملراد منه أنه ال يبذل كبري جهد يف سبيل احلصول ع » وهو مثل املاء العد باألرض« 
 . عن أبيض بن محال ٢٤٧٥ رقم احلديث ٨٢٧ / ٢سنن ابن ماجه ) ٣(
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فكيف يكون محى ؟ قيل هو ال حيـدث فيـه يشء تكـون : فإن قال قائل 

 ً فيه من عمله ، وال يطلب فيه شيئا ال يدركه باملؤنة عليه إنام يـستدركاملنفعة

ًفيه شيئا ظاهرا ظهور املاء والكأل ، فإذا حتجر ما خلق اهللا من هذا فقـد محـى  ً

خلاصة نفسه فليس له ذلك ولكنه رشيك فيه كرشكته يف املاء والكـأل الـذي 

 .ليس يف ملك أحد 

 إنام راس والبناء أليس محى ؟ قيل إنهفاقطاع األرض للغ: فإن قال قائل 

يقطع من األرض ما ال يرض بالناس وما يستغني به وينتفع به هو وغريه ، قال 

َّوال يكون ذلك إال بام حيدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بام استحدث مـن 

  .ماله

ًومن أحيا أرضا فملكها بـذلك فظهـر فيهـا « وقال ابن قدامة يف املغنى 

ًملكه ظاهرا كان أو باطنـا إذا كـان مـن املعـادن اجلامـدة ألنـه ملـك معدن  ً

ًاألرض بجميع أجزائها وطبقاهتا وهذا منها ويفارق ما إذا كـان ظـاهرا قبـل 

ًإحيائها ألنه قطع عن املسلمني نفعا كان واصال إليهم ومنعهم انتفاعـا كـان  ًً

 . » ًهلم وههنا مل يقطع عنهم شيئا ألنه إنام ظهر بإظهاره له

                                         
  .٢٦٦ - ٢٦٥األم لإلمام الشافعي ) ١(
  .٤٢٣ / ٥املغني البن قدامة ) ٢(
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هذا من مواد اهللا الكريم وفيض جوده الـذي ال غنـى : وقال ابن عقيل 

فلو ملكه أحد باالحتجاز ملك منعه فضاق عىل النـاس ، فـإن أخـذ ... عنه 

عنه العوض أغاله فخرج عـن املوضـع الـذي وضـعه اهللا مـن تعمـيم ذوي 

  .ًاحلوائج من غري كلفة وهذا مذهب الشافعي وال أعلم فيه خمالفا

 :صور امللكية العامة يف الرشيعة اإلسالمية 

كاألهنار الكبرية والشوارع والطرقات وهـي :  ملكية املرافق العامة - ١

 .التي متنع طبيعتها التملك الفردي 

 .  »الفرات ودجلة جلميع املسلمني فهم فيهام رشكاء« : ُقال أبو يوسف 

ارع والطرقات والرحـاب وما كان يف الشو« : وقال ابن قدامة يف املغني 

ًبني العمران فليس ألحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا وسواء ضيق عىل  ً

به شالناس أو مل يضيق ألن ذلك يشرتك فيه املسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأ

وال جيوز إحياء ما قرب من العامر ويرتك « : وقال يف اهلداية   »مساجدهم
                                         

   ، وكـذلك ٢٠٤ / ١عبـد الـسالم العبـادي .  ، وانظر امللكية اخلاصة د٤٢٢ / ٥املغني ) ١(
  .٣١٠ص 

  .٩٨ - ٩٧اخلراج أليب يوسف ) ٢(
  .٤٢٦ / ٥املغني  )٣(
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ائدهم لتحقيق حاجاهتم إليهـا فـال يكـون ًمرعى ألهل القرية ومطرحا حلص

 .  »ًمواتا لتعلق حقهم به بمنزلة الطريق والنهر

 :  احلمى - ٢

وهو عبارة عن ختصيص قطعة أرض ال يملكها أحد ملصلحة عامة كأن 

ًتكون مرعا إلبـل الـصدقة وخيـل اجلهـاد ، وميـادين التـدريب العـسكري 

 .والقواعد العسكرية 

َقيعَّالنملسو هيلع هللا ىلص وقد محى النبي  ِ  يف املدينة ، ومحى عمر ريض اهللا عنه الربـذة

فقد أخرج البخاري والبيهقي وغريمها عن زيد بن أسلم عن أبيه . والرشف 

ًأن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه استعمل موىل له يدعى هنيـا عـىل احلمـى 

َّأضم جناحك عىل املسلمني واتق دعوة املظلوم فـإن: فقال له يا هني  ُ ْ َ َِّ َ َّ َ دعـوة ُ
ُاملظلوم م ِ ُ َّستجابة وأدخل رب الرصْ ََّ ْ َِ َ ٌ َورب الغنيمـة وأيـاي ونعـم ابـن  يمةَ َ َ َّ َْ َ َ ُ

ِعوف ونعم الغنيمة أن هتلك ماشيتهام يأتيني ببنية في ْ ََ ِ ٍُ َ يا أمري املـؤمنني ، : ول قَ

                                         
  .١٣٩ / ٨اهلداية ورشوحها ) ١(
 ، ١٦٠ / ٢ ، وســنن أيب داود ٢٨ / ٤ ، أمحــد يف املــسند ٤٤ / ٥البخــاري يف املــساقاة ) ٢(

محـى النقيـع ملسو هيلع هللا ىلص أخرج أبو داود واحلاكم والبيهقي عن الصعب بـن جثامـة أن الرسـول 
 . ٣٤٦ / ٥نيل األوطار  » ال محى إال هللا ولرسوله« : وقال 

 .الرصيمة تصغري رصمة وهي ما بني العرشين إىل الثالثني من اإلبل ) ٣(
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َأفتاركهم أنا ال أبا لك ؟ َ ََ َُ ََ ْ ُ ِ 

ُفاملاء والكأل أيرس من الذهب والـورق ،  ُ ِّوأيـم اهللا أهنـم لـريون أين قـد ُ ُ ْ
ِظلمتهم إهنا لبالدهم فقاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسـالم ،  َّ ُُ َّ ُْ َ َ
ُوالذي نفيس بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما محيت عليهم من  ُ

 .  »ًبالدهم شربا

رصوفة هلـم ،  فباحلمى تـصبح األرض جلامعـة املـسلمني ومنفعتهـا مـ
فاحلمى ، نقل األرض من اإلباحة إىل امللكية العامة لتبقى حمجـورة ملـصلحة 

 .املسلمني 

أرايض فـدك ملسو هيلع هللا ىلص  تـرك النبـي : األرايض املوقوفة ملصلحة املسلمني - ٣
وبني النضري ونصف خيرب ملصلحة مجاعة املـسلمني ومثـل هـذا فعـل عمـر 

ايض التي فتحت عنوة ووقفت ريض اهللا عنه بأرض السواد يف العراق ، فاألر
  .عىل مجاعة املسلمني تعترب من امللكية العامة

الغنيمة قبـل قـسمتها فـال :  ويذكر الفقهاء من أنواع امللكية العامة - ٤
  .جيوز بعضهم هبا دون بعض

                                         
 . عن زيد بن أسلم عن أبيه ١٧٥ / ٦ - اجلهاد -لفظ البخاري ) ١(
  .٢٠٨ / ١عبد السالم العبادي . امللكية د) ٢(
  .١٥٩ / ٤ابن عابدين ) ٣(
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 احلاجات األساسـية التـي وجـدت بـدون جمهـود يقدمـه األفـراد - ٥
مللح فال جيوز أن يستأثر هبا فـرد ليـضيق هبـا إلجيادها كاملاء والكأل والنار وا

 .عىل اآلخرين 

فأول ذلك ما أباحه رسـول اهللا : قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف ذلك 
للناس كافة وجعلهم فيه أسوة وهو الكأل واملاء والنـار وذلـك أن ينـزل ملسو هيلع هللا ىلص 

القوم يف أسفارهم وبوادهيم باألرض فيها النبات الذي أخرجـه اهللا لألنعـام 
فهو ملن سبق إليـه لـيس .. مما مل ينصب فيه أحد بحرث وال غرس وال سعي 

ًألحد أن حيتظر منه شيئا دون غريه ولكن ترعاه أغنامهم ومواشيهم ودواهبم 

ًمعا وترد املاء الذي فيه كذلك أيضا ً.  

هذه صور امللكية العامة وهناك صورة أخرى اختلف العلامء فيهـا هـي 
 :ً إمجاال املعادن وإليك بياهنا

املعادن هي اجلـواهر املـستقرة يف األرض بخلـق اهللا كالـذهب : املعادن 
 .والفضة والنحاس واحلديد والبرتول وهي قسامن ظاهرة وباطنة 

.. ًالظاهرة ما كان جوهرها املستودع فيها بارزا كمعادن الكحل وامللح « 
َّ إال بالعمـل ًوالباطنة ما كان جوهرها مستكنا فيهـا ال يوصـل إليـه. وهكذا 

                                         
  .٢٩٨ - ٢٩٧األموال أليب عبيد ) ١(
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 .والبرتول والفحم احلجري   »كمعادن الذهب والفضة واحلديد

واجلامـدة إىل منطبعـة وغـري .. ويقسموهنا إىل معـادن جامـدة وجاريـة 
منطبعة هذا وقد اتفقت املذاهب اإلسالمية عىل أن املعادن التابعة ألرض تقع 

  . لإلمامحتت حوزة بيت املال فإهنا تكون لبيت املال والنظر فيها

وأما املعادن التي توجد يف غري األرض التابعة لبيـت املـال فقـد ذهـب 
املالكية يف املشهور إىل أن املعادن ال تتبع األرض التي هي فيها بل إهنا جلميع 

 .املسلمني يفعل فيها اإلمام ما يراه مصلحة للمسلمني 

 :األدلة عىل هذا 

 مـن ملـك املـالكني هلـا فلـم أن املعادن التي يف جوف األرض أقـدم) أ

=  <  ?   @  ﴿ : فهي كالفيء الذي يقول اهللا عنه . يملكوها بملك األرض 

I    H  G  F  E  D  C  B  A    ﴾ . 

لبالل بن احلارث املزين معادن مـن معـادن القبلـة ملسو هيلع هللا ىلص إقطاع النبي ) ب
 .يدل عىل أن أمر املعادن إىل اإلمام 

                                         
  .١٩٧وردي ص األحكام السلطانية للام) ١(
  .٢٦٨ / ٣ ، األم للشافعي ٣١٩ / ٢حاشية ابن عابدين ) ٢(
  .٦: احلرش ) ٣(
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س وال يـستغنون عنهـا وقـد جيـدها أرشار أن املعادن حيتاجها النـا) جـ
  .الناس فلو مل يكن حكمها لإلمام ألدى ذلك إىل اهلرج والفتن

فقد ميـزوا بـني املعـادن املوجـودة يف : أما غري املالكية يف املشهور عنهم 
 .األرض اململوكة واملعادن املوجودة يف األرض املباحة 

 :رض اململوكة مذهب اجلمهور يف املعادن املوجودة يف األ

 :يف ذلك عىل قولني ) غري املشهور من مذهب املالكية  ( اختلف العلامء

ذهب احلنابلة يف األظهر من مـذهبهم وبعـض الـشافعية إىل أن : األول 
َّاملعادن اجلارية مباحة ال متلك بملـك األرض إال أنـه يكـره دخـول األرض 

 : يلني اململوكة بدون إذن مالكها ، ودعموا هذا القول بدل

  .إلخ...  بحديث الناس رشكاء يف ثالث - ١

 . ألهنا ليست من أجزاء األرض فلم يملكها بملك األرض كالكنز -  ٢

أمـا املعـادن اجلامـدة فتملـك بملـك األرض سـواء أكانـت ظــاهرة أم 
 ، وذلك ألهنا جزء مـن أجـزاء األرض فهـي كـالرتاب واألحجـار باطنة

 .الثابتة 

                                         
  .٤٨٧ / ١حاشية الدسوقي ) ١(
 .سبق خترجيه ) ٢(
  .٥٦ / ٣املغني ) ٣(
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نفية والظاهرية واإلمامية وبعض الـشافعية وسـحنون ذهب احل: الثاين 
 باطنـة من املالكية إىل أن املعادن متلك بملك األرض سواء أكانت ظـاهرة أم

ًوحجتهم أن هذه املعادن أجزاء من األرض وإن كان بعـضها يفـضل بعـضا 

  .ًومن ملك أرضا ملك عمقها حتى آخر قرار األرض

 :دة يف األرض املباحة مذهب اجلمهور يف املعادن املوجو

هذا النوع ال خيلو إما أن يكون من املعادن الظاهرة أو من املعادن الباطنة 
فإن كان من املعادن الظاهرة فقد ذهب الشافعية واحلنابلة واحلنفية والزيديـة 
واإلمامة إىل أهنا ال متلك باإلحياء وال جيوز إقطاعها ألحد من النـاس ملـا يف ذلـك 

  .ملسلمني والتضييق عليهم لتعلق مصاحلهم هبامن الرضر عىل ا

 :أما املعادن الباطنة ففيها هلم قوالن 

مذهب الشافعية يف الصحيح واحلنابلة يف األظهر من املذهب إىل : األول 
علق امللك يف املوات عـىل ملسو هيلع هللا ىلص  بأن النبي أهنا ال متلك إال باإلحياء ، واستدلوا

 أصول املعادن حفر وختريـب فـال يكـون اإلحياء وهو العامرة بينام العمل يف

                                         
  .٣٧ ، خمتلف الرواية ص ١٥٠ / ٦ ، املحىل ٣٥١ / ٥هناية املحتاج ) ١(
 ، ٤٣٣ / ٦ ، حاشية ابـن عابـدين ٤٧٥ / ١٤ ، املجموع رشح املهذب ٤٢٢ / ٥املغني ) ٢(

 . وما بعدها ٤٤٠ ، اقتصادنا ملحمد باقر الصدر ص ١٩٤ / ٦بدائع الصنائع 
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ًسببا للملك وهو حيتاج يف كل جزء يأخذه إىل عمل فيملك هذا اجلـزء فقـط 

وهي ختالف موات األرض ألنه إذا أعمر فإنه ينتفع به عىل الـدوام مـن غـري 
  .عمل مستأنف

ذهب بعض الشافعية وقول عند احلنابلة وهو رأي بعض احلنفية : الثاين 
  . من كتبهم إىل أنه يملكها باإلحياءكام يظهر

 :الرتجيح 

ًويف هذا العرص الذي أصبحت الثروة املعدنية فيه حتتل جانبا كبـريا مـن  ً

ثروة البالد اإلسالمية تظهر قوة املذهب املالكي يف املـشهور بـأن املعـادن ال 
اه تتبع األرض التي هي فيها بل هي جلميع املسلمني ويفعل فيها اإلمام ما يـر

ًمصلحة للمسلمني وهو الذي يوافق احلاجة يف هذا الزمن مع كونه مـأخوذا 

ويتفـق ومبـدأ ملسو هيلع هللا ىلص من لب الفقه اإلسالمي ويستند إىل الـسنة وعمـل النبـي 
 .واهللا املوفق . التكافل اإلسالمي ومقدار العمل املبذول فيه 

                                         
  .٤٢٢ / ٥ ، املغني ٢٦٧ - ٢٦٦ / ٣األم للشافعي ) ١(
 ، واستدلوا بأهنا مـوات ال يوصـل إىل مـا فيهـا إال بالعمـل واإلنفـاق ١٩٤ / ٦البدائع ) ٢(

 .ات األرض باألحياء فيملكها كام يملك مو
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امللكية يكون صاحب هي امللكية التابعة للدولة وهذه : ملكية بيت املال 
اص فيها هو بيت املال يتـرصف فيهـا تـرصف املـالك اخلاصـني يف صاالخت

أمالكهم بالبيع واإلنفاق ، واهلبة برشط  أن تتحقق مع هذا مصلحة اجلامعـة 
 .املسلمة 

فإذا وجد مال للمسلمني ومل يتعني مالكه فإن بيت املال هو اجلهـة التـي 
الواردة لبيت املال من طرقه التي سوف ختتص بأخذه وكذلك كل أنواع املال 

 .ًنوضحها قريبا بعون اهللا 

وأما القسم الرابـع فـيام اخـتص « : حكام السلطانية قال املاوردي يف األ
ببيت املال من دخل وخراج فهو أن كل مـال اسـتحقه املـسلمون ومل يتعـني 
 ًمالكه منهم فهو من حقوق بيت املال ، فإذا قبض صار بـالقبض مـضافا إىل

حقوق بيت املال سواء أدخل إىل حرزه أم مل يدخل ألن بيت املال عبارة عـن 
اجلهة ال عن املكان ، وكل حق وجب رصفه يف مصالح املـسلمني فهـو حـق 

 .  »عىل بيت املال

                                         
  .٢١٣األحكام السلطانية ) ١(
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 للموارد املالية يف اإلسـالم ومن متام البحث التعرض عىل سبيل اإلجياز
سلمني ليقوم بمهامـه املنوطـة بـه والتـي أنـيشء يف والتي تغذي بيت مال امل

 :اإلسالم لتحقيقها 

 والزكاة مورد من موارد بيت املال هلـا :فأول هذه املوارد هي الزكاة ) ١
ديوان خاص ومرصف خاص ختتلف فيه عن املوارد املالية األخرى ، وقد نظـم 

 األغنياء بأهنم اإلسالم هذه الفريضة وبني مقاديرها وأوقات آدائها بحيث يشعر
حراس عىل املال حتى يؤدوا منه حقوق الفقراء ويشعر الفقراء بأن هلم يف أموال 

ًاألغنياء حقا ثابتا ، وهذا يشيع روح األخوة اإلسالمية بني أبناء األمة  وقد وكل . ً
 .إىل بيت املال حفظها ومن ثم يقوم بتوزيعها حسب ما ورد 

 .بقر ، والغنم وهي اإلبل ، ال:  زكاة املوايش - ١

 زكاة ثامر النخل والشجر عىل اخلالف والتفصيل الذي حمله يف كتب - ٢
 .الفروع 

 . زكاة الزرع - ٣

 . زكاة الذهب والفضة ، وكذلك عروض التجارة املقومة هبام -  ٤

 وأما مقاديرها التي توجب الزكـاة ومقـدار ىهذه هي األموال التي تزك
 .لتفريعات فمحلها كتب الفروع ما يؤخذ زكاة هلا ونحو ذلك من ا
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 وهو ما يوضـع مـن الـرضائب ) :اخلراج ( رضيبة األرض الزراعية ) ٢
عىل األرض الزراعية أو حمصوالهتا وأطلق اخلـراج يف الـبالد اإلسـالمية يف 
ًالغالب عىل رضائب األطيان التي تعرف باخلراجية متييزا هلا عن األطيان التي 

امء أو سب فيها العرش أو نـصفه ممـا سـقته الـعرفت بالعشورية وهي التي جي
 .سقى بام فيه مؤنة عىل اإلنسان من دلو ومضخة ونحو ذلك 

 ، أو اخلـارج ّواخلراجية ما جيب فيهـا قـدر معـني باعتبـار مـساحتها
وأول من فرض اخلراج عمر بـن . فاإلمام هو املوكل يف تقدير ذلك  . منها

 السواد بعد مـشاورة كبـار املهـاجرين اخلطاب ريض اهللا عنه ملا حبس أرض
  .واألنصار

وهو كل مال وصل من املرشكني من غري قتال وال بإجياف : الفيء ) ٣

Z  Y  X  ]  ﴿ : خيل وال ركاب واألصل فيه ويف توزيعه قول اهللا تعاىل 

    i   h  g  f  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]  \

                                         
ًويسمى خراج وظيفة وهو أن يكون الواجب قدرا معينا عىل مساحة معلومة من األرض ) ١( ً

 .يتعلق بالذمة بمجرد التمكن من االنتفاع هبا 
ًويسمى خراج املقاسمة وهو أن يكون الواجب بعض اخلارج كالربع واخلمس مثال حتى ) ٢(

  .١٧٧ / ٤انظر حاشية ابن عابدين . ًخترج األرض شيئا مل جيب خراج املقاسمة إذا مل 
  .٣٥ / ٣٤اخلارج أليب يوسف ) ٣(
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u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   j  y  xw  v    
�  ~  }     |  {z   ﴾ . 

  : وقد بني اهللا تعاىل مرصفه بقوله يف سورة األنفال : مخس الغنائم ) ٤

 ﴿  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .
C  B  A   @  ?  >=   <  ;   ﴾ . 

 خيـرج مـن الغنيمـة فـإن حممـد وأما اخلمـس الـذي« : قال أبو يوسف 
 ،  ريض اهللا عنهالسائب الكلبي حدثني عن أيب صالح عن عبد اهللا بن عباس

هللا وللرسول سهم ، : عىل مخسة أسهم ملسو هيلع هللا ىلص أن اخلمس كان يف عهد رسول اهللا 
ولذي القربى سهم ، ولليتامى واملساكني وابن السبيل ثالثة أسهم ، ثم قسمه 

 عنهم عىل ثالثة أسهم وسقط سهم الرسـول أبو بكر وعمر وعثامن ريض اهللا
وسهم ذوي القربى وقسم عىل الثالثة الباقني ثم قسمه عيل ريض اهللا عنه عىل 

 .  »ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثامن ريض اهللا عنهم

                                         
  .٧: سورة احلرش ) ١(
  .٤١: سورة األنفال ) ٢(
  .٢١كتاب اخلراج أليب يوسف ص ) ٣(
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وهي رضب من اخلراج يرضب عىل األشخاص ال عىل : اجلزية ) ٥

N  M  R  Q  P  O   ﴿ : األرض واألصل فيها قوله تعاىل 

   ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S
i  h  g  f  e  d  c  b    a    ﴾  . وتؤخذ من

 ، وأما مقدار ما يؤخذ فقد عجم أهل الكتاب ومن املجوس باإلمجاع
 .اختلفوا فيه وهو مبسوط يف كتب الفروع 

بن سليامن حدثنا عاصم : قال أبو يوسف يف كتاب اخلراج : العشور ) ٦
كتب أبو موسى األشعري إىل عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا : عن احلسن قال 

 ، ًعنه أن جتارا من قبلنا من املسلمني يأتون أرض احلرب فيأخذون منهم العـرش
فكتب إليه عمر خذ أنت منهم كام يأخذون من جتار املسلمني وخذ من أهـل 

ًا درمها ، وليس فـيام دون ملسلمني من كل أربعني درمهالذمة نصف العرش ومن ا ً

 .هـ . أاملائتني يشء ، فإن كانت مائتني ففيها مخسة دراهم وما زاد فبحسابه

                                         
  .٢٩: التوبة ) ١(
ذها منهم ومن أهل الكتـاب أما عبدة األوثان من العجم ففيهم خالف فاحلنفية يرون أخ) ٢(

من العرب أما الراجح عند احلنابلة فإنه عدم جـواز أخـذها إال مـن أهـل الكتـاب ، ويف 
األحكام الـسلطانية للـاموردي . رواية تقبل من مجيع الكفار إال عبدة األوثان من العرب 

  .٧٢٥ ، األموال أليب عبيد ١٤٣
  .١٤٦ - ١٤٥اخلراج أليب يوسف ص ) ٣(
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وعىل هذا درجت احلكومات اإلسالمية من عهد عمر فأقيم العرش عند 
ممر التجار بأموال التجارة الصادرة من البالد اإلسـالمية أو الـواردة إليهـا ، 

  .بد العزيز مع والتهوكذلك كان يفعل عمر بن ع

، ومـن هـذا  أول من وضع العـرش يف اإلسـالم عمـر« وعن الشعبي 
يتضح أن عمر بن اخلطاب أول من اختذها يف اإلسالم وجعل الناس فيها عىل 
ثالث درجات ، مسلمني يؤخذ منهم ربـع العـرش ، وذميـني ويؤخـذ مـنهم 

لمني ألن األمر فيام نصف العرش وحربيني ويؤخذ منهم كام يأخذون من املس
 .بيننا وبينهم مبني عىل املجازاة واملعاملة باملثل 

واحلكمة يف جعل الناس عىل هذه الدرجات أن املـأخوذ مـن املـسلمني 
زكاة وهي ربع العرش ولذا يرصف يف مصارف الزكاة ، ويؤخذ مـن الـذميني 
ضعف ذلك ألن ذلك معهود يف نـصارى بنـي تغلـب حيـث تؤخـذ مـنهم 

مام أكثر من  اإلضاعفة أو ألن أموال جتارهتم يف حاجة إىل محاية منالصدقة م
أموال املسلمني لطمع الناس يف أمواهلم ، ويؤخذ من احلريب العرش ألخذهم 

 . » منا هذا املقدار ، وكذلك من باب املعاملة باملثل

                                         
  .١٤٧ص : اخلراج أليب يوسف انظر ) ١(
  انظـر بحـث الـشيخ عبـد الـرمحن حـسن يف املـؤمتر األول ملجمـع البحـوث اإلسـالمية ) ٢(

 . م ١٩٦٤ القاهرة عام ٢٤٠ص 
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 :الركاز ) ٧

 : يف معنى الركاز إىل مذهبني - رمحهم اهللا تعاىل -اختلف الفقهاء 

إىل القول بأن الركاز هو املعـدن واملـال  ذهب احلنفية: املذهب األول 
 .املدفون كالمها يقصدون أن املعدن واملال املدفون يقال له ركاز 

الركـاز هـو املـال : فقـالوا  ذهب إليه مجهور الفقهـاء: املذهب الثاين 
م وقـالوا املدفون خاصة وهبذا التعريف خيرج املعدن من معنى الركاز عنـده

 .فيه الزكاة دون اخلمس 

ومع اختالفهم يف تعريف الركاز فقد اختلفـوا يف املقـدار الواجـب فيـه 
ومن ثم اختلفوا يف الباقي بعد اخلمس إىل آراء حسب األرض التي وجد فيها 

 :الركاز عىل النحو اآليت 

التفرقة  فمذهب احلنفية.  إذا كانت األرض مملوكة يعرف مالكها - ١
 الدار واألرض فإذا وجد الركاز يف األرض فذهب اإلمام إىل القول بـأن بني

                                         
  .٤٦٩ ، واألموال أليب عبيد ٢١٢ / ١جممع األهنر ) ١(
  ،٩١قهيـة  ، والقوانني الف١٦٩ / ١ ، املهذب ٨٠٠ / ٢ ، ومطالب أويل النهى ٤٦٩األموال ) ٢(

  .١٢٠واألحكام السلطانية للاموردي 
  .٢١٤ - ٢١٢ / ١جممع األهنر ) ٣(
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ويف « : ملسو هيلع هللا ىلص لقولـه . اجلميع للواجد بينام ذهب الصاحبان إىل أن فيه اخلمـس 
 .  »الركاز اخلمس

أما إذا وجد الركاز يف األرض فقد اتفقوا عىل أن فيـه اخلمـس ولكـنهم 
وقال الصاحبان ملن ملـك األرض اختلفوا يف الباقي فقال أبو حنيفة للواجد 

 .أول الفتح إن عرف وإال فالباقي ال قرب وارث 

إىل أن يف الركاز اخلمس أما الباقي ففيـه للاملكيـة  ذهب اإلمام مالك
 .األوىل تقيض أن يكون لواجده والثانية تقيض به ملالك األرض : روايتان 

لوا القول يف الباقي فقد أوجبوا فيه اخلمس إال أهنم فص وأما الشافعية
عىل حسب الواجد فإن كان من أهل احلرب فهو غنيمة يفعـل هبـا مـا يفعـل 

 .ًبالغنائم وإن كان الواجد مسلام فالباقي ملالك األرض 

ًقوال واحدا أن فيه اخلمس والباقي ملالك األرض  وذهب احلنابلة ً. 

 .ومرصفه مرصف الفيء للمصالح كلها 
                                         

 ، أبـو داود يف ١٣٣٤ / ٣ ، ومـسلم يف احلـدود ٦٦٣ / ٣البخاري يف املسافات والزكاة ) ١(
  .٤١٨ / ٥ ، الرتمذي يف األحكام ١٨١ / ٣اللقطة واإلمارة 

  .٩٠القوانني الفقهية ) ٢(
  .١٧٠ - ١٦٩ / ١املهذب ) ٣(
  .٨١ - ٨٠ / ٢مطالب أويل النهى ) ٤(
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 .ًتا  إذا كانت األرض موا- ٢

.  عىل أن فيه اخلمـس والبـاقي لواجـده - رمحهم اهللا تعاىل -فقد اتفقوا 
ًهذا كله إذا كان الكنز جاهليا بأن كانت عليه عالمة الكفار أما إذا كان عليـه 

 .عالمة املسلمني فهو لقطة جتري عليها أحكام اللقطة 
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 :صورته إىل امللك املتميز وامللك الشائع  امللك باعتبار ينقسم

 هو الذي تعلق بيشء حمدود غري خمتلط بملك الغـري ،:  فامللك املتميز - ١
وذلك كأن يملـك اإلنـسان سـيارة واحـدة أو . فله حدود تفصله عام سواه 

ًكتابا أو دارا بأكملها  ً. 

 معـني وهو امللك املتعلق بجزء نسبي غـري:  امللك الشائع أو املشاع - ٢
ًمن جمموع اليشء مهام كان ذلك اجلزء كبريا أو صغريا  ً. 

ًوذلك كأن يملك اإلنسان جزءا يف أرض وذلك اجلـزء غـري معـني بـل 

 .ًمشاع فيها وكأن يملك نصف الدار أو ربع سيارة أو جزءا من مائه مـن أرض 
 .وهذا ما يسمونه احلصة الشائعة يف اليشء املشرتك 

إال . ز يف جواز الترصف به بالبيع واهلبة واملصاحلة وامللك الشائع كاملتمي
أنه استثنى ثالثة عقود فال جيوز الترصف فيها يف امللك املشاع عىل اختالف يف 

 :ذلك 

ًوقالوا يف سبب استثنائه أن احتباس املال كله يعتـرب جتـاوزا : الرهن ) ١

ًن مانعـا مـن أما اجلمهور فال يرو. ّعىل رشيكه والذي يقول هبذا هم احلنفية 
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  .الرهن يف هذه الصورة

وقالوا يف سبب استثنائها ، البد فيها من كامل القبض والتسليم : اهلبة ) ٢
ومتامه وكامله بتمييز املقبوض من غريه ، وهذا االستثناء مـن احلنفيـة ، وأمـا 

 .األئمة الثالثة فقالوا بجواز هبة املشاع 

ه قـال مالـك والـشافعي ، قـال وتصح هبة املـشاع وبـ« : قال يف املغني 
   :وقال أصـحاب الـرأي . سواء يف ذلك ما أمكن قسمته أو مل يمكن : الشافعي 

ثم بني أن احلنفية يرون جواز اهلبـة . ال تصح هبة املشاع الذي يمكن قسمته 
 .  »يف احلالة التي ال يمكن فيها قسمة املوهوب

ملـؤجرة إال إذا كانـت وقالوا يف السبب إنـه ال يـستطيع تـسليم العـني ا
ًاإلجارة للرشيك أو أجر الرشيكان معا فال مـانع لـزوال املحـذور وإمكـان 
التسليم وهذا مذهب احلنفية ، واجلمهور عىل جوازها ألنه معلوم جاز بيعـه 

 .فجازت إجارته 

جيوز إجارة كل عني يمكن أن ينتفع هبا منفعـة مباحـة « : قال ابن قدامة 
 . » مع بقائها بحكم األصل

                                         
  .١٣٦ / ٢ ، الكايف البن قدامة ٣٨ / ٤روضة الطالبني ) ١(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٦٥٥ / ٥املغني ) ٢(
 . ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٤٥ / ٥املغني ) ٣(
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 :وامللك املشاع نوعان 

 مشاع غري قابل للقسمة وهو الذي ال يمكـن االنتفـاع بـه بعـد :األول 
 أخرى ًالقسمة االنتفاع الذي كان مرادا قبلها ، سواء أكان االنتفاع به بمنفعة

غري منفعته األصـلية كاحلـصة يف أرض زراعيـة أو دار كبـرية ، أم ال يمكـن 
ًاع به مطلقا كساقية أو محام أو دابة االنتف ً. 

 للقسمة وهـو مـا يمكـن االنتفـاع بـه بعـد القـسمة  مشاع قابل:الثاين 
 .ًاالنتفاع الذي كان مقصودا منه قبل القسمة 

أن يكـون كـل جـزء مـن املـال املـشرتك غـري :  ومقتـىض الـشيوع هذا
 .خمصوص بأحد من أصحاب احلصص بل تتعلق به ملكيات مجيعهم 

ّ الواضح أنه متى قسم املال املشرتك بني الـرشكاء زال الـشيوع مـن ومن
 .امللك وأصبحت امللكية يف هذه احلالة ملكية متميزة 

وللرشكاء االنتفاع باملال املـشرتك فـإذا مل يتفقـوا عـىل طريقـة االنتفـاع 
ًوطلب أحدهم القسمة أو طلبوها مجيعا وكان املال قابال للقسمة قسم بينهم  ً

  .متنع عليهاوجيرب امل

                                         
الــرشيعة :  ، وانظــر ٣٥٦انظــر املــدخل يف التعريــف بالفقــه اإلســالمي حممــد شــلبي ) ١(

 - ٣٥١اإلسالمية تارخيها ونظرية امللكية والعقود لألستاذ بدران أبو العينـني بـدران ص 
٣٥٢.  
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 يف خمتلف أنواعها خصائص ختتلف فيها بعض أنواع امللكية إن للملكية
 .عن بعضها اآلخر 

وهذه اخلصائص عبارة عن قابليات واعتبارات رشعية يقبل بمقتـضاها 
بعض أنواع امللكية ما ال يقبله غريه من الترصفات بحسب طبيعـة كـل نـوع 

 .مي إليه النظر الترشيعي فيه وما ير

مل وإن املتتبع لكتب الفقه اإلسالمي جيد أن فقهاءنـا رمحهـم اهللا تعـاىل ، 
جيمعوا خـصائص امللكيـة يف بحـث مـستقل وإنـام تظهـر هـذه اخلـصائص 
للباحث يف غضون األحكام الفقهية يف شتى املباحث واملناسبات التي تتصل 

 .أم ناقصة بامللكية وأسباهبا سواء أكانت تامة 

وسنعرض خلصائص امللكية من النصوص وفروع األحكام الفقهيـة يف 
 ، مظاهنا بعد أن علمنا أهنا تنقسم يف اجلملة إىل ملكية تامة وملكية ناقـصة

                                         
 . من هذه الرسالة ٩٧انظر ص ) ١(
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 :وعليه فسأقوم بعرض هذا املبحث يف املطلبني التاليني 

 .خصائص امللكية التامة : املطلب األول 

 .لكية الناقصة خصائص امل: املطلب الثاين 
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احلديث عن خصائص امللكية التامة سـوف أبينـه بعـون اهللا يف الفـروع 
 :التالية 

 

 

هذه اخلاصية هي فائدة امللك وثمرته ، لذا نجد أن الفقهـاء قـد أولوهـا 
صة ببيان القدرات والسلطات التي خيوهلا حق امللك لصاحبه وهي عناية خا

ما أطلقوا عليه حكم امللك وأرادوا بحكم امللـك األثـر أو الثمـرة أو الغايـة 
والفائدة التي رتبها الشارع احلكيم عىل قيام امللك ، وأن النـصوص الفقهيـة 

وك كثـرية التي تبني ما يثبت للاملك من سلطات أو قدرات عىل اليشء اململـ
 .هية قوهي متناثرة يف األبواب الف

 :وفيام ييل نشري إىل بعض النصوص الفقهية من كتب املذاهب املختلفة 

 :من فقه احلنفية ) أ

حكـم امللـك واليـة التـرصف للاملـك يف اململـوك « :  قال الكاساين

                                         
 . ، مطابع اإلمام بالقاهرة ٤٠١٢ / ٨بدائع الصنائع ) ١(
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ه والية املنع عنـباختياره ليس ألحد والية اجلرب عليه إال لرضورة وال ألحد 
وإن كان يترضر به إال إذا تعلق به حق الغري فيمنع عن الترصف من غري رضا 
صاحب احلق وغري املالك ال يكون له الترصف يف ملكه من غري إذنه ورضاه 

 . » إال لرضورة

 :من فقه الشافعية ) ب

يثبت التـرصف بحـصول امللـك ويـزول « :  قال العز بن عبد السالم
 . » بزواله

 :الكية من فقه امل) ج

والصحيح يف حد امللك أنـه متكـن اإلنـسان « :  قال حممد عيل حسني
ًرشعا بنفسه أو بنيابته من االنتفاع بالعني أو املنفعة ومن أخـذ العـوض عـن 

 .العني أو املنفعة 

وباجلملة فموجب امللك االنتفـاع ، واالنتفـاع يكـون بـوجهني انتفـاع 
النائب عنه والنائـب قـد يكـون باسـتنابة يتواله املالك بنفسه وانتفاع يتواله 

املالك ، وقد يكون بغري استنابة فغـري املحجـور عليـه يتوصـل إىل االنتفـاع 

                                         
  .٦ / ٢قواعد األحكام ) ١(
  .٢٣٤ / ٣هتذيب الفروق والقواعد السنية ) ٢(
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بملكه بنفسه ونيابتـه ، واملحجـور عليـه ال يتوصـل إىل االنتفـاع بملكـه إال 
بنيابته ، ونائبه ال يكون إال باستنابته واالنتفاع إما مع أخذ العوض أو بدونـه 

 .أهـ  » د العني أو بدونهوإما مع ر

 :من فقه احلنابلة ) د

ألن امللك إلطالق الترصف ، واملنفعة املباحة يبـاح « :  قال ابن قدامة
 . » له استيفاؤها فجاز له أخذ عوضها

وإن املتأمل يف تعريفات الفقهاء حلقيقة امللـك جيـد أهنـا قـد أوضـحت 
رصف بجميـع أنـواع بصفة عامة أن امللك يعطـي صـاحبه القـدرة عـىل التـ

 .الترصف ما دامت ضمن احلدود التي حددهتا الرشيعة وسمحت هبا 

ًوتتعدد أيضا صـور االنتفـاع باألشـياء اململوكـة ويمكـن تقـسيمها إىل 

 :قسمني 

 :القسم األول 

 ترصفات مادية تؤدي إىل استهالك اليشء اململوك كام يف األكل والـرشب ،
تفاع بعينه كاسـتعامل األلبـسة والـسيارات نباإلضافة إىل استعامل اليشء باال

 .ًواختاذ أدوات الزينة املسموح هبا رشعا 
                                         

 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٢٨٤ / ٤املغني ) ١(
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 : القسم الثاين 

ترصفات اعتبارية تقديرية وهي التي قدرها الشارع وذلك بنقل ملكيـة 
األعيان أو منافعها إما بعوض كالبيع أو بغـري عـوض كاإلعـارة أو اهلبـة أو 

 .الصدقة وغري ذلك 

ً ملكـا تامـا ةيف هذا املقام أن االنتفاع باألشياء اململوكـونريد أن نوضح  ً
ًعن طريق استعامهلا أو استهالكها أو الترصف فيها لـيس مطلقـا يف الـرشيعة 
بحيث يترصف املالك يف اململوك كيف شاء عىل مراده ورغبته ، إنام هو مقيد 

كيـة بقيود حددهتا الرشيعة سنعرض هلا بالتفصيل عند احلديث عن قيود املل
 .إن شاء اهللا تعاىل 

وهناك ناحية أخرى وهي أن هذه املزايا والسلطات لإلنسان عىل اليشء 
اململوك مقصورة عىل املالك ال جيوز لغريه أن يشاركه فيها ، وبناء عليـه فـال 
حيق لغري املالك أن ينتفع باليشء اململوك لغريه إال يف حدود معينة أقرت فيها 

يترصف أو يستفيد من اليشء اململوك وسنعرض هلـا الرشيعة لغري املالك أن 
 .بالتفصيل عند بيان وظيفة امللكية إن شاء اهللا تعاىل 

 

 

ًإذا ملك اإلنسان عينا من األعيان بسبب من أسباب امللكية التامة ، فإنه 

ًستلزم ملكية املنفعة ، إما حـاال يملك منفعتها بذلك امللك ألن ملكية العني ت
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ًأو مآال دون العكس أي أن ملك املنفعة ال يستتبع ملك العني ألن الـشخص 

قد يملك منافع يشء دون أن يملك عينه كـام يف اإلجـارة والوصـية باملنـافع 
 .والوقف والعارية 

وإنه ملن املعلوم أن ملكية األشياء ليـست مقـصودة لـذاهتا وإنـام الغايـة 
ًية منها هي االنتفاع هبا حـاال أو مـآال وملكيـة الرقبـة مـا أقـرت إال األساس ً

ًلتكون سندا لكامل االنتفاع الكامل والترصف املرشوع ضـمن القيـود التـي 
 .حددهتا الرشيعة 

ويف ذات الوقت ال يمكن أن يتصور انفكاك حق االنتفـاع عـن ملكيـة 
ت عنـه الـرشيعة الرقبة بصورة مؤيدة ألن ذلك نوع من العبث الـذي تنزهـ

 .الساموية 

وإنام يقر الرشع ذلك االنفكاك عىل سبيل االستثناء يف حاالت عارضـة 
ومؤقتة ينتهي هبا األمر إىل عودة تبعية املنافع للعني فتعـود إىل ملكيـة الرقبـة 

 .ثمرهتا األصلية وهي املنافع 

وعىل هذا ال يوجد يف الفقه اإلسالمي من أسـباب امللكيـة مـا يوجـب 
 ، كـأن ك الرقبة وحدها دون منافعها إال يف صوريت الوصـية باملنـافعامتال

                                         
 ، ٧٨ / ٨ ، وهنايـة املحتـاج ١١٨ / ٢ ، ورشح منتهـى اإلرادات ٩٤ / ٣كشاف القناع ) ١(

  .٢٦٦ / ٢واملهذب 
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يويص بالرقبة لشخص وباملنفعة لشخص آخر ، أو بالرقبة للورثـة وباملنفعـة 
 .لشخص آخر 

فإذا انتهت املدة عادت ملكية املنفعة لتتصل بملكية الرقبة بعد انفـصال 
 .مؤقت 

ًما للوصية ألهنـا مبنيـة عـىل وهذا االنفكاك املؤقت قد تسومح به احرتا

 .التسامح ، وما ذلك إال تشجيع ألعامل الرب يف هناية احلياة الدنيوية 

أمــا إذا كانــت الوصــية باملنــافع وحــدها دون توقيــت جلهــات دائمــة 
وشخص معني فإهنا خترج عن الوصية وتعترب يف معنى الوقف الـدائم الـذي 

بصورة دائمة عىل اجلهـة اخلرييـة تسقط فيه امللكية عن الرقبة وترصد املنفعة 
 .الدائمة التي خصصها هلا الواقف 

ً إىل الفقراء أبدا أو لشخص معني -ً مثال -فإذا أوىص إنسان بغلة بستانه 

ًومن بعده جلهة بر ال تنقطع كان ذلك وقفا مضافا إىل ما بعـد املـوت بحكـم  ً

ن العربة يف العقود ًالرضورة نظرا إىل التأبيد الوارد ، وإن كان بلفظ الوصية أل
تأبيد املنافع جلهة الرب ، وألنه يف حال  للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين

مللكية الورثة يف الرقبة معنى ما دامت املنفعـة املقـصودة مـن األعيـان مل يبق 

                                         
 .املادة الثالثة من جملة األحكام العدلية ) ١(
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وقد أمكن قيام االنفكاك بني الرقبة واملنفعة عـىل .  ليست هلم بشكل دائم
هاء يف األرايض اخلراجية ألن بيت املال وهو جهة دائمـة قـد رأي مجهور الفق

: استعاض عن منفعة هذه األرايض بام فرض عليها من اخلراج ، وبتعبري آخر 
إن األرض قد أجرت هبـذا املقابـل هـذه اإلجـارة الدائمـة للمـصالح التـي 

: ويف رواية عن املالكيـة قـالوا . وقد خالف احلنفية اجلمهور . اقتضت ذلك 
ن األرايض اخلراجية يملكها أصحاهبا كام يملكون منافعها فبناء عىل رأهيـم إ

  .ليس هناك انفكاك بني ملك الرقبة وملك املنفعة

 

 

ًإن أول ملكية تثبت عىل اليشء الذي مل يكن مملوكا من قبل تكـون دائـام  ً

 .ًومنافعه معا شاملة لرقبة اليشء 

فامللكية األوىل تكون بصورة دائمة تامة فال يمكن أن تثبت امللكية األوىل 
عىل اليشء ناقصة مقصورة عىل ملك الرقبة وحدها أو املنفعـة وحـدها دون 

 .الرقبة 

                                         
  .٢٧١ - ٢٦٩ / ١املدخل الفقهي العام ) ١(
  .٢٠٩ ، قواعد ابن رجب ١٨١ / ٢ ، حاشية الدسوقي ٢٧٢ / ٣تبني احلقائق ) ٢(
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وامللكية األوىل هي التي تثبت عىل اليشء بسبب منشئ للملكية ، إما عن 
 .ن اململوك طريق إحراز املباحات أو التولد م

فإذا ثبتت امللكية األوىل عىل يشء بأحد أسباهبا املنشئة فال يتصور بعدها 
أن يتعلق بذلك اليشء ملك جديد إال بالسبب الناقل للملكية دون املنشئ هلا 

ً كل ملك يثبت عىل يشء مملوك سابقا إنام يكون من قبيـل تبـدل املالـك ألن

 .وهذا هو معنى نقل امللكية 

 العـني -لك األول يمكن أن تنتقل من يده امللكية بصورة تامة ثم إن املا
 فتثبت للثاين ملكيـة تامـة كـام يف البيـع واهلبـة وغريمهـا مـن -ًواملنفعة معا 

ًاألسباب التي توجب ملكا تاما  ً. 

ويمكن أن تنتقل من يده ملكية املنفعة وحدها كام هو احلال يف اإلجـارة 
 .والعارية 

نتقل من يده ملكيـة الرقبـة وحـدها دون املنفعـة يف ًكام يمكن أيضا أن ت
 أو الورثة فتثبت بذلك للاملك صوريت الوصية باملنفعة لواحد وبالرقبة آلخر

 .ديد ملكية ناقصة بأحد أسباهبا اجل

ونتستنتج من ذلك أن امللكية التامة تنشأ باألسباب الناقلـة للملكيـة أو 
 والتولد من اململوك ثم تنتقل بعد ذلك ًاملنشئة هلا فتنشأ أوال بإحراز املباحات

www.almoslih.net



  

 - ١٧٥ -

شخص عن آخر  كام يف خالفة. إىل مالك جديد بوساطة العقود أو اخلالفة 
يف ملكه باملرياث أو الوصية أو خالفه يشء عن يشء كام هو احلـال يف ضـامن 

 .املتلفات املثلية 

ملكية  الناقصة فال تنشأ إال من األسباب الناقلة للملكية ألن أما امللكية
الرقبة وحدها أو املنفعة وحدها تكون بصورة دائمـة مـسبوقة بملكيـة تامـة 

 . فيه

 

 

إن ملكية العني متى ثبتت بأحد أسباهبا تثبت مؤبدة ومع هذا فإنه يمكن 
سبب جديد ناقـل كـالبيع أن يطرأ عىل امللكية التامة انتقال من يد إىل أخرى ب

واإلرث ، فإن مل يطرأ عليها ناقل بوساطة عقـد جديـد أو خالفـه ال تنتهـي 

                                         
   ، املعجـم الوسـيط ٩٩ - ٩٤ / ٢ ، ترتيـب القـاموس ١٩٣ ، ١٩٢ / ١املصباح املنـري ) ١(

٢٥١ - ٢٥٠ / ١.  
راجع أبواب إحياء املوات والبيوع من كتب املذاهب الفقهية ، وراجع امللكية يف الرشيعة ) ٢(

  ،٧٤ ، وامللكية ونظرية العقد للـشيخ حممـد أيب زهـرة ٣٧٥ / ١اإلسالمية للدكتور العبادي 
  .٢٧٢ - ٢٧١ / ١واملدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا 

 

www.almoslih.net



  
 

 - ١٧٦ -

 فـام امللكية السابقة بعد ثبوهتا ، فإذا ثبت أن ملكية العني ال تقبل التوقيـت
 حكم العمري والرقبي ؟

وقبل اإلجابة عن  هذا التساؤل نريد أن نعرف العمـري والرقبـي ، ألن 
 . اليشء فرع عن تصوره احلكم عىل

: هي نوع من أنواع اهلبة وصورهتا أن يقول مالك العني آلخر : العمري 
أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري أو مـا عـشت أو مـدة حياتـك أو مـا 
حييت أو نحو هذا ، وسميت بالعمري لتقييدها بالعمر إمـا بعمـر صـاحب 

 .العني أو بعمر الشخص اآلخر وهو املعتمر له 

ًوهي أيضا نوع من أنواع اهلبة وصورهتا أن يقول مالـك العـني : ي الرقب

أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك عىل أنك إن مت قـبيل عـادت : لشخص آخر 
ًهـي آلخرنـا موتـا : ّإيل وإن مت قبلك فهي لك ولعقبـك فكأنـه يقـول لـصاحبه 

 .وبذلك سميت رقبي ألن كل واحد منهام يرقب موت صاحبه 

فقهاء عىل جواز العمري واختلفوا يف الرقبي فقال بجوازهـا وقد اتفق ال
وقد اختلف الفقهاء . اجلمهور وخالفهم يف ذلك اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل 

 :فيام يملكه املعمر له عىل مذهبني 

                                         
  .٦٨٧ / ٥املغني ) ١(
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 : املذهب األول 

  الذين بقـوا عـىل أصـلهم يف أن ملكيـة العـني  مذهب مجهور الفقهاء
إن العمري تنقل امللك إىل املعمر له ثم لورثتـه مـن : لوا ال تقبل التوقيت وقا

 .بعده 

 :واحتجوا ملا ذهبوا إليه بام يأيت 

ْأمسُكوا علـيُكم « : قوله ملسو هيلع هللا ىلص  حديث جابر فقد روى عن رسول اهللا - ١ ْْ َ َ ِ َ

ّأموالُكم وال تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرهـا حيـ َ ْ ُ ََ ََ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ ََّ َ َ ْ َ َِ َّ ُ ًا وميتـا ُ ًِّ ََ
ِولعقبه ِ َِ ُبالعمرى لـمن وهبت لهملسو هيلع هللا ىلص « ويف لفظ قىض رسول اهللا .  » َ َ ُ ْ َُ ْْ ِ َ َ ِْ«  . 

َال رقبى ، فمن أرقب « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :  حديث ابن عمر قال - ٢ ْ ََ َ ْ َْ َ َُ

ْشيئا فهو له حياته وموته َ َ ُ َ ُ َْ َ َ ً َ«  . 

َجعل« : ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :  حديث زيد بن ثابت -  ٣ َ ِ العمرى للوارثَ ِِ َ ُْ َْ ْ«  . 

                                         
 ، دار املعرفة للطباعـة والنـرش الطبعـة ٩٣ / ٥ ، وتبيني احلقائق ٤٠٩ / ٥هناية املحتاج ) ١(

  .٣٦٧٢ / ٨صنائع  ، بدائع ال٦٨٨ - ٦٨٦ / ٥األوىل ، واملغني 
 مـن ١٢٤٧ - ١٢٤٥ / ٣أخرجه مسلم بمعناه يف صحيحه ، كتاب اهلبات باب العمرى ) ٢(

 .عدة طرق 
 . عن ابن عمر بلفظه ٧٩٦ / ٣أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب اهلبات باب الرقبى ) ٣(
 عـن جـابر عـن النبـي ١٢٤٨ / ٣أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اهلبات باب العمرى ) ٤(

= 
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 : املذهب الثاين 

 متليـك املنـافع ال متلـك هبـا رقبـة يإىل أن العمر ذهب اإلمام مالك
املعمر بحال ويكون للمعمر السكنى ، فإذا مات عادت إىل املعمر وهو املالك 

وكذلك األمر لو قال له ولعقبه كان سكناها هلم فإذا انقرضوا عادت . األول 
 . املعمر إىل

 .ًوسبق رأي اإلمام مالك يف الرقبى وأهنا غري جائزة أصال 

 :وعمدة اإلمام مالك فيام ذهب إليه ما ييل 

سـمعت :  روى حييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم أنه قـال - ١
 ما يقـول النـاس فيهـا ؟ فقـال يًمكحوال يسأل القاسم بن حممد عن العمر

ّالنـاس إال عـىل رشوطهـم يف أمـواهلم ومـا مـا أدركـت : القاسم بن حممـد 

  .أعطوا

ّ إن التمليك ال يتأقت كام لو باعه إىل مدة ، فإذا كان ال يتأقـت محـل - ٢

                                         
= 

ِالعمري مرياث ألهلها ، وأخرجه النسائي يف سـننه كتـاب العمـري : ل قاملسو هيلع هللا ىلص  ْ َ ِ ٌِ َ َ ْ ُ٢٢٨ / ٦ 
ِالعمري هي للوارث« : قال ملسو هيلع هللا ىلص عن زيد بن ثابت عن النبي  َ ُِ َ َ ِْ ْ « . 

  .٣٢٠ - ٣١٩القوانني الفقهية ) ١(
  .٧٥٦ / ٢: كتاب األقضية باب القضاء يف العمري : املوطأ ) ٢(

www.almoslih.net



  

 - ١٧٩ -

 .قوله عىل متليك املنافع ألهنا يصح توقيت ملكيتها 

والصحيح يف هذه املسألة ، ما ذهب إليه مجهور الفقهـاء وذلـك لـصحة 
ًث األول متفـق عليـه ورواه أيـضا اإلمـام فاحلـدي. األحاديث وقوة أدلتهم 

مالك يف موطئه وقول ابـن القاسـم  يقبـل يف خمالفـة الـصحابة الـذين رووا 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص حكمها فكيف يقبل يف خمالفة قول سيد املرسلني 

إهنا عند العرب متليك املنافع فال ضري إذا نقلها الـشارع : أما قول ابن األعرايب 
 ، الصالة إذا نقل معناها من الدعاء إىل األفعال املعروفةإىل متليك الرقبة ، كام فعل يف 

 .كام نقل الظهار واإليالء من الطالق إىل أحكام خمصوصة 

أما دليلهم الثالث بأن التمليك ال يتأقـت فهـذا صـحيح لـذلك أبطـال 
ًالرشع تأقيتها وجعلها متليكا مطلقا  ً. 

من ، فإن فقهاءنـا وإذا ثبت لدينا أن ملكية العني ال تتأقت بوقت من الز
إن من رشائط صحة البيع عدم التوقيـت : ًفرعوا عىل هذا املبدأ فروعا فقالوا 

 :أو التعليق عىل رشط ينايف مقتضاه فإذا وجد الرشط املؤقت كأن يقـول البـائع 
 . بعتك هذه الدار سنة فسد

                                         
  .١٢٠ / ١ ، وبداية املجتهد ٤٨ / ٣ ، واهلداية ١٩٣ / ٣وكشاف القناع  ، ٢٧٥ / ١املهذب ) ١(
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ّ ملكية األعيان تثبت مؤبدة وال تنتقل عن املالـك إىل غـريه إال تإذا كان

بسبب مـن األسـباب الناقلـة للملكيـة كـالبيع واهلبـة ، فهـل يـزول امللـك 
باإلسقاط ؟ بأن خيرج اليشء عن ملك املالـك ال إىل مالـك ، أو بـاإلعراض 

 .عنه بأن يرتك املالك العني دون استعامل أو استفادة 

 :الفقهية يف هذه املسألة عىل مذهبني اختلفت األنظار 

 :مذهب مجهور الفقهاء : املذهب األول 

اتفق مجهور الفقهاء عىل أن ملكيـة األعيـان ال تقبـل اإلسـقاط فلـو أن 
ًإنسانا أسقط ملكيته عن يشء أو أعرض عنها تبقى ملكا له ، وهذا مـا عليـه  ً

 .األكثر من فقهاء املذاهب والراجح عندهم 

ص الفقهية لكل مذهب عىل حـدة ليتبـني لنـا رأي كـل وسنورد النصو
 .مذهب من مذاهب اجلمهور 

 :فقهاء احلنفية ) أ

أمـا األرايض اململوكـة العـامرة فلـيس « :   قال صاحب البدائع- ١
 ألحد أن يترصف فيها من غري إذن صاحبها ألن عصمة املالك متنع مـن ذلـك ،

                                         
 . من طبعة مطابع اإلمام بالقاهرة ٣٨٤٨ / ٨بدائع الصنائع ) ١(
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 عـىل ذلـك سـنون ألن وكذلك األرض اخلراب الذي انقطع ماؤها ومـىض
امللك فيها قائم وإن طال الزمان حتى جيوز بيعها وهبتهـا واجارهتـا وتـصري 
ًمرياثا إذا مات صاحبها إال أهنا إن كانت خرابا فال خـراج عليهـا ، إذ لـيس  ّ ً  
ّعىل اخلراب خراج إال إذا عطلها صاحبها مع التمكن من االسـتمتاع فعليـه 

 .اخلراج 

 . » إن مل يعرف فحكمها حكم اللقطةهذا إذا عرف صاحبها ف

ألهنا إذا كانت مملوكة ملسلم أو ذمي كـان ملكـه « :   قال الزيلعي- ٢
ًباقيا فيها لعدم ما يزيله فال تكون مواتا ثم إن عـرف املالـك فهـي لـه وإن مل  ً

يعرف كانت لقطـة يتـرصف فيهـا اإلمـام كـام يتـرصف يف مجيـع اللقطـات 
 . » واألموال الضائعة

 :فقهاء الشافعية ) ب

ًوما عرف أنـه كـان معمـورا يف املـايض وإن كـان « :   قال الرميل- ١

ًخرابا من بالد اإلسالم أو غريها فلاملكه إن عرف ولو ذميا أو نحوه وإن كان  ً

نعم ما أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فإنه يملـك باإلحيـاء كـام . ًوارثا 

                                         
  .٣٤ / ٦تبيني احلقائق ) ١(
  .٣٣٢ / ٥هناية املحتاج ) ٢(
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 األمالك ال تزول باالعراض إذ حمله يف أمالك قاله املاوردي ، وال ينافيه قوله
 . » حمرتم

ومتى ملكه مل يزل ملكه عنه بانفالته كام لـو « :  ً قال الرميل أيضا- ٢
أبق العبد ومن أخذه لزمه رده له وإن تـوحش وكـذا بإرسـال املالـك لـه يف 
األصح ألن رفع اليد ال يقتيض زوال امللك كام لو سـيب دابتـه بـل ال جيـوز 

É  È  Ç  Æ  ﴿ : لك ألنه يشبه السوائب يف اجلاهلية ، وقد قـال اهللا تعـاىل ذ
Ì   Ë    Ê   ﴾  وألنه قد خيتلط باملباح فيصاد سواء أقصد بذلك التقرب

 . » والثاين يزول كعتق عبده. إىل اهللا تعاىل أم ال 

.. ًومن ملك صـيدا ثـم خـاله ففيـه وجهـان «  :  قال الشريازي- ٣
ًيزول ملكه كام لو ملك عبدا ثم أعتقه والثاين ال يزول ملكه كـام لـو أحدمها 

 . » ملك هبيمة ثم سيبها

 :فقهاء احلنابلة ) جـ

ما جرى عليه ملك مالك وهـو : القسم الثاين « :   قال ابن قدامة- ١

                                         
  .١٢٦ / ٨هناية املحتاج ) ١(
  .١٠٣املائدة ، آية ) ٢(
  .٢٦٤ / ١املهذب ) ٣(
  .٥٦٥ - ٥٦٣ / ٥املغني  )٤(
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أحدمها ما ملك برشاء . ماله مالك معني وهو رضبان : أحدمها . ثالثة أنواع 
  .ا ال يملك باإلحياء بغري خالفأو عطية ، فهذ

ًحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالـذي قبلـه ما ملك باإل: الثاين 

 .سواء 

ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهيل كآثار الـروم ومـساكن : النوع الثاين 
 .ثمود ونحوها فهذا يملك باإلحياء ألن ذلك ال حرمة له 

يف اإلسالم ملسلم أو ذمي غري معني فظاهر ما جرى عليه امللك : النوع الثالث 
 . » كالم اخلرقي أهنا ال متلك باإلحياء وهي إحدى الروايتني عن أمحد

وإن ملكها من له حرمـة مـن مـسلم أو « :   قال الشيخ منصور البهويت-  ٢
أمجع العلامء عـىل أن مـا عـرف : قال ابن عبد الرب ... ذمي أو معاهد مل متلك بإحياء 

 اهـ. لك غري منقطع أنه ال جيوز إحياؤه ألحد غري أربابه بملك ما

ومراده مـا ملـك بـرشاء أو هبـة : ثم عقب عىل قوله ابن عبد الرب بقوله 
 . » ...ونحوه بخالف ما ملك بإحياء ثم دثر ، ففيه خالف 

وإن ملك بإحياء ثم ترك حتى :  ً قال الشيخ منصور البهويت أيضا- ٣

                                         
  .١٨٥ / ٤كشاف القناع ) ١(
  .٤٥٩ / ٢رشح منتهى اإلرادات ) ٢(
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َمن أحيا « :  ملك بإحياء إن كان ملعصوم ملفهوم حديثًدثر وعاد مواتا مل ي ْ َْ َ
ٍأرضا ميتة ليست ألحد َِ ْ َْ ْ َ َ َْ ً ًَ َمن أحيا أرضا ميتة فهي « :  ، وهو مقيد حلديث » َ َ ْ َِ َ ً ًَ ْ َ ْ َْ َ

ُله  .ًوألن ملك املحي أوال مل يزل عنها بالرتك كسائر األمالك  » َ

 : من فقه املالكية) د

 الشاط من املالكيـة ال يـزول امللـك بـزوال اإلحيـاء قال سحنون وابن
 .لوجود األول 

ونستخلص من جمموع ما نقلناه من آراء فقهاء املذاهب أن امللك الثابت 
إلنسان ال يزول برتكه أو اإلعراض عنه ، فلو أسقط ملكيته أو أعرض عنهـا 

ًفإهنا تبقى ملكا له ، كام لو صاد إنسان حيوانا ثم أطلقه فإنه يب  قى عـىل ملكيتـه ،ً
ًفإن صاده آخر فإن لألول اسرتداده منه ، وكام لو أحيا أرضا ثم تركهـا وأتـى 

 .آخر فأحياها فإن لألول اسرتدادها منه 

واألصل يف عدم جواز إسقاط امللك هو أن اإلسالم قد منع السوائب 

 È  Ç  Æ  É ﴿ : وأمثاهلا مما كانت قد اعتادته العرب يف اجلاهلية بقوله تعاىل 

                                         
  .١٤٢ / ٦البيهقي ) ١(
  .١٧٨ / ٣ ، وأبو داود ٦٦٤ - ٦٦٣ / ٣الرتمذي ) ٢(
  .٤٣ -  ٤١ / ١٤ ، وهتذيب الفروق ٢٠ -  ١٨ / ٤انظر الكالم يف هذا املعنى يف الفروق ) ٣(
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Ê    Ì   Ë  Î   Í  Ð   Ï  ×  Ö  Õ        Ô  Ó   Ò
Ü    Û  Ú  ÙØ   ﴾ . 

ًكام نستخلص أيضا أن بعض الفقهاء قد أجازوا إسـقاط ملكيـة بعـض 

األشياء وخاصة يف الـصيد وقـد ذكرنـا قـول صـاحب املهـذب مـن فقهـاء 
زول ملكه كام لـو ًومن ملك صيدا ثم خاله ففيه وجهان أحدمها ي: الشافعية 

 .ًملك عبدا ثم أعتقه 

                                         
... عول ، وهي املـشقوقة األذن ، بنـت الـسائبة ، التـي ختـىل مـع أمهـا اسم مف: البحرية ) ١(

  .٤٢ / ١املصباح املنري . وبعضهم جيعل البحرية هي السائبة 
: وقيـل  هـي أم البحـرية . الناقة التي كانت تسيب يف اجلاهليـة لنـذر أو نحـوه : السائبة ) ٢(

َّركـب ومل يـرشب لبنهـا إال كانت الناقة إذا ولدت عرشة أبطن كلهن إناث سـيبت فلـم ت

  خمتـار الـصحاح . ًولدها أو الضيف حتى متوت فإذا ماتت أكلها الرجال والنـساء مجيعـا 
 . م ١٩٦٧ ، سنة ١ ، ط٣٢٤ص 

هي الشاة تلد سبعة أبطن عناقني عناقني ، فإن ولـدت : التي كانت يف اجلاهلية : الوصيلة ) ٣(
ً جديا وعناقـا قـالوا ًيف الثامنة جديا ذبحوه آلهلتهم ، وإن ولدت وصـلت أخاهـا ، فـال : ً

يذبحون أخاها من أجلها ، وال ترشب لبنهـا النـساء ، وكـان للرجـال ، وجـرت جمـرى 
  .٧٢٥السائبة ، خمتار الصحاح ص 

. محـى ظهـره ، فـال يركـب : هو الفحل إذا رضب عرشة أبطن ، كان يقال : قيل : احلام ) ٤(
  .١٨٩مفردات الراغب ص 

  .١٠٣ : املائدة) ٥(
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فاألصل عند مجهور الفقهاء أن إسقاط امللكية ال جيوز ولكـنهم اسـتثنوا 
 : من هذا األصل جواز إسقاط امللكية عن األشياء اآلتية 

ًفقد أجازوا إسقاط ملكية الرقيق بالعتق تقربـا إىل اهللا :  عتق الرقيق - ١

بـه كاإلفطـار يف رمـضان ، أو ارتكـاب تعاىل ، أو كفارة عن ذنـب قـد ارتك
 .إلخ ... جريمة القتل خطأ 

 وقد استثنى بعض الفقهاء من هذا األصل الوقف عـىل اعتبـار أنـه - ٢
 .إسقاط مللكية العني ال إىل مالك 

ًولكن الذي نميل إليه أن الوقف ليس إسقاطا مللكية عـني ال إىل مالـك 

عىل وجه الدوام واالستمرار مع حبس إنام هو يف حقيقته وغايته تربع باملنفعة 
العني عىل ملك الواقف أو املوقوف عليهم ، أو عىل حكم ملك اهللا تعاىل عىل 

 . اخلالف املعروف بني الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل

ًمن هذه القاعدة أيضا الدواب املسيبة إذا تركها   واستثنى احلنابلة- ٣

ي هذه احلالة يسقط ملك مالكها عنهـا  هلا ، ففأصحاهبا يف مكان يعد مهكلة
 .وحيق ملن وجدها أن يمتلكها 

                                         
  .٣٢٥ / ٣ ، وتبيني احلقائق ٤٤٩ / ١ ، واملهذب ٣٢٨ / ٥راجع املبدع ) ١(
 . ، مطابع الرياض احلديثة ٧٤٤ / ٥ ، واملغني ٢١٠ / ٤كشاف القناع ) ٢(
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: قال ملسو هيلع هللا ىلص ويستدلون عىل ذلك بام أخرجه البيهقي يف سننه أن رسول اهللا 
َمن وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فـسيبوها فأخـذها فأحياهـا «  َ َ َ َْ ْ ُ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َْ ََ َ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ

ُفهي له َ ََ ِ«  . 

ًخرج البيهقي أيضا أن الشعبي قد قىض يف رجل سيب دابته فأخـذها وأ

رجل فأصلحها أنه إذا كان سيبها يف كأل وماء وأمن فصاحبها أحـق هبـا وإن 
  .كان سيبها يف مفازة وخمافة فالذي أخذها أحق هبا

 املحقرات التي يعرض عنها أصحاهبا والتي يغلـب عـىل الظـن أن - ٤
يف  ، وال يطلبها فإن واجدها يملكها قـال احلجـاويفاقدها ال يسأل عنها 

أحدها ما ال تتبعه مهة أوساط الناس كالسوط والشـسع والرغيـف : اإلقناع 
والكرسة والثمرة والعصا وما قيمته كقيمة ذلك فيملـك بأخـذه وينتفـع بـه 

 ...أخذه بال تعريف 

ًوكذا لو لقي كناس ومن يف معناه قطعا صـغارا مفرقـة ولـو كثـرت ً ... 
َيف العصا ملسو هيلع هللا ىلص رخص النبي « وكذا ما ألقي خوف الغرق وذلك حلديث جابر  َ

                                         
  .١٩٨ / ٦البيهقي ) ١(
أخرجه أبو داود يف سننه إعداد وتعليق عزت عبيد الـدعاس كتـاب البيـوع واإلجـارات ) ٢(

  .١٩٨ / ٦ عن الشعبي بلفظه ، البيهقي ٧٩٤ / ٣ًيا حسريا باب فيمن أح
  .٣٩٨ / ٢اإلقناع ) ٣(
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ُوالسوط واحلبل يلتقطه الرجل ينتفع به ُ ُ َ ِْ ِ ُِ ُ َْ ِ َ َّ«  . 

 احلجارة امللقاة بني األزقة التي تركت رغبة عنهـا أو قطـع اخلـشب - ٥
 .التي فضلت عن البناء وتركها أصحاهبا رغبة عنها فيملكها آخذها 

 إذا تساقطت من البنـاء يف أثنـاء العـامرة أو يف حـال تـساقط بعـض أما
أجزائه نتيجة األمطار ومل يعلم هبا املالك فال حيل أخذها ، وكذلك لو كانـت 

أو حمجور عليهم ألنه ال يتصور منهم االعـراض .  من ملك يتيم أو وقف
 .عنها 

مذهب مجهور املالكية: املذهب الثاين  

الكية إىل التفرقة ما بني الثابت من األمالك بأسباب فعلية كـام وذهب مجهور امل
يف الصيد واألحياء فإن امللك يزول بـزوال هـذه األسـباب ، فيـزول ملـك الـصيد 

 .ًبتوحشه وانفالته ويزول ملك األرض املحياة إذا عادت األرض مواتا 

والثابت بأسباب قولية كالبيع ، فإن ملك صاحب اليشء ال يـزول عنـه 
 . بسبب ناقل امللك َّإال

                                         
  .١٩٥ / ٦السنن الكربى للبيهقي ) ١(
  .١٢٧ / ٨هناية املحتاج ) ٢(
 وما بعدها ، وحاشية ابن الشاط عىل الفروق ، املغني البـن ١٨ / ٤انظر الفروق للقرايف ) ٣(

  .٤١٦ - ١٦قدامة ص 
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وسبب التفرقة بني هذين النوعني من األمالك عند مجهور املالكيـة ، أن 
امللك باألسباب الفعلية أضـعف مـن امللـك احلاصـل باألسـباب القوليـة ، 
ًفامللك الناتج عن األسباب القولية يتقوى بكونه مبنيا عىل ملـك سـابق ، يف 

ية ال يبنى عىل هـذا األسـاس ، لـذا حني أن امللك الناتج عن األسباب الفعل
كان أضعف منه ، وبالتايل فإن امللك يزول عنه بمجرد زوال الفعل الذي كان 

 .ًسببا يف احلصول عليه 

 :خالصة وترجيح 

بعد أن عرفنا رأي اجلمهور يف عـدم جـواز إسـقاط امللـك سـواء أكـان 
التفرقـة بـني ًحاصال بأسباب فعليه أم قولية ، ورأى املالكيـة الـذين قـالوا ب

 .نوعني من األمالك بحسب اختالف أسباهبا من قول أو فعل 

أذكر أدلة اجلمهور بصورة جمملة ثم أتبعها بمناقـشة املالكيـة ، وبعـدها 
 :أرجع ما اختار 

 :ًأدلة اجلمهور إمجاال 

... Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ﴿ :  قوله تعاىل -  ١
ن اهللا تعاىل قد كذب أهل اجلاهلية الذين كانوا فقد بينت اآلية أ  ﴾اآلية

                                         
  .١٠٣ :املائدة ) ١(
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يعتقدون أن اهللا تعاىل قد رشع هلم تسييب هذه احليوانات وإسقاط ملكية 
 .أصحاهبا عنها 

ُمن أحيا أرضا ميتة فهي له« : ملسو هيلع هللا ىلص  قال - ٢ ْ َ ْ َْ َ ً ًَ َ ْ َِ َ َ َ«  لـه امللـك ملسو هيلع هللا ىلص  ، فجعل
 .واألصل عدم إبطاله بل استصحابه 

حياء عىل امللك احلاصل بالبيع واهلبة وسائر أسباب  قياس امللك باإل- ٣
 التمليك ، فكام ال جيوز باإلمجاع إسقاط امللكية الناجتة عن أحد هذه األسـباب ،

 .فكذلك عدم جواز إسقاط امللوك باإلحياء 

 قياس امللك باإلحياء عىل امللك احلاصـل بااللتقـاط ، فمـن متلـك - ٤
  حال اإللتقاط ال يسقط ملكيـة واجـدها ،لقطة ثم ضاعت منه ، فإن عودها إىل

 .وهذا مساو للمسألة يف العود إىل احلالة السابقة 

 :مناقشة املالكية ألدلة اجلمهور 

 :نلخص فيام ييل مناقشة املالكية ألدلة اجلمهور السابقة 

   ﴾...   Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ﴿ ..  بالنسبة لآلية الكريمة -  ١
 .اآلية  

                                         
 عـن حييـى ٤٥٥ - ٤٥٤ / ٣ كتاب اخلراج واإلمارة والفـيء -أخرجه أبو داود يف سننه ) ١(

 .ابن عروة عن أبيه بلفظة 
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نت عليه اجلاهلية من اعتقاد أن اهللا رشع هلم هذه األحكام هي بيان ملا كا
فأكذهبم سبحانه وتعاىل يف ادعائهم والذي أحيا األرض ثم تركها ليس فعله 

 .من هذا القبيل 

 فيه داللة عىلإن احلديث : ال صاحب الفروق  أما بالنسبة للحديث ، فق-  ٢
الوصف لذلك احلكم  ذلك ةأن القاعدة أن ترتيب احلكم عىل الوصف عىل علي

 عىل وصف اإلحياء فيكون اإلحياء سببه وعلته واحلكم ينتفي لكُالموقد رتب 
 .النتفاء علته وسببه فيبطل امللك هبذا احلديث هلاتني القاعدتني 

إن اإلحياء سبب فعـيل :  أما بالنسبة للدليل الثالث فقد قال القرايف - ٣
باحـات الفعليـة ضـعيفة متلك به املباحـات مـن األرض وأسـباب متلـك امل

لورودها عىل غري ملك سابق بخالف أسباب امللك القوليـة فإهنـا تـرد عـىل 
 .ملك سابق 

إذا متلك الصيد باالصطياد ، ثم توحش ، أبطل امللـك : فلهذا املعنى ، قلنا 
فيه ، والسمك إذا انفلت يف النهر يبطل ملكه ، واملاء إذا حيز ثم اختلط بالنهر ، أو 

 .نحل أبني من ذلك كله إذا انفلت وتوحش بطل امللك فيه الطري وال

 إن متلك امللتقط ورد عىل ما تقدم فيـه امللـك وتقـرر ، فكـان تـأثري - ٤
السبب فيه أقوى ويؤكده أن األسباب القوليـة ونحوهـا ترفـع ملـك الغـري 

 .كالبيع ونحوه ، فهي يف غاية القوة 
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لغـري ، بـل يبطـل ذلـك وأما الفعل بمجرده ، فليس له قوة رفع ملـك ا
  .الفعل كمن بنى يف ملك غريه فلذلك ذهب أثره بذهابه

وبعد هذه املناقشة بني املالكية واجلمهور ، نجد أن ما ذهب إليه املالكيـة 
 :يف هذه املسألة هو الراجح فيام نراه ، وذلك لألسباب اآلتية 

تثامرها  إن إحياء املوات رشع لغاية أساسية هي عامرة األرض واسـ- ١
واإلفادة من خرياهتا حتى ال يبقى املسلمون عالة عىل غريهم يف احتياجـاهتم 

 .اليومية املتكررة من الغذاء الذي يستخرج من األرض 

ومن املعلوم أن اهللا تعاىل قد فرض عىل املسلمني الفرض الكفائي الـذي 
اإلحياء يدفع املسلمني إىل تأمني احتياجاهتم بأنفسهم ، فلذلك رشع اإلسالم 

 .لالستفادة من األرايض اخلراب بإصالحها واالستفادة منها 

 إن ملك املحيي لألرض املوات بسبب فعله ، وهو اإلحياء ، وهـذا - ٢
،  » ًمن أحيا أرضا ميتة ، فهـي لـه« : الذي قال ملسو هيلع هللا ىلص ظاهر حديث رسول اهللا 

ىل ًفقد جعل اإلحياء سببا يف ملكية األرض ، فـإذا زال الـسبب الـذي أدى إ
 .امللك ، زال معه 

                                         
  .٤٣ - ٤١ / ٤ ، وهتذيب الفروق ١٩ - ١٨ / ٤الفروق للقرايف ) ١(
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 إن ترك األرايض التي ماتت بعد إحيائها بسبب إعـراض أصـحاهبا - ٣
عنها ، وحجز اآلخرين عن إحيائها فيه تعطيل لـألرض ، وحجـز اآلخـرين 
من االستفادة منها ، ويف هذا تضييق عىل املسلمني ، وهلذا السبب منع الـذي 

هـا ملـا يف ذلـك مـن حيجر األرض من حجرها فوق ثالث سـنني دون إحيائ
التضييق عىل املسلمني الراغبني يف االستفادة من هذه األرايض وإفادة األمـة 
ًباستثامرها وتأمني حاجاهتا بدال من تعطيل األرض وعـدم االسـتفادة منهـا 

وإبقاء األمة يف حالة احتياج لآلخرين ، وهذا ما ال تقره الـرشيعة بقواعـدها 
واهللا أعلم . عها اهللا لتحقيق مصالح عباده العامة وال ترتضيه ، وهي التي رش

 .بالصواب 

 

 

ً العني ملكا تاما ، إذا أتلفها ال يضمن مثلها ، إن كانت مثليـة ، إن مالك ً

وال قيمتها إن كانت قيمية ، ألنه ال فائدة من هذا الضامن ، إذ أنـه إن ضـمن 
 بذلك يعطي يده اليمنى ليده اليرسى ، وذلك ال معنـى ضمن لنفسه ، فكأنه

َّله ، وهو عبث تنزهت الرشيعة عنه ، وألنا إن ضمناه ما أتلفه من ملكه ، فال 
 .يقع يف هذه احلال غرم وال غارم 
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وليس معنى ذلك أن الذي أتلف ماله يعفى من كل تبعة إلتالفه ماله بل 
 التعزير عىل عمله ، وقد يؤدي عمله إنه مسئول ديانة عام أتلفه ، وقد يستحق

هذا به إىل إثبات سفهه أو نقصان عقله فيمنع من الترصف بامله ويتواله عنـه 
  .غريه لعجزه عن القيام بمصاحله ، فيتوىل شأنه غريه

                                         
 . طبع دار الفكر العريب ٧٥امللكية ونظرية العقد للشيخ أيب زهرة ) ١(
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 :امللك الناقص ، هو امللك اجلاري عىل واحد من ثالثة 

 .بة وحدها  ملك الرق- ١

 . ملك املنفعة وحدها - ٢

 . ملك االنتفاع وحده - ٣

وفيام ييل ، سوف نبني خصائص كل نوع مـن أنـواع امللـك النـاقص يف 
 :الفروع التالية 

 

 

 :ملك الرقبة يف الرشيعة اإلسالمية ، خيتص بخصائص نذكرها فيام ييل 

 :قاط ، وإنام تقبل النقل  أهنا ال تقبل اإلس- ١

إن مالك الرقبة ال يسقط حقه يف العني ، عىل رأي مجهور الفقهـاء ، وإن 
ملكيته للعني تقبل النقل بأحد األسباب الناقلة للملكية ، كالبيع واهلبة ، وقد 
َّبينا الرأي الفقهي يف إسقاط ملكية الرقبة حني احلديث عن خـواص امللكيـة 

 .لفقهاء مع أدلتها والراجح منها َّالتامة وبينا آراء ا
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 : ملكيتها دائمة ال تقبل التوقيت - ٢

إن مالك الرقبة يملكها عىل الدوام واالستمرار ، وال جيوز توقيتها بزمن 
 .ًمعني كالسنة مثال ، بخالف ملك املنفعة إذ األصل فيه التوقيت 

 بينـا ألن رشط توقيت امللك ينايف مقتىض العقد الذي هو التأبيد ، وقـد
 .ذلك حني الكالم عىل خصائص امللكية التامة 

 : انقطاع حق مالك الرقبة عن منفعتها - ٣

إن مالك الرقبة وحدها ، ال يملك حق االنتفاع بـأي وجـه مـن وجـوه 
االنتفاع ال بنفسه وال بغريه ، حيث كانت املنافع الناشئة عـن الرقبـة مملوكـة 

 . الوصية لغريه ، كام هو احلال يف اإلجارة وصوريت

ففي اإلجارة ، يكون املؤجر قد سقط حقه يف منفعة العني التـي أجرهـا 
وكـذلك األمـر يف الوصـية باملنـافع لـشخص ، وبالرقبـة . حتى هناية املـدة 

ٍلشخص آخر ، أو الرقبة للورثة ، فالورثة يف العني املوىص بمنافعها ليس هلم 

 .احلق يف منافعها حتى انتهاء مدة الوصية 

 :ع مالك الرقبة من الترصف هبا بام يرض مالك املنفعة  من- ٤

إن ترصفات مالك الرقبة التي يمكن أن ترض باملـك املنفعـة هـي بيعـه 
 .لتلك العني أو إقراره هبا للغري أو هبتها 
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وهل بيعه لتلك العني التي يملك منفعتها لـشخص آخـر صـحيح ، أو 
 فاسد ؟

 البيع ال يرض باملك املنفعة وال اتفق الفقهاء عىل جواز البيع ، ولكن هذا
تنفسخ به اإلجارة ، بل إن ملكية الرقبة تنتقل للاملك اجلديـد ، وهـي حمملـة 

 .  ملك املنفعة عند مجهور الفقهاءقبح

والصحيح أنـه جـائز يف حـق البـائع واملـشرتي :  أما احلنفية ، فقالوا
شرتي البيع ، وليس موقوف يف حق املستأجر حتى إذا انقضت املدة ، يلزم امل

له أن يمتنع من األخذ ، وليس للبائع أن يأخذ املبيع من يد املستأجر من غري 
 .إجازة البيع 

وعمدة اجلمهور فيام ذهبوا إليه أن مالك الرقبة إذا باعها ، فقـد صـادف 
البيع حمله ألن الرقبة ملك للمؤجر ، وإنام حـق املـستأجر يف املنفعـة ، وحمـل 

ً حق للمستأجر فيها ، لذا كـان البيـع نافـذا مـن غـري إجـازة البيع العني وال

 .املستأجر 

وعمدة احلنفية أن البـائع غـري قـادر عـىل تـسليمه للمبيـع لتعلـق حـق 

                                         
  .٢٣٩ ، والقوانني الفقهية ٣١ / ٤ ، وكشاف القناع ٤١٤ / ١املهذب ) ١(
 . ، النارش زكريا عيل بوسف مطبعة اإلمام القلعة بالقاهرة ٢٦٣٨ / ٦بدائع الصنائع ) ٢(
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 وأمكن هنـا املستأجر به ، وحق اإلنسان جيب صيانته عن اإلبطال ما أمكن ،
اعـاة بالتوقف يف حقه ، فقلنا باجلواز يف حق املـستأجر صـيانة للحقـني ومر

 .للجانبني 

أما بيع مالك الرقبة ملالك منفعتها ، فقد اتفق اجلميع عىل جـوازه لعـدم 
 .وجود تناف يف امللكني 

 : انتهاء ملكية الرقبة إىل ملكية تامة - ٥

إن ملكية الرقبة وحدها ينتهي يف هناية األمر إىل ملكية تامـة بعـد انتهـاء 
 .مدة االنتفاع من مالك املنفعة 

 الوصـية بالرقبــة لــشخص ، وباملنفعـة آلخــر أو املنفعــة ففـي صــوريت
لشخص ، وبالرقبة للورثة ، فإن ملكية املوىص لـه بالرقبـة وملكيـة الورثـة 
ًسوف تشمل املنفعة أيضا بعد انتهاء حق املنتفع باملنفعة ، وتعود بذلك ملكية 

 .االنفكاك املؤقت املنفعة تتبع ملكية الرقبة ، بعد هذا 

 

 

إن ملك املنفعة وحدها يف الرشيعة اإلسالمية خيتص بخصائص ، ليست 
 :للملك التام وال مللك الرقبة وحدها ، وأهم هذه اخلصائص ما ييل 
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 : تعلق حق ملك املنفعة بالعني - ١

إن املنتفع يف ملك املنفعة يتعلق حقه بالعني ، ولكن العني ملـك غـريه ، 
  .فاد ذلك احلق من مالك العنيوإنام است

، ألنه يبيع حقـه الـذي  ولذلك فإن املعري له احلق يف بيع العني املعارة
 عـىل - يشاركه فيه أحد ولو كان مالك املنفعة أو حق االنتفاع يف العـني املعـارة 

حسب االجتهادات الفقهية بأن اإلعارة متلك املنافع أو إعطاء حق االنتفاع دون 
َّ يشارك مالك العني فيها مل جيز إال برضاه ، ولكن حق املنتفـع ملـا - ملنفعة متليك ا

 .ًكان متعلقا باالنتفاع مع العني فليس له منع صاحبها من الترصف هبا 

متـى  ولذا كان للمعري احلق يف اسرتداد العني عىل رأي مجهور الفقهاء
نابلـة يف صـحة شاء سواء أكانت العارية مؤقتة أم مؤبـدة ، ولكـن رشط احل

رجوع املعري متى شاء أال يكون قد أذن للمستعري يف شغل العني بيشء يـرض 
 .املستعري برجوعه 

                                         
 ، ٤٤ ، والقواعــد البــن رجــب ٨٧ / ٥ ، وتبيــني احلقـائق ٣٨٩٩ / ٨بـدائع الــصنائع ) ١(

  .٤٣٤ / ٥واملغني 
  .٦٧ / ٤ناع  ، وكشاف الق٣٧٢ / ١املهذب ) ٢(
   ، وتبيـني احلقـائق ٢٢٠ / ٣ ، واهلدايـة ٣٩٠٣ / ٨ ، وبدائع الصنائع ٣٧٠ / ١املهذب ) ٣(

  .٦٦ / ٤ ، و٦٥ / ٤ ، وكشاف القناع ٨٨ / ٥
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 .وبقول اجلمهور قال أشهب من فقهاء املالكية 

رمحه اهللا تعاىل فإنـه فـرق بـني نـوعني مـن  أما عىل رأي اإلمام مالك
رجوع حتى انتهاء املـدة العارية ، فإن كانت العارية مؤقتة فليس له حق يف ال

ًاملحددة ، وإن كانت مطلقة ، فليس له الرجوع أيضا بل جيب عليه أن يرتكها 

 .قدر ما ينتفع هبا االنتفاع املعتاد 

والدليل عىل أن املستعري يملك املنفعة أو حق االنتفاع وأن حقه متعلـق 
لق بمنافعها ، بالعني ، أنه إذا تلفت العني املعارة بطلت العارية ، ألن حقه متع

فإذا فاتت سقط حقه وكذلك احلكـم يف اإلجـارة إذا تلفـت العـني املـؤجرة 
ًلزوال املنفعة بتلف املعقود عليه ، وإذا كان حق مالك املنفعة متعلقا بالعني ، 

ًلذا كان املستعري مطالبا باملحافظة عىل العني املنتفع هبا حمافظته عىل ماله لكي 

سليمة ، كام أخذها ، وهـذا مـا تقتـضيه مكـارم يعيدها إىل مالكها صحيحة 
فإذا كان املعري قد دفع ماله ملن حيتاجه . األخالق ومبدأ التعاون بني املسلمني 

لقضاء حاجته فإن جزاء اإلحسان يقتيض أن يقابلـه املـستعري باإلحـسان إىل 
العني املعارة باملحافظة عليها وصيانتها وردها سليمة كام أخذها ، ولكن لـو 

                                         
 ، وموسوعة اإلمجاع ٥٠١ / ٥ ، واملغني ٢٧ / ٤ ، وكشاف القناع ٢٣٩القوانني الفقهية ) ١(

 ، دار العربيـة للطباعـة والنـرش ٤٣ / ١بيب يف الفقه اإلسالمي للمستشار سعدي أبو ح
 .لبنان 
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رضنا أن املستعري قد أمهل العني املعارة حتى تلفت فقد اختلـف العلـامء يف ف
 .حكم هذه املسألة 

ًإىل القول بأن املستعري ضامن مطلقا سواء  والشافعية ذهب احلنابلة

 :تعدى أم مل يتعد ، وعمدهتم يف ذلك 

ِعـىل اليـد « : قال ملسو هيلع هللا ىلص  إن النبي:   حديث سمرة الذي قال فيه- ١ َ ْ َ َمـا َ
َأخذت حتى تؤدي ِّ ََ ُْ َّ َ َ َ « . 

، استعار منه يوم حنـني ملسو هيلع هللا ىلص  حديث صفوان الذي جاء فيه أن النبي - ٢
ٌبل عارية مضمونة« : أغصب يا حممد ؟ قال : ًدروعا ، فقال  ٌ َْ ُ َْ ََ َِ« .  

ً إن املستعري أخذ ملـك غـريه لنفـع نفـسه منفـردا بنفعـه مـن غـري - ٣

 .ً مضمونا استحقاق وال إذن يف إتالف ، فكان

إىل القول ، بأن العارية أمانة يف يد  واملالكية عىل حني ذهب احلنفية

                                         
  .٧٠ / ٤كشاف القناع ) ١(
 عن سـمرة ٨٢٢ / ٣أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب البيوع واإلجارة ، باب تضمني العارية ) ٢(

 . عن سمرة بلفظه ٥٥٦ / ٣بلفظه وأخرجه الرتمذي يف سننه ، كتاب البيوع باب العارية 
  .٨٢٣ / ٣ يف سننه أخرجه أبو داود) ٣(
  .٢٢٠ / ٣ ، واهلداية ٨٤ / ٥ ، وتبيني احلقائق ٣٩٠٤ / ٨بدائع الصنائع ) ٤(
  .٣٢١القوانني الفقهية ) ٥(
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املستعري حال االستعامل ، لذا كان من الواجب عليه املحافظـة عـىل األمانـة 
 واحلرص عىل العارية ، فإذا أصاهبا تلف أو هالك من غري تعد منـه أو تقـصري ،

 . صاحبها ًفال يكون مسئوال عنها ألنه بمنزلة

ًأما إذا خرج عن طبيعته واستهان هبا فهلكت أو تلفـت ، كـان مـسئوال 

َّعنها إال أن املالكية محلوا املستعري مسئولية ضامهنا إذا كانت العارية مما يغاب 

 .عن عني صاحبها ، فإن كانت مما ال يغاب فال ضامن عليه 

 :وعمدهتم يف ذلك 

  : قـال ملسو هيلع هللا ىلص  جـده أن النبـي  ما رواه عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن- ١
ٌليس عىل الـمستعري غري الـمغل ضامن«  ِّ ْ ْ ََ ُ ْ ْ َُ َِ َِ ََ َ ْ«  . 

 إن املستعري قد قبض العاريـة بـإذن مالكهـا ، فكانـت عنـده أمانـة - ٢
 .كالوديعة 

ٌإن العارية مؤداة« : ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي  أما - ٣ َّ َ ََ ُ َ ْ ، فهو حجة للحنفية ، ومن  » َِّ
أهنا أمانة وهذا ما جاء يف رصيح : ون العارية مؤداة معناه قال بقوهلم ، ألن ك

 . ª    ©   ﴾   »  ¬  ®  ¯  °   ±﴿ : قوله تعاىل 

                                         
  .٦٨٠ / ١ ، مجع اجلوامع للسيوطي ٩١ / ٦ ، البيهقي ٤١ / ٣الدارقطني ) ١(
  .٥٨  :النساء) ٢(
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والراجح عندي ما ذهب إليه احلنفية واملالكية ، من أن العارية إذا تلفت 
صري تلفت عىل ملك صاحبها ، وإن تلفت بتعـد أو إمهـال قمن غري تعد أو ت
 .ن ضامهنا عليه من املستعري ، كا

 :وأما أدلة املخالفني فيمكن توجيهها كام ييل 

ُاليد ما أخذت حتى تؤديهعىل « : ملسو هيلع هللا ىلص  إن قول النبي - ١ َ ِّ َ ََ ُْ َّ َ َْ َ َ ، يدل بظاهره  » ِ
عىل وجوب الضامن عىل آخذ العني مـن غـري رضـا صـاحبها أي بالغـصب 

 .واملغصوب مضمون باالتفاق 

من صفوان بن أمية ، كـان عـىل أهنـا للدروع ملسو هيلع هللا ىلص  إن استعارة النبي - ٢
قد استعار منه الـدروع يـوم حنـني ، وهـذا معنـاه أن ملسو هيلع هللا ىلص مضمونة ، فالنبي 

ًيلبسها املسلمون للقتال الذي يكون غالبا سببا يف إتالفها فلذلك ضمنها لـه  ً
 .إذا تلفت ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 من املعلوم أن  املستعري أخذ ملك املعري لنفع نفـسه ولكنـه بإذنـه ، - ٣
ن مكارم األخالق توجب املحافظة عىل العني املعارة كحفاظ املستعري عىل وإ

أمواله ، فإذا أمهل املستعري ضمن ، أما إذا مل هيمل وحافظ عىل العـني املعـارة 
كحفاظه عىل أمواله ومع هذا تلفت ، فبأي وجه نوجب الضامن عـىل هـذا ، 

ْليس عىل الـمس« : قال ملسو هيلع هللا ىلص السيام إذا علمنا أنه  ُ ْ ََ َ َ ٌتعري غـري الــمغل ضـامنْ ِّ َْ ُ َْ ِ ِِ َ َ «  ،
ًوهذا الذي حافظ عليها ثم تلفت ، مل يكن مغال أو ظاملا حتى نوجـب عليـه  ً

 .عقوبة عىل ظلمه ، واهللا أعلم 
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 : ملك املنفعة يقبل التقييد - ٢

إن ملك املنفعة يقبل التقييـد بالـرشوط يف أوجـه االنتفـاع ، ويف زمانـه 
م عىل ما سيأيت بيانه بالتفصيل إن شاء اهللا تعـاىل يف ومكانه بخالف امللك التا

 .باب القيود العقدية من أبواب قيود امللكية 

 :ويف ما ييل نبني املجاالت التي يقيد هبا ملك املنفعة 

 :التقييد بالزمان ) ١

ًقبول ملكية املنفعة للتقييد بالزمـان ، ألن الـزمن يعـد معيـارا للمنفعـة 

 ما يكون منها ضمن املـدة املحـددة يف عقـد املنـافع ، اململوكة ، فيملك بقدر
 كاإلجارة فإن صاحب املنفعة وهو املـستأجر يملـك املنفعـة ضـمن املـدة
 .املتفق عليها يف العقد ، فإذا انتهت املدة انتهى حقه الثابت يف العني املؤجرة 

 :التقيد باملكان ) ٢

ر رجل سيارته آلخر عىل أن  فإذا أعاملكية املنفعة تقبل التقييد باملكان ،
 ، ألن منح املنفعة كان مـن جهـة يميش هبا يف طريق دون غريه ، كان له ذلك

 .مالك الرقبة ، فله احلق يف تقييدها 

                                         
 ٦٥٨ ، واملـادة ٣١ / ٦ ابن عابـدين  ، حاشية٢٣٧ ، والقوانني الفقهية ٤٤٢ / ٥املغني ) ١(

  .٥٦٠ / ٣من مرشد احلريان ، واجلمل عىل املنهج 
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 :التقييد بأوجه االنتفاع ) ٣

ًإذا أعاره أرضا للزراعة أو أجره إياها عىل أن يزرعها نوعـا خاصـا مـن  ً ً

ستأجر أن يتقيـد بوجـه االنتفـاع عـىل املزروعات وجب عىل املـستعري أو املـ
ْالـمؤمنون عند رشوطهم« : ملسو هيلع هللا ىلص حسب الرشوط لقوله  ُِ ِ ِ ِ

ُ ُ ْ َُ َ ْْ«   . َّإال إذا خـالف

ملا هو دون املأذون به كأن أعاره السيارة ليـسافر هبـا مـن أهبـا إىل الطـائف ، 
 . فسافر إىل الباحة فقط

 : إرث املنفعة - ٣

إىل القـول  واملالكية واحلنابلة عيةذهب مجهور الفقهاء من الشاف
 .بأن املنفعة تورث كام تورث األعيان 

 .إىل القول بأن املنفعة ال تورث  عىل حني ذهب احلنفية

ومبنى اخلالف بني احلنفية واجلمهور قائم عىل كيفيـة انعقـاد اإلجـارة ، 

                                         
  .٣٠٤ / ٣أبو داود ) ١(
  .٨٧ / ٥ ، وتبيني احلقائق ٢٣٨ ، والقوانني الفقهية ٤١٠ / ١ ، واملهذب ٥٠١ / ٥املغني ) ٢(
  .٣١٧ / ٥هناية املحتاج ) ٣(
  .٤٦٨ - ٤٦٧ / ٥املغني ) ٤(
 . نرش دار الفكر ٢٣٩ الفقهية البن جزي القوانني) ٥(
  .٤٥ / ٤ وحاشية الطحطاوي عىل الدر املختار ٢٦٧٢ / ٦بدائع الصنائع ) ٦(

www.almoslih.net



  
 

 - ٢٠٦ -

ث املنـافع إن اإلجارة تنعقد ساعة فساعة عىل حـسب حـدو: فاحلنفية قالوا 
ًشيئا فشيئا ، فإن ما حيدث من املنافع يف يد الوارث مل يملكها املورث لعدمها  ً

وامللك صفة املوجود ال املعدوم فال يملكها الوارث ألنه إنام يملك مـا كـان 
 .عىل ملك الوارث فام مل يملكه يستحيل وراثته 

ا أعيـان إن منافع املدة جتعل موجودة للحـال كأهنـ: أما اجلمهور فقالوا 
 .قائمة فأشبه به العني لذا تورث املنافع كام تورث األعيان 

والصحيح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف إرث املنفعة ، ألن املستأجر قد 
ملك املنافع بسبب قام به وهو العقد ، فلزمته األجرة يف حياته من ماله وبعد 

تـه ، فإنـه يـضمنه ألن ًمماته من ماله كام لو حفر بئرا فوقع فيهـا يشء بعـد مو
 واملستأجر قد ملك املنفعـة كملكـه لعـني سبب ذلك كان منه يف حال احلياة

قائمة ومن املعلوم أن الورثة تنتقل إليهم ملكية مورثهم سواء أكانـت منـافع 
 .أم أعيان 

 

 

دايـة قبل احلديث عن خصائص االنتفاع وتوضيح معامله ، البد لنـا يف ب
 :البحث من أن نتعرض ألمرين هامني ومها 

 . الفرق بني التمليك واإلباحة - ١
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 . الفرق بني ملك املنفعة وحق االنتفاع - ٢

وسنبدأ بذكر الفرق بني التمليك واإلباحـة والفـرق بـني ملـك املنفعـة 
وحق االنتفاع حتى يتضح الفارق بني ملك املنفعة وحق االنتفاع واإلباحة ، 

 .ت الفوارق نأيت عىل ذكر خصائص حق االنتفاع فإذا وضح

 : الفرق بني التمليك واإلباحة : ًأوال 

 :إن لإلباحة معنيني 

 .املعنى اخلاص لإلباحة :  املعنى األول - ١

 .املعنى العام لإلباحة :  املعنى الثاين - ٢

 :املعنى اخلاص لإلباحة : املعنى األول 

ط من املالك عىل استهالك عـني أو تسلي: عرف الزركيش اإلباحة بقوله 
  .منفعة وال متليك فيها

اإلباحة بأهنا الرتخيص واإلذن لواحد  َّوعرفت جملة األحكام العدلية
 .ًأن يأكل أو يتناول شيئا بال عوض 

                                         
 . أ ٣ ، القواعد للزركيش و١٥٤ / ١امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ) ١(
  .٨٣٦املادة ) ٢(

www.almoslih.net



  
 

 - ٢٠٨ -

وعليه فمفهوم اإلباحة إذا أذن مـن املالـك لغـريه باسـتهالك الـيشء أو 
عـني أو املنفعـة املباحـة واإلباحـة هبـذا  يتملك املباح لـه النباستعامله دون أ

 :املفهوم قد تكون يف أحد أمرين 

إذن باستهالك العني كام إذا أباح مالك الطعام لغريه أن يأكل منه : األول 
 .أو يأذن مالك احلديقة لغريه أن يأكل من ثمرها 

ًإذن باستعامل العني فقط كام لو أباح لغريه أن يستعمل شيئا مـن : الثاين 
 .بسه أو سيارته أو كتبه مال

ويف كال احلالني ليس للمباح له أن يتـرصف بـالعني أو املنفعـة تـرصف 
 املالك ، بأن يبيع ما قدم إليه من طعام أو هيبه لغريه أو يبيح لغريه أن يستعمل

وإنام حق املباح له مقصور عىل االستهالك ... ما أباحه له من ثياب أو سيارة 
 .سه بنفسه أو االستعامل بنف

 واإلباحة عىل هذا ترخيص من املالك قابـل للرجـوع عنـه متـى شـاء ،
ًوحمل اإلباحة األمالك من أجل االنتفاع هبا انتفاعا مرشوعا كلبس الثياب أو  ً

 .ركوب السيارة أو أكل الطعام 

ً هبا انتفاعا غري مـرشوع كـأن يعطيـه مالـه أما إباحة األموال لالنتفاع

                                         
حلنابلـة والكرخـي مـن هذا إذا اعتربنا اإلعارة إباحة لالنتفاع كام هو مذهب الشافعية وا) ١(

 .احلنفية 
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ًعريه داره ليتخذها كنيسة أو يرشب فيها مخرا ، فـذلك كلـه ليتلفه أو حيرقه ، أو ي

  .إعانة عىل اإلثم والعدوان وهذا ما اتفق الفقهاء عىل حتريمه

 :املعنى العام لإلباحة : املعنى الثاين 

اإلباحة باملعنى العام تكون بإباحة الشارع لإلنسان أن ينتفع أو يتملك ، 
 :وإباحة الشارع تكون ألحد أمرين 

 :األمر األول 

تكون لالنتفاع فقط دون االستهالك ، كام يف االنتفاع بالطرق واجلـسور 
 .ويكون للمباح له حق االنتفاع فقط 

 :األمر الثاين 

تكون للتملك كام يف اإلباحة بإحراز املباحات من صـيد أو حـشيش أو 
 .حطب 

  اصـة فإن الفارق بني اإلباحة العامـة واخلاصـة ، أن اإلباحـة اخل: وبعد 
 .ًال تكون سببا للملك وإنام لالنتفاع فقط 

ًأما اإلباحة العامة فقد تكون سببا للملـك ، كـام تكـون سـببا لالنتفـاع  ً

                                         
  .٢٠٩ ، والقواعد البن رجب ٣٧١ / ١ ، وهناية املحتاج ٦٣ / ١كشاف القناع ) ١(
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 بـاملعنى -، وهبذا يتضح لنا الفارق بني اإلباحـة وامللـك فاملبـاح لـه  فقط
اخلــاص يتمتــع باالنتفــاع فقــط يف حــني أن املالــك يملــك حــق االنتفــاع 

 . االستغالل كام عرفنا ذلك حني عرفنا امللك التام باالستعامل أو

 :الفرق بني ملك املنفعة وحق االنتفاع : ًثانيا 

 :إن مجهور الفقهاء يفرقون بني ملك املنفعة وحق االنتفاع يف ثالث نواح 

 . من حيث املعنى - ١

 . من حيث املنشأ - ٢

 . من حيث األثر - ٣

 :من حيث املعنى : الناحية األوىل 

روق ملك املنفعة عن حق االنتفاع من حيث املعنى أن ملك املنفعة فيه ف
ذلك االختصاص احلاجز كحق املستأجر يف منافع املأجور ، وحق املوقـوف 
عليه يف منافع الوقف ، وحق صاحب العمل يف منافع أجريه اخلـاص ، ففـي 

 .كل ذلك معنى امللكية وقوهتا وسلطتها ومكانتها 

                                         
 ، وامللكيـة ٢٨٣ / ١ ، واملـدخل الفقهـي العـام ٥٥ / ١امللكية يف الـرشيعة اإلسـالمية ) ١(

  .٧٨ونظرية العقد 
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د اتفقوا عىل أن املستأجر مالك ملنفعة املأجور حيق له ولذا نجد الفقهاء ق
الترصف فيها باالنتفاع بنفسه أو بغريه برشط املامثلة يف االنتفاع ، كام حيق لـه 

 .تأجريه بنفس األجرة أو بغريها 

أما حق االنتفاع املجرد فهو من قبيل الرخصة باالنتفاع الشخـيص دون 
 الطرق  األسواق واملساجد ، واستعاملالتملك ، ومن أمثلة ذلك حق اجللوس يف

وإجراء املاء يف أرض غريه إن احتاج إليه دون اإلرضار به ، أو وضع خشبة عـىل 
جداره واملبيت يف املضافات والتنزه يف احلدائق العامـة ودخـول األمـاكن التـي 

  .يسمح أصحاهبا بدخوهلا وتناول ما يسمحون بتناوله منها

 :حيث املنشأ من : الناحية الثانية 

إن ملك املنفعة ينشأ بأحد أسباب متلكهـا وهـي اإلجـارة ، والوقـف ، 
 .والوصية باملنافع ، واإلعارة  عىل من يرى أهنا متليك للمنافع كاحلنفية 

ًأما حق االنتفاع املجرد ، فهو أعم سببا من ملك املنفعة ألنه يثبت بأحد 

 :خرين العقود األربعة السابقة باإلضافة إىل سببني آ

 األشياء املنتفع هبا وقد خصصت النتفاع الكافـة كانتفـاع النـاس :ًأوال 

                                         
   ، واملـدخل الفقهـي العـام ٧٨العقـد  ، وامللكية ونظريـة ٣ / ١بدائع الفوائد البن القيم ) ١(

  .٢٠٠ ، والقواعد البن رجب ٢٨٧ - ٢٨٤ / ١
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ًمجيعا بالطرقات العامة واجلسور أو خمصصة النتفاع فريق منهم كانتفاع أهل 

 .قرية معينة بام جاورها من األرض لتكون مرمى القاممات وغريها 

 للجميع حق ويف كال احلالني ال حيق ألحد أن يتملكها دون اآلخرين بل
 .االنتفاع عىل قدم املساواة 

ويظهر من هذا أن ما يتعلق باألشياء العامة من احلقوق ، إنام هو مـن قبيـل 
ًاالنتفاع ال من قبيل املنفعة ، فال يملك واحد من الناس أن يؤجر طريقا أو يمنع 
 ًأحدا من املرور فيها ، كام ال حيق ألحد أن يتملك مـا جـاور القريـة أو يؤجرهـا

 .ألحد إنام حيق له كام حيق لغريه االنتفاع باالستعامل دون االستغالل 

ًوسوف أقوم ببيان هذا مفـصال عنـد احلـديث عـن القيـود للمـصلحة 
 .اخلاصة إن شاء اهللا 

كون املنفعة مباحة من مالك خاص كإباحـة اسـتعامل سـيارته أو : ًثانيا 
 ينـشأ عنهـا جمـرد حـق داره أو دابته فيام هو مرشوع فهذه الصورة هي التـي

  .االنتفاع دون ملك املنفعة

 :من حيث األثر : الناحية الثالثة 

إن ملك املنفعة يعطى صاحبه حق الترصف يف املنفعة ترصف املـالك يف 
أمالكهم ضمن حدود العقد الذي ملك به املنفعة فيحق له متليك املنفعة التي 

                                         
 .املراجع السابقة ) ١(
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 يقيـده يف تـرصفه يشء سـوى ملكها لغريه بأجرة أو هبتهـا أو إعارهتـا ، وال
 .املامثلة ملا ملكه من املنفعة يف وجه االنتفاع 

 أما صاحب حق االنتفاع ، فليس له حق سوى االنتفاع بنفسه أو بوكيلـه ،
  .ألنه بمقام نفسه دون االستغالل

 :خصائص حق االنتفاع : ًثالثا 

يق حلق االنتفاع خصائصه املميزة يستخرجها الباحث مـن خـالل ماسـ
بيانه يف مباحث اإلباحة والفرق بني ملك املنفعة وحق االنتفـاع وأهـم هـذه 

 :اخلصائص ما ييل 

 : حق االنتفاع ال حيصل به امللك - ١

ًمن ملك عينا أو منفعة فله احلق يف االستغالل واالستعامل ، أمـا مالـك 

 احلق يف االنتفاع فال يملك املعاوضة عليه ، كطعام الضيف الذي يقدمـه لـه
 .املضيف ألنه إباحة حمضة ال حيصل به امللك 

 َّومل خيـالفهم يف ذلـك إال الـشافعية وهذا ما عليه مجهـور الفقهـاء

                                         
 .املراجع السابقة وكتب اإلجازة من كتب املذاهب الفقهية ) ١(
  .٣ / ١بدائع الفوائد ) ٢(
  .١١٠ / ٣حاشية قليويب وعمرية ) ٣(
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إن الضيافة متليك ألهنا بالتقديم أحلقت : الذين قالوا  وبعض فقهاء املالكية
 . متلك باالستيالء باملباحات

 : االنتفاع حق شخيص - ٢

 ، فالضيف الذي يقدم لـه الطعـام أو الـذي ملك االنتفاع حق شخيص
يأذن له صاحب حديقة أن يتناول من ثمرها ما شاء ليس له أن يطعم غريه ، 
ألن هذا من قبيل اإلباحة ، واإلباحة منح للمباح له وليس له أن يملك غريه 

 .ذلك 

 فإن املستعري - عىل رأي من يرى أهنا إباحة للمنافع -وعىل هذا اإلعارة 
 اإلعارة ، ألن حقه يف االنتفاع فقط وهو مقصور عليه فال يـستطيع ال يملك

أن يملكه لغريه ، ألنه مل يملكه بخالف مالك املنفعـة والعـني فلهـام ذلـك ، 
ًألهنــام مالكــان فلهــام مطلــق الــصالحية يف التــرصف اســتغالال واســتعامال  ً

وامللـك كام رأينا ذلك حني احلديث عن الفـوارق بـني اإلباحـة . ًواستهالكا 
 .وحق االنتفاع وحق املنفعة 

                                         
  .٢١٣ / ٣الفروق للقرايف ) ١(

www.almoslih.net



  

 - ٢١٥ -

 

 

 

 

 :سيكون احلديث عن طبيعة امللكية ضمن املباحث التالية 

 . طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية :املبحث األول 

 .طبيعة امللكية يف النظم الوضعية املعارصة : املبحث الثاين 

 .ء املسلمني املحدثني من طبيعة امللكية  موقف بعض العلام:املبحث الثالث 
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 :الكالم عىل طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية أمجله يف املطلبني التاليني 

 . طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية :املطلب األول 

 .ة اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية  أدلة مرشوعية امللكي:املطلب الثاين 
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لقد وردت يف القـرآن الكـريم آيـات عديـدة ، تبـني طبيعـة امللكيـة يف 
الرشيعة اإلسالمية ومن خالهلا تظهـر حقيقـة الطبيعـة املتميـزة للملكيـة يف 

ن املالك احلقيقي هلذا الكون الرشيعة اإلسالمية والتي يأيت يف مقدمتها تقرير أ
بام فيه هو اهللا وأن نعم العباد منح من اخلالق ، وسأذكر بعضها وفق الوحـدة 

 :املوضوعية هلا وهي كام ييل 

 :آيات تبني أن اهللا هو املالك احلقيقي ) أ

جاءت آيات كثرية يف القرآن الكريم تبني أن اهللا تعـاىل هـو املالـك هلـذا 
 مجاد وحيـوان ونبـات وإنـسان ، فهـو الـذي خلقـه الكون ، بكل ما فيه من

,   -  ﴿ وصوره وأبدع خلقه وهو أعلم به ، وهو بالتايل احلاكم فيه بام يشاء 

2  1   0  /  .      ﴾  . ومن هذه اآليات الكريمة: 

¤  ¥   ¦    §  ¨      ©  ª  »  ¬  ﴿ :  قال اهللا تعاىل - ١

±  °  ¯  ®    ﴾ . 

                                         
  .١٤: امللك ) ١(
  .٨٥: الزخرف ) ٢(
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c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y   ﴿ :   قــال تعــاىل- ٢

i  h  g   f  e  d   ﴾ . 

ô         ó  ò   ñ  ðï  î  í  ì  ë  ê   ﴿:  قال تعـاىل - ٣
õ   ﴾ . 

أي لـه تعـاىل خاصـة ملـك :  قال أبو الـسعود يف تفـسري هـذه اآليـة
يـشاء السموات واألرض وما فيهام من العقالء وغريهم يترصف فيها كيـف 

ًإجيادا وإعداما  ًإحياء وإماتة ، وأمـرا وهنيـا مـن غـري أن يكـون لـيشء مـن . ً ً ً ً
 .األشياء مدخل يف ذلك 

 . L  K  JI  H  G  F  E  D ﴾﴿ : قال سبحانه وتعاىل  - ٤

قـل هلـم بطريـق اإلجلـاء :  ًقال أبو السعود أيضا يف تفسري هذه اآليـة

ــت  ــن ا ﴾   JI  H  G  F  E﴿والتبكي ــن م ــريهم أي مل ــالء وغ لعق

                                         
  .٦ ، ٥: طه ) ١(
  .١٢٠: املائدة ) ٢(
  .١٥٩ / ٢تفسري أيب السعود ) ٣(
  .١٢: األنعام ) ٤(
  .١٧٧ / ٢تفسري أيب السعود ) ٥(

www.almoslih.net



  
 

 - ٢٢٠ -

ًالكائنات مجيعا خلقا وملكا وترصفا  ً ً تقريـر هلـم  ﴾   L  K﴿: وقوله تعـاىل . ً
 .وتنبيه عىل أنه املتعني للجواب باالتفاق بحيث ال يتأتى ألحد أن جييب بغريه 

RQ  P    O  N  ﴿ : وهذا املعنى جاء يف قوله سبحانه وتعاىل 

W  V          U  T  S   ﴾ . 

 :آيات تذكر استخالف اهللا لإلنسان ) ب

لقد اقتضت حكمـة اهللا سـبحانه وتعـاىل أن يـستخلف النـاس يف هـذه 
وقـد وردت يف . األرض وأن يسخر هلم ما يف السموات واألرض مـن نعـم 

 :القرآن الكريم عدة آيات هبذا املعنى منها 

أي جعلكم  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í   ﴾﴿ :  قوله سبحانه - ١
  .ًامرا هلاع

�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ﴿ :  قال جل جاللـه - ٢

«  ª   ©   ﴾ . 

                                         
  .١٨٩: آل عمران ) ١(
  .٦١: هود ) ٢(
  .١٤٣: معجم غريب القرآن ) ٣(
  .١٠: األعراف ) ٤(
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ـاكم : قال أبو السعود يف تفسري هذه اآلية  ًأي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا أو ملكن ً

ـا  واجلعـل بمعنـى اإلنـشاء واإلبـداع أي أنـشأنا .. فيها وأقدرناكم عىل التـرصف فيه
  .ًعكم فيها أسبابا تعيشون هباوأبدعنا ملصاحلكم ومناف

!  "   #   $  %  &  '  ﴿ :  وقال جل من قائل -  ٣

  21  0   /  .  - , +  *  )   (
:     9  8  7   6  5  4  3   ﴾  .وبني املفرسون  أن

ًاهللا تعاىل جعل الناس خلفاء يف األرض وجعلها هلم منزال حيث يبنون عليها 

هللا تعاىل بنعمه عليهم مما يستوجب شكره سبحانه وتعاىل عىل القصور ، ثم ذكرهم ا
نعمه ، ألن حق نعمه أن تشكر وال هتمل وال يغفل عنها فكيف يسري قوم يف طريق 

 .ًالكفر والفساد بدال من اإليامن والشكر للخالق سبحانه 

ــبحانه - ٤ ــال س á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   ﴿:  وق

ê  é  èç  æ  å        ä  ã  âï   î  í  ì  ë     ﴾ . 

ـتم األمـم الـسالفة ، أو خيلـف « : قال أبو السعود يف تفسري هذه اآلية  حيث خلف
                                         

  .٣٢٤ / ٢تفسري أيب السعود ) ١(
  .٧٤: األعراف ) ٢(
  .١٢٧ ، وخمترص تفسري القرآن ٢٦٤ / ٢تفسري أيب السعود ) ٣(
  .١٦٥: األنعام ) ٤(
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 .  »ًبعضكم بعضا أو جعلكم خلفاء اهللا تعاىل يف أرضه تترصفون فيها

»  ¬  ®  ̄   °  ±  ²  ³  ﴿ :  وقال تعاىل -  ٥

     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´
 ÄÃ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ    Å 

   Ó  Ò  Ñ  +   *  )  (  '  &%  $  #  "  !
1  0  /  .  -,   ﴾ . 

كيف أطلق اسم الرزق عىل ما خيـرج مـن : فإن قيل «  : قال القرطبي
ألهنا معدة ألن متلـك ويـصح هبـا االنتفـاع : الثمرات قبل التملك ؟ قيل له 

 . » فهي رزق

 :ت تذكر استخالف اهللا للناس يف األموال خاصة آيا) جـ

ـــٰ ــتخالف اإلل ــر االس ــة يف تقري ــة رصحي ــات كريم ــد وردت آي هي وق
 :ًنذكر بعضا منها ... بخصوص األموال 

                                         
  .٣٢٦ / ٢تفسري أيب السعود ) ١(
  .٣٤ - ٣٢: إبراهيم ) ٢(
  .١٣٠ / ١تفسري القرطبي ) ٣(
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 . h  g      f    e  d  c  b  a ﴾﴿ : قال تعاىل 

إهنا دليـل عـىل أن أصـل امللـك هللا « : قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية 
َّ وأن العبد ليس له فيه إال الترصف الذي يرىض اهللا فيثيبه عـىل ذلـك سبحانه

باجلنة ، فمن أنفق منها يف حقوق اهللا وهان عليه اإلنفاق منها كام هيونـه عـىل 
الرجل النفقة من مال غريه إذا أذن فيـه ، فـإن لـه الثـواب اجلزيـل واألجـر 

 احلقيقة وما أنتم فيها هذا يدل عىل أهنا ليست بأموالكم يف: ثم قال . العظيم 
َّإال بمنزلة النواب والوكالء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة احلق قبـل أن تـزال 

 .  »عنكم إىل من بعدكم

  أما األلويس يف تفسريه روح املعـاين فقـد ذكـر وجهـني يف تفـسري هـذه 
 :اآلية 

إنام جعلكم اهللا سبحانه خلفاء عنه عز وجل يف التـرصف فيـه « : األول 
من غري أن متلكوه حقيقة وعرب جل شأنه عـام بأيـدهيم مـن األمـوال بـذلك 

ًحتقيقا للحق وترغيبا يف اإلنفاق ، فإ  من علم أهنا هللا تعاىل ، وإنام هو بمنزلة نً
 .الوكيل يرصفها إىل ما عينه اهللا تعاىل من املصارف هان عليه اإلنفاق 

                                         
  .٧احلديد ) ١(
)٢٣٨ / ١٧) ٢.  
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ن كان قبلكم فام إن معنى جعلكم مستخلفني جعلكم خلفاء عم: الثاين 
ًكان بأيدهيم انتقل لكم ، ويف هذا أيضا ترغيب باإلنفاق وتسهيل له ألن مـن 

علم أنه مل يبق ملن قبله وانتقل إليه علم أنه ال يدوم له وينتقل لغـريه فيـسهل 
 .  »عليه إخراجه ويرغب يف كسب األجر بإنفاقه

:  املعنى األول فقال وبعد أن قرر رمحه اهللا تعاىل املعنيني ذهب إىل ترجيح

O   N  ML  K  J  I  ﴿ : واملعنى األول هو املناسـب لقولـه تعـاىل 

Q  P         ﴾ . 

يعني أن األموال التي يف أيديكم إنـام « : وقال الزخمرشي يف تفسري اآلية 
هي أموال اهللا بخلقه وإنشائه هلا وإنام نولكم إياها وخـولكم االسـتمتاع هبـا 

 الترصف فيها فليست هي بأموالكم يف احلقيقة ومـا أنـتم وجعلكم خلفاء يف
 .  »َّفيها إال بمنزلة الوكالء والنواب

مما جعلكم مستخلفني فيه أي مما هـو معكـم عـىل « : أما ابن كثري فقال 
سبيل العارية فإنه قد كان يف أيدي الناس قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعـاىل 

                                         
)١٦٩ / ٢٧) ١.  
  .٥: احلديد ) ٢(
  .٦١ / ٤تفسري الكشاف ) ٣(
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َّن املال يف طاعته فإن فعلوا وإال حاسبهم عليه إىل استعامل ما استخلفهم فيه م

 .  »وعاقبهم لرتكهم الواجبات فيه

5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <?   ﴿ : قال عـز وجـل 
  M  L  KJ  I  H    G  F  E  D  C  B  A  @

Q  P  O  N ﴾ . 

يد وقد بني األلويس أن املراد من اآلية الكريمة هو أمر السادة بإعانة العب
ًيف مال الكتابة إما بإعطائهم شيئا مما يف أيدهيم أو حيطون عنهم شيئا من مـال  ً َّ
الكتابة ثم بني أن إضافة املال إىل اهللا تعاىل ووصفه بإيتائه تعاىل إياهم للحـث 
عن االمتثال باألمر بتحقيق املأمور به فإن مالحظة وصول املـال إلـيهم مـن 

الك احلقيقي له من أقوى الدواعي إىل جهته سبحانه مع كونه عز وجل هو امل
  .رصفه إىل اجلهة املأمور هبا

 :االستخالف اإلهلي عىل األرض حمدود ) د

ًإن االستخالف اإلهلي لإلنسان عىل هذه األرض ليس استخالفا دائام ،  ً

ًبل هو حمدود بام وضعه اهللا تعاىل للناس من آجال ، وحمدود أيضا بنهاية احلياة 
                                         

  .٣٠٥ / ٤تفسري القرآن العظيم ) ١(
  .٣٣: النور ) ٢(
  .١٥٧ - ١٥٥ / ١٨روح املعاين ) ٣(
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وقد وردت عدة آيات كريمة تبني . رض ألن الدنيا زائلة ال حمالة عىل هذه األ
 .ًهذا املعنى نذكر بعضا منها 

ª  »  ¬  ®   ¯  °±  ²  ³ ́     ﴿ : قال تعاىل 

¾  ½  ¼  »º    ¹     ¸  ¶  µ   ﴾ . 

 . ﴾   .  /  0  1  2  3  4  5﴿ : قال تعاىل 

º  ¹  Â     Á  À  «  ¼  ½  ¾  ¿   ﴿: وقال سبحانه 
Ã ﴾ . 

فقد بني املفرسون أن مرياث السموات واألرض ملكه سبحانه وراجـع 
إليه وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه باملرياث ، فلـامذا يمتنـع النـاس عـن 
اإلنفاق يف سبيل اهللا الذي استخلفهم يف هذا املال ما دام أنه عائد إليه ؟ ومـا 

 .أمام هذه احلقائق الذي يبقى من دواعي الشح والبخل 

فاآليات الثالث تبني وراثة اهللا سبحانه لكل ما يف أيدي النـاس ، فكـان 
الناس جيمعون ما جيمعونه وديعة عندهم أو عارية من اهللا تعاىل هلم فله احلق 

                                         
  .٥٨: القصص ) ١(
  .٤٠: مريم ) ٢(
  .١٠: احلديد ) ٣(
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  .يف اسرتدادها يف أي وقت شاء

 :بيان الرشيعة ألصول استخالف اإلنسان ) هـ

ًتخالفا مطلقا بدون قيد بل إن الـرشيعة إن االستخالف اإلهلي ليس اس ً

قد بينت أصوله وقواعده ، فلم يرتك اإلسالم أمر النـاس عـىل هـذه األرض 
فوىض دون تنظـيم بـل قيـدهم بقيـود حـددت مـدى هـذا االسـتخالف ، 
ووضحت طريقة االنتفاع والتمتع بام سخره اهللا تعاىل يف هذا الكون لـصالح 

 .ًالبرشية مجيعا 

فخلقـه سـبحانه وتعـاىل األرض وإرسـاؤها « : يب يف أحكامـه يقول ابن العر
باجلبال ووضع الربكة فيها وتقدير األقوات بأنواع الثمرات وأصـناف النبـات إنـام 

 .  »كان لبني آدم تقدمة ملصاحلهم وأهبة لسد مفاقرهم

ولو أن اهللا سبحانه وتعاىل أباح مجيع ما يف األرض لإلنـسان بـدون قيـد 
ى األمر إىل الفوىض واملنازعات وألكل القوي الضعيف ، هلـذا وال نظام ألد

بني اهللا تعاىل طريق امللك ورشع للناس مورد االختصاص ومع هـذا البيـان 

                                         
 مـن طبعـة دار الـرشوق ، ٢٧٠٤ / ٢٠ و٢٣٠٩ / ١٦ و٣٤٨٤ / ٢٧يف ظالل القرآن ) ١(

  .٣٠١ / ١٣ و١٩ - ١٨ / ١٠ و٢٣٩ / ١٧وتفسري القرطبي 
  .١٥ - ١٤ / ١أحكام القرآن البن العريب ) ٢(
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والتوضيح حصلت اخلصومات واملنازعات بني الناس ، فكيـف لـو تركـوا 
 بدون قيود وال حدود ؟

ًرارا يف وقد أبانت الـرشيعة أن املـستخلفني يف هـذه األرض ليـسوا أحـ
الترصف فيام استخلفوا فيه يفعلون كام حيلو هلـم ، بـل هـم خملوقـون لغايـة 
أساسية وهي عبادة اهللا تعاىل وعبادة اهللا تعـاىل ال تقتـرص عـىل أداء املناسـك 
املعروفة ، بل إن عبادة اهللا تقتيض اتباع أوامره واالبتعاد عن نواهيـه ، فـإن مل 

الف هلذه األرض وال جينون من هـذه يفعلوا ذلك فقد أخلوا برشط االستخ
 .َّاملخالفة إال سخط اهللا تعاىل عليهم 

 ، هليست ملكية أصيلة يترصف فيها عىل هوا« : قال سيد قطب رمحه اهللا 
إنام هي ملكية معارة له خاضعة لـرشوط التملـك األصـيل وتعليامتـه ، فـإذا 

ًترصف املستعري فيها ترصفا خمالفا لرشوط املالك وقع هـذا  ًالتـرصف بـاطال ً
وحتتم عىل املؤمنني رده يف الدنيا ، أمـا يف اآلخـرة فهـو حماسـب عـىل باطلـه 

وبالقدر الذي يلتزم بـه النـاس بـام . وخمالفته لرشط اململك صاحب امللك األصيل 
للملكيـة مـن حيـث نـشأهتا أو وضع اهللا سـبحانه وتعـاىل مـن القواعـد الناظمـة 

ً يكون حساهبم يوم القيامـة سـهال حيـث ، ومن حيث نقلها إىل يد أخرىحصوهلا
 .  »سألون يف ذلك اليوم عن املال من أين اكتسبوه وفيام أنفقوهي

                                         
 ، ٤١١ / ١ ، وانظر امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ٨٨٦ / ٦ و٧٧١ / ٥يف ظالل القرآن ) ١(

  .١٦٣واحلق مدى سلطان الدولة يف تقييده 

www.almoslih.net



  

 - ٢٢٩ -

Ý   Ü  Û  Ú  ﴿ : ّوقد بـني اهللا يف كتابـه ذلـك حيـث قـال 

  ì  ë  ê  é  èç  æ  å        ä  ã  â  á  à  ß  Þ
ï   î  í   ﴾ . 

ام آتـاكم مـن املـال واجلـاه أي يبلـوكم فـي« : قال أبو السعود رمحـه اهللا 
 .يعاملكم معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعملون من الشكر وضده 

 أي عقابه رسيع اإلتيان ملن مل يراع حقوق ما أتاه -رسيع العقاب : وقال 

 .  »ملن راعاه كام ينبغي﴾    ï   î  í﴿ .. اهللا تعاىل ومل يشكره 

َال تزول قدما عبـد يـوم « : قال هذا املعنى يف حديثه حيث ملسو هيلع هللا ىلص وقد بني  َْ َ ٍْ َ َُ ََ ُ َ

ٍالقيامة حتى يسأل عن أربع  َ ْ ُ َ َْ ْ ََ َ َ َْ َّ ِ ُعن عمره فيم أفناه ، وعـن شـبابه فـيم أبـاله ، . ِ ْ َ ْ َ ُ َْ َْ ََ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ُ ََ ِ

ِوعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ ََ َْ«  . 

ًوفيه الداللة التامة عىل أن العبد قد قيدته رشيعة اهللا يف ماله كسبا وإنفاقا  ً. 

                                         
  .١٦٥: سورة األنعام ) ١(
  .٣١٦ / ٢تفسري أيب السعود ) ٢(
  .١٣٥ / ٧الرتمذي ) ٣(
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إذا كان ما يف الكون مملوك هللا تعاىل فام هو التكييف الرشعي الختصاص 
 اإلنسان باألشياء من أجل االنتفاع هبا ؟

 :رأيني لقد اختلف أهل العلم يف اإلجابة عن هذا السؤال عىل 

ذهب إليه مجهرة علامء املسلمني وسـوف ننقـل آراءهـم يف هـذا : األول 
 :التكييف فيام ييل 

واعلم أن ابن عقيل ذكـر يف الواضـح يف أصـول « :  قال ابن رجب - ١
الفقه إمجاع الفقهاء عىل أن العباد ال يملكون األعيـان وإنـام مالـك األعيـان 

ملكون سوى االنتفاع هبا عـىل الوجـه خالقها سبحانه وتعاىل وأن العباد ال ي
ًاملأذون فيه رشعا ، فمن كان مالكا لعموم االنتفاع فهو املالـك املطلـق ومـن  ً

ًكان مالكا لنوع منه فملكه مقيد وخيتص باسم خاص به يمتاز به كاملـستأجر 

 )غرر البيـان ( وكذا ذكر ابن الزاغوين يف كتاب : واملستعري وغري ذلك ، ثم قال 
فعىل هذا مجيع األمالك إنـام هـي ملـك . شيخ تقي الدين رمحه اهللا ورجحه ال

 .  »االنتفاع ولكن التقسيم هنا وارد عىل املشهور

واملراد من قوله ، ولكن التقسيم هنا وارد عىل املشهور أي تقسيم أنـواع 

                                         
 . القاعدة السادسة والثامنون ٢٠٨القواعد البن رجب احلنبيل ص  )١(
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ملك عني ومنفعة ، وملك عني بال منفعة ، وملك منفعة بال : امللك إىل أربعة 
 .لك انتفاع من غري ملك املنفعة عني ، وم

امللك حيث وجد هل يتصور : فإن قلت «  :  قال القرايف رمحه اهللا- ٢
قال املازري : َّيف اجلواهر واألجسام أو ال يتصور إال يف املنافع خاصة ؟ قلت 

قول الفقهاء امللك يف املبيع حيصل يف األعيـان ويف : رمحه اهللا يف رشح التلقني 
َّصل يف املنافع ليس عىل ظاهره بل األعيان ال يملكها إال اهللا تعاىل ألن اإلجارات حي

َّامللك هو الترصف وال يترصف يف األعيان إال اهللا تعاىل باإلجياد واإلعدام واإلماتـة 

واإلحياء ونحو ذلك ، وترصف اخللق إنام هو يف املنافع فقـط بأفعـاهلم مـن األكـل 
 . » كناتوالرشب واملحاوالت واحلركات والس

واحلاصل أن املالك احلقيقي لألشـياء هـو اهللا سـبحانه وإنـام مـنح مـن 
اخلالق احلق احلق يف الترصف يف منافعها وفـق التـرشيع املـنظم هلـذا الـشأن 

ًاستغالال واستهالكا وغريه  ً. 

رأي بعض املحدثني خالف ما رآه مجهـور الفقهـاء يف التكييـف : الثاين 
إن : ألشياء مـن أجـل االنتفـاع هبـا وقـالوا الرشعي الختصاص اإلنسان با

امللكية وظيفة اجتامعية وملك اإلنسان لألشياء إنام هو من بـاب النيابـة عـن 

                                         
  .٢١٨ - ٢١٧ / ٣الفروق ) ١(
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ًاملجتمع والقائم عىل هذا احلق هو ويل األمر وشنوا هجوما عىل القائلني بأن امللكيـة 

 :وقد استدلوا ملذهبهم باألدلة اآلتية . استخالف إهلي ومنحة ربانية 

 إن املعنى الذي أشارت إليه اآليات اخلاصة بملكيته سبحانه وتعاىل - ١
هو معنى تعبدي حمض ال أثر له يف املعامالت ، فاهللا سبحانه هـو مالـك كـل 
يشء باعتباره الذي أوجده وأن مصري مـا أوجـده إليـه لكونـه املتـرصف يف 

 .قضائه وقدره 

انه وتعـاىل هـو ومعنى ملكيته أي قدرته الكونية ، ولكون عطائـه سـبح
ومنح األفراد مهام طالت فهي عارضة ، واملـال واألرض هللا يورثهـا . الدائم 

من يشاء ، وهذا املستوى من امللكية أعـىل مـن مـستوى امللكيـة املعروفـة يف 
املعامالت ، فهي ملكية ربانية تعبدية ال أثر هلا يف املعامالت وليس يف أحكام 

ًالرشيعة ما جيعل هلـا أثـرا ماليـا  يف أي عقـد مـن العقـود أو أي وضـع مـن ً
 . األوضاع ، والزكاة ليست مؤسسة عليها بل عىل حكم أخرى

 . مل يرد يف القرآن والسنة وال يف أقوال الفقهاء بيان هلذه النظرية - ٢

..  ليس هناك تكييف مفهوم للعالقة بني ملكية اهللا وملكية اإلنسان - ٣

                                         
 ، واملـرشوعية يف النظـام ٤١٦ - ٤١٥ / ١العبـادي / امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية ، د) ١(

  .١٠٨ - ١٠٦اإلسالمي للدكتور مصطفى كامل وصفي 
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ا يؤدي إىل قلقلـة األحكـام أهنا وديعة ؟ ممهل هي رشكة ؟ أو هي نيابة ؟ أو 
 .ة يعالرش

ً هي نظرية خطرة تفتح بابا واسعا للمغاالة وقد يستغلها الشيوعيون - ٤ ً

 .ملصادرة األموال الفردية مصادرة تامة 

 

 :إن الذي ذهب إليه أصحاب الرأي الثاين مردود لعدة أمور 

التعبدية قـضية غـري صـحيحة ، دعوى نفي األثر العميل للمعاين : ًأوال 
فإن أكرب عامل مؤثر يف املسألة االقتصادية هـو اإلنـسان والبنـاء األخالقـي 

 .للعامل البرشي هو إصالح جذري هلذا الشأن 

وعىل سبيل املثال الصالة فإهنا ذات أحكام تعبدية ولكن هلا األثر األكرب 
وحيقق الغاية من يف حتديد سلوك املؤمن الذي يؤدهيا عىل الوجه املطلوب 

´  µ  ¶  ¸  ¹     ﴿  :فرضيتها ، قال سبحانه وتعاىل 

º ﴾ . 

َّفابتعاد اإلنسان املصيل عن الفحـشاء واملنكـر مـا هـو إال أثـر مـن أثـر 

 .العبادات بوجه عام والصالة بوجه خاص 
                                         

  .٤٥: العنكبوت ) ١(

www.almoslih.net



  
 

 - ٢٣٤ -

وال يستطيع إنسان منصف مطلع عىل أنظمة اإلسالم املختلفـة أن ينكـر 
ديد سلوك اإلنسان املسلم يف أوجه احلياة املختلفـة ومنهـا أثر العبادات يف حت

 . ﴾   ¡  ¢    £  ¤ ﴿ ل اإلنسان عىل حبهباملال الذي ج

 ومن جهة أخرى فإن القول باالستخالف اإلهلي ال يعني أن ملكية - ٢
اإلنسان تشبه أو تقارب ملكية اهللا سبحانه وتعاىل وقد كان فـيام ذكـرت مـن 

لقرايف رمحهام اهللا تعاىل الكفايـة يف التفرقـة بـني ملـك اهللا أقوال ابن رجب وا
 .تعاىل وملك عباده 

 أما القول بأنه مل يرد يف القرآن والـسنة وأقـوال الفقهـاء بيـان هلـذه - ٣
وقد ذكرت اآليات واألحاديث التي تبني أن امللكيـة . النظرية فغري مسلم به 

 الفقهـاء واملفـرسين التـي استخالف إهلي ومنحة ربانية ، وقد ذكرت أقوال
 .تؤيد ما ذهبنا إليه 

ً أما القول بأن نظرة االستخالف اإلهلـي خطـرة تفـتح بابـا واسـعا - ٤ ً

للمغاالة ، وقد يستغلها الشيوعيون ملصادرة األموال اخلاصة مصادرة تامة ، 
فهو مردود بام ذكرناه من أن االستخالف اإلهلـي يقتـيض التقيـد باألحكـام 

 رسمها املستخلف واتباع أوامره ونواهيه ، وقد ذكرنا مجلة من واحلدود التي

                                         
  .٨: العبادات ) ١(
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فـال داعـي للتخـوف مـن . هذه األحكام التـي وردت يف الكتـاب والـسنة 
استغالل الشيوعية هلذه النظرية بل إن ما ذكروه بأن امللكية وظيفـة اجتامعيـة 
 هو الذي يمكن أن يستغل وسيلة ملصادرة أموال الناس وذلك أن حق امللكية

باعتبارها وظيفة اجتامعية ال اعتبار هلا سوى متكني املالك من القيام بوظيفته 
 :وهذا االجتاه يرتتب عليه أمور خطرية أمهها 

ــة  ــروف االجتامعي ــريت الظ ــزوال ، إذا تغ ــل لل ــة قاب ــق امللكي إن ح
واالقتصادية وصارت امللكية ال تـؤدي وظيفتهـا االجتامعيـة ، فإهنـا تكـون 

وهـذا وحـده الـذي يفـتح املجـال أمـام . ر وجودهـا بذلك قد فقدت مـرب
الشيوعية ملصادرة أموال النـاس بحجـة أن املالـك ال يقـوم بوظيفـة امللـك 

وهذا هو باب التربير الواسـع الـذي يـدخل . االجتامعية ، فتنزع منه أمالكه 
 .منه كل حاكم ظامل 

دعمـه فإن القول بأن امللكية استخالف إهلي ومنحة ربانية قول ت: وبعد 
وأقـوال الفقهـاء واملفـرسين ولـيس ملسو هيلع هللا ىلص اآليات الكريمة وأحاديث الرسول 

 .ًتقوال بدون دليل 

ومن جهة أخرى فإن االجتـاه إىل القـول بـأن امللكيـة اسـتخالف إهلـي 
ومنحة ربانية فيه ربط بني أحكام امللكية والعقيدة اإلسالمية من أن اهللا تعاىل 

و املترصف وهو الذي يـضع القواعـد هو اخلالق وهو املالك وهو املعبود وه
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الناظمة لترصف العباد فيام وضعه اهللا تعاىل حتـت أيـدهيم ومـنحهم بفـضله 
 .وكرمه حق االستمتاع واالنتفاع هبا 

وأن من فوائد تركيز القرآن عىل ملكية اهللا سبحانه لكل ما يف الكـون أن 
 هلـم وأن ًيعلم الناس وهم يتملكون األمـوال أهنـا يف احلقيقـة ليـست ملكـا

َّسلطتهم عليها حمـدودة وهـم ليـسوا إال مـستخلفني فيـه فـال يظلمـون وال 

d  ﴿ . يطغون بل عليهم اإلنفاق يف وجوه اخلري من مال اهللا الذي آتاهم 

h  g      f    e ﴾ . 

وإن الفقـراء عيـال اهللا « : ويقول الفخر الـرازي يف تفـسري هـذه اآليـة 
وال التـي يف أيـدهيم أمـوال اهللا ، ولـوال أن اهللا واألغنياء خزان اهللا ألن األمـ

: ألقاها يف أيدهيم ملا ملكوا منها حبة ، فليس بمستبعد أن يقول املالك خلازنه 
 .  »ارصف طائفة مما يف تلك اخلزانة إىل املحتاجني من عبيدي

                                         
 وما بعدها واحلق ومدى سـلطان الدولـة يف ٤١٢ / ١انظر امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ) ١(

  .٧: اآلية يف سورة احلديد  . ٤٧ و٢٥٢ و١٦٤تقييده 
)٢١٥ / ٢٩) ٢.  
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إلسالمية مل تكتف بإقرار امللكية اخلاصة بل نراها شـجعت إن الرشيعة ا
ًعليها تشجيعا يتصف باالعتـدال وإقامـة التـوازن بـني متطلبـات اإلنـسان 

الروحية واجلسدية ، فهي مل تراع اجلانب الروحي من اإلنسان فقط بل راعت 
ًأيضا اجلانب اجلسدي الذي جعل املال سببا يف إقامته وذلك إلقامة التـوازن  ً

بني شطري اإلنسان املتالزمـني ، ذلـك الـتالزم املتـزن العجيـب يف توازنـه 
واتساقه وأن املتتبع لنصوص الرشيعة يف الكتـاب الكـريم والـسنة الـرشيفة 
جيدها تعتني هبذا اجلانب وتوضح معامله وتبني خطوطـه العريـضة يف بعـض 

 وكـل هـذه النـصوص. األحيان وأحكامه التفصيلية يف األحيـان األخـرى 
 .سوف نجد فيها الداللة التامة عىل االعرتاف باملليكة اخلاصة 

ًوسأورد نصوص الكتاب الكريم أوال ثم أتلوها بعد ذلك بذكر بعـض 

 .األحاديث النبوية الرشيفة التي تناولت هذا الشأن 

 :نصوص القرآن الكريم : ًأوال 

سأتناول نصوص القرآن الكريم ضمن جمموعات عىل حسب موضـوع 
  .اآليات
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 :آيات تذكر األموال بصفة عامة ) أ

لقد وردت عدة آيات يف القرآن الكريم ، ويف خمتلف املناسبات تـضيف 
 :األموال إىل مالكيها منها 

١ -  ﴿  NM  L  K  J   I  HG  F  E   D   CB  A  @

R  Q  P      O        ﴾ . 

٢ - ﴿  °   ̄  ®  ¬     «  ª  ©      ̈   §   ¦  ¥  ¤

²  ±      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶  µ  ´       ³  
Ê  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â ﴾ . 

٣  -  ﴿  _̂   ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

a  `   ﴾ . 

٤ -  ﴿¨  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  } ﴾. 

                                         
  .٢: النساء ) ١(
  .٦ ، ٥: النساء ) ٢(
  .١٠: النساء ) ٣(
  .٣٤: اإلرساء ) ٤(
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٥ -   ﴿   R  Q  P  O  N  M  L   K  J
S   ﴾ . 

٦  - ﴿  «  ª  ©  ¨  §    °  ¯   ®  ¬ 
± ﴾ . 

٧  -  ﴿  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M

X   ﴾ . 

٨ -  ﴿«                ª   ©  ¨     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~   ﴾ . 

٩ -  ﴿%  $  #  "  ! ﴾ . 

١٠  -   ﴿j  i  h  g  f  e   d  c   ﴾ . 

                                         
  .٧٢: األنفال ) ١(
 . ١١١: التوبة ) ٢(
  .٢٦١: البقرة ) ٣(
  .١١: الصف ) ٤(
  .٥٥: التوبة ) ٥(
  .٢٥ - ٢٤: املعارج ) ٦(

www.almoslih.net



  
 

 - ٢٤٠ -

١١ -  ﴿  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²   ¼      »  º

Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½ ﴾ . 

١٢  -  ﴿%  $  #  "  !   ﴾ . 

!  "  #  $  %  &  '   ﴿ :  قال تعاىل - ١٣

  2  1  0   /  .  -  ,           +  *  )  (
7  6  5  4  3 ﴾ . 

|  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §   ﴿:  قال تعاىل - ١٤
¨ ﴾ . 

̈    ﴿ : ىل  قال تعا- ١٥   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

®  ¬  «  ª  ©   ﴾ . 

                                         
  .٢٦٤: البقرة ) ١(
  .٣٨: النساء ) ٢(
  .٢٦٥: البقرة ) ٣(
  .٣٩: الروم ) ٤(
  .٨: احلرش ) ٥(
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9  :     ;  >  =  <  ?  ﴿ :  قال تعاىل - ١٦

G  F  E  D  C   B  A  @ ﴾ . 

 . m  l  k  j  i  h  g  f   ﴾ ﴿:  قال تعاىل -  ١٧

 . E  D  C  B  A   ﴾﴿ :  قال تعاىل -  ١٨

̄   °  ±   ²  ³﴿ :  قال تعاىل - ١٩  ®  µ   ́   

¶   ﴾ . 

فهذه اآليات الكريمة وغريها تنسب األمـوال بـصفة عامـة إىل جممـوع 
الناس أو أفرادهم وقد بني املفرسون أن اإلضافة يف أموالكم وأمواهلم وماله 
تفيد االختصاص وهـو شـامل كـام رأيـت مـن نـصوص اآليـات الكريمـة 

 . اختصاص امللكية واختصاص الترصف

 

                                         
  .٢٩: النساء ) ١(
  .٣٥: سبأ ) ٢(
  .٢٨: األنفال ) ٣(
  .٢٧٩: البقرة ) ٤(
  .٢٠٢ / ٤لأللويس روح املعاين ) ٥(
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 :ألموال غري املنقولة آيات تذكر ا) ب

 . ﴾   !  "  #  $  %  &﴿ :  قال تعاىل - ١

̄     °  ±   ﴿ :  قال تعاىل -  ٢  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §

² ﴾ . 

c  b  a      `  _  ^  ]  \              [  Z  Y  ﴿ :  قال تعاىل - ٣

d ﴾ . 

`  h   g  f  e  d  c  b     a  ﴿ :  قال تعاىل -  ٤

   i  s  r   q  p  o  n  m   l  k  j
  ~  }    |  {  z   y    x  w   v  u  t

¢    ¡    � ﴾ . 

 . j  i   h   g   ﴾﴿ :  قال تعاىل - ٥

                                         
  .٨٠: النحل ) ١(
  .١٣: األحزاب ) ٢(
  .١٥٤: آل عمران ) ٣(
  .٦١: النور ) ٤(
  .٨١: القصص ) ٥(
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 . ﴾   %  &     '        )  (  *﴿ :  قال تعاىل - ٦

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  ﴿ :  قال تعـاىل - ٧

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê   ﴾ . 

ــك  ــافة متلي ــحاهبا إض ــوت إىل أص ــضيف البي ــت ت ــام رأي ــات ك فاآلي
ملا خصص اهللا سـبحانه : واختصاص ، قال القرطبي يف تفسري اآلية األخرية 

بني آدم الذين كرمهم وفضلهم باملنازل وسرتهم فيها من األبصار وملكهـم 
  .نَّاالستمتاع هبا عىل االنفراد منع اآلخرين من دخوهلا إال باإلذ

 :آيات تذكر األموال املنقولة ) جـ

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ﴿ :  قال تعاىل - ١

  :  98  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,
;   ﴾ . 

©   ª»  ¬  ®  ¯  °  ±  ﴿ :  قال تعاىل - ٢
                                         

  .١٧: القلم ) ١(
  .٢٧: النور ) ٢(
  .٢١٢ / ١٢تفسري القرطبي ) ٣(
  .٧٣ ، ٧٢ ، ٧١: يس ) ٤(
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   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  !
,  +*     )  (  '  &  %  $  #  "  .  -  

/   ﴾ . 

فاآليات تضيف األمتعة واألنعام التي خلقها اهللا تعاىل إىل مالكيهـا مـن 

أي متملكون بتمليك اهللا إياهم ثم   ﴾ *  +    ,﴿ : الناس فقال تعاىل 
بني صاحب روح املعـاين إن إيثـار اجلملـة اإلسـمية للداللـة عـىل اسـتقرار 

  .ملكيتهم لألنعام ودوامها واستمرارها

 :آيات تذكر وجوب دفع الزكاة واإلنفاق ) د

\  [ ̂   _    ̀   f  e  d  c  b  a   ﴿ :  قال تعاىل - ١
q  p  o  nm   l  k  j  i  h  g   ﴾ . 

k  j  i  h  g  f  e   d  c  ﴿ :  قال تعاىل - ٢
  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po  n  m   l

¢  ¡  �  ~  }  |{  z    ﴾ . 
                                         

  .٧ ، ٦ ، ٥: النحل ) ١(
)٥١ - ٥٠ / ٢٣) ٢.  
 . ٢٥٤: البقرة ) ٣(
  .٢٦٧: البقرة ) ٤(
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 . ﴾   0  1   2  3  4﴿ :  قال تعاىل - ٣

 . q  p  o  n   m  l  k   ﴾﴿ :  قال تعاىل - ٤

h  g     f  e  d  c  b  a   ﴿:  قال تعاىل -  ٥
i    ﴾ . 

وكذلك اآليات الكريمـة التـي تـأمر بـدفع الزكـاة ملـستحقيها وتـدعو 
 جزيـل الثـواب يف املسلمني إىل اإلنفاق وتشجعهم عليه بام وعدهم رهبم من

َّالدنيا واآلخرة وذلك ال يكون إال إذا ملك الفقراء هذه األمـوال وكـان هلـم 

حق الترصف فيها ، وهذا التملك يظهر بـصورة خاصـة وواضـحة يف قولـه 

فأضاف الصدقات إليهم ، . t  s   r  q   ﴾﴿ : تعاىل 
يف قوله سبحانه ًوهذه اإلضافة تقتيض متلكهم هلذا املال ويظهر أيضا التمليك 

 . j  i  h  g  f  e   d  c   ﴾﴿ : وتعاىل 

                                         
  .٣: البقرة ) ١(
  .٤٣: البقرة ) ٢(
  .٢٧٢: البقرة ) ٣(
  .٦٠: التوبة ) ٤(
  .٢٥ - ٢٤: املعارج ) ٥(
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 : آيات تذكر أنصبة الورثة يف املرياث ) هـ

قد وردت عدة آيات كريمة تبني بصورة مفصلة نصيب كل وارث مما تركه 
ًمورثه سواء أكان ذكرا أم أنثى ، وال معنى إلعطاء األنصبة هلؤالء الورثة سوى 

 :ونحن سنذكر بعض اآليات يف هذا . يها متلكهم هلا وترصفهم ف

!  "  #  $  %  &  '  )   (  ﴿ :  قال تعاىل -  ١

4   3  21      0  /  .  -  ,  +  *   ﴾ . 

m  lk  j  i   h  gf  e   d  c  ﴿ :  قال تعاىل - ٢

  }  |{    z  y    x  w  vu  t  s  r  q  p    o              n
  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦         ¥

  ÄÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹   ̧        ¶  µ   ´³  ²
       Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ö  Õ   ﴾ . 

 :نصوص احلديث الرشيف : ًثانيا 

َفـإن دمـاءكم و« : يف خطبة حجـة الـوداع ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي - ١ ْ َ َُ ِ َّ ْأمـوالُكم َ َْ َ َ

                                         
  .٧: النساء ) ١(
 . عن أيب بكرة ١٥٨ / ١ ، البخاري يف العلم ١١: النساء ) ٢(
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َوأعراضُكم حرام كحرمة يومُكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا َ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ْ ٌ َ ْ َُ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِِ ِ ِ َ ْ َ«  . 

سلم عـىل « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه - ٢ ل الـم َك َ ِ ْ ُِّ ْ ُـ ُـ
ُالـمسلم حرام دمه وماله وعرضه َ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ُ ٌ َ ْ ُِ ُ ِ ِْ«  . 

َأمرت أن أقاتل « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : هريرة ريض اهللا عنه قال  عن أيب - ٣ َ ِْ ُِ َ ُُ ْ
ُالناس حتى يقولوا ال إله إال اُهللا فمن قالـها فقد عصم مني ماله ودمه ونفسه  َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َُ َِّّ َِّ َ

َإال بحقه وحسابه عىل اهللاِ َ ُ ُ َ ََ ِ ِّ َِّ«  . 

َلـو يعطـى « : قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أ- ٤ َْ ُ ْ
ِالناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة عىل الـمدعي  ِ َِّ َُ ْ َ َ ْ ْْ َ ْ َ َ َ ٌ ََ َ َ َْ َِّّ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ُُ ٍُ َ ِ ِ

َوالـيمني عىل من أنَكر َْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ْ«  . 

َلـو كـان « : قـال ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسـول اهللا - ٥ ََ ْ
َبن آدم واديان من ذهب البتغى ثالثهامِال َُ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ٍ َ ِ ِويف رواية ثانية  » ِ َوال يمأل جـوف « َ ْ َ َ َُ ْ َ

                                         
 . عن أيب هريرة ١٢٩٨ / ٢ عن أيب بكرة ، ابن ماجة يف الفتن ١٥٨ / ١البخاري يف العلم ) ١(
  .١٧٤ / ٦ ، الرتمذي ١٩٦ / ٥ ، أبو داود ١٩٨٦ / ٤مسلم ) ٢(
  ،٥٢ -  ٥١ / ١ ، مـسلم ٢٧ / ١ ، ابن ماجـه ٢٥٠ / ١٣البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣(

  .١١ / ٥النسائي 
  .٢١٨ / ٨ ، النسائي ٢١٣ / ٨ ، البخاري كتاب التفسري عن ابن عباس ١٣٣٦ / ٣مسلم ) ٤(
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َابن آدم إال الرتاب ويتوب اُهللا عىل من تاب ْ ُ َ َ ُ َ َْ َُ َ ََ َ ُّ َّ«  . 

ُقلـب « : قـال ملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس بن مالك ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا - ٦ ْ َ

ِّالشيخ شاب عىل حب ُ ٌ َْ َِ َ ِ اثنتني َّ َ َ ِل الـحياة وحب املالُطو: ْ َ ْ ُِّ ُ َ َ َِ«  . 

وإن يف أمر اإلسالم باملحافظة عىل النفس واالبتعاد عن اهلـالك أمـر بـام 
َّيؤدي إىل ذلك وال طريق له يف جمال االقتيات إال بامللكية الفردية ، فاإلنسان 

 يوم إىل غـذاء الذي قدر اهللا عليه يف هذه احلياة أن يأكل ويرشب وحاجته كل
َّمتجدد ال يتأتى كل ذلك إال باحليازة ملا حيقق له ذلك فامللكية الفردية ليست 

داخلة يف دائرة اجلواز فحسب ، بل اإلنسان مأمور هبا يف سبيل املحافظة عىل 
 .احلياة 

باإلضافة إىل هذا كله ، فإن حتريم اإلسالم للرسقة ، وللغش والغـصب 
 ألصحاهبا ورد املـال إىل صـاحبه ومعاقبـة الـسارق ويف إجيابه أداء األمانات

 .والغاصب والغاش واخلائن ما يدل عىل محاية اإلسالم للملكية الفردية 

                                         
  .٨٨ / ٧ ، الرتمذي ٧٢٥ / ٢ ، مسلم ٢٥٣ / ١١البخاري يف الرقاق ) ١(
  .٨٩ / ٧ ، الرتمذي ٧٢٤ / ٢مسلم يف كتاب الزكاة ) ٢(
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لقد ثار جدل طويل بني املذاهب الوضعية حول حق امللكية منذ أوائـل القـرن 
ا ومتخض هذا اخلالف عن مذهبني وضعيني يف العامل السادس عرش حتى يومنا هذ

 .أحدمها عرف باملذهب الفردي ، وثانيهام باملذهب اجلامعي 

وسوف نبني حقيقة كل مذهب ثم نبني مـا عليـه مـن مآخـذ وذلـك يف 
 :املطلبني التاليني 

 .طبيعة امللكية يف املذهب الفردي : املطلب األول 

 . املذاهب اجلامعية طبيعة امللكية يف: املطلب الثاين 
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) بالبيـان ( هذا وسوف أبني يف هذا الفرع املـذهب الفـردي ، وأتنـاول 
 .وظيفة الدول يف هذا املذهب 

 .وأختم الكالم بالنقد املوجه إىل هذا االجتاه 

  املذهب الفردي ونظرته إىل امللكية- ١

هب الفردي إىل القول بأن حق امللكية الفرديـة وحريـة ذهب أنصار املذ
َّالتملك وحرية الترصف وكافة حقوق اإلنسان وحرياته ما هـي إال حقـوق 

طبيعية مستمدة من ذاته باعتبار إنـسانيته وليـست هـذه احلقـوق منحـة ألن 
اإلنسان كان يتمتع هبذه احلقوق منذ عهد الفطرة األوىل ، فهي هبذا االعتبـار 

ات طبيعية مطلقة وسابقة يف وجودها عىل القانون بـل وعـىل اجلامعـة امتياز
ًأيضا ، إهنا تستند إىل احلالة الطبيعية فليس القانون هو أساس احلـق بـل احلـق هـو 

َّأساس القانون ، وليست هناك وظيفة للقانون إال محاية هذا احلق ومتكني أصـحابه 

 مـسخرة خلدمـة الفـرد ومحايتـه من التمتع به ، بل وأكثر من ذلـك ، فـإن اجلامعـة
 .ومتكينه من التمتع بحقه الكامل الذي ال حتده حدود وال تقيده قيود 

وعىل أساس هذه النظرة فإن الفرد هو حمور القانون وغايته ، ويف متكـني 
الفرد تنمية مواهبه وملكاته وفق إرادته وميوله الشخـصية وقدراتـه العقليـة 
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قدم املجتمع مرتبط بتقدم أفراده ، فـإذا تقـدم تقدم املجتمع وازدهاره ، ألن ت
الفرد تقدم املجتمع ، ولذلك فإن من واجب القانون والدولة هو متكني الفرد 
وتقويته وصيانة حريته التي يريدها ، وإن أنصار هذا املذهب ال يرون وجود 
تعارض بني مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع وذلك ألن حرية الفرد يف ملكه 

لتملك والترصف والعمل والتنقل والتجارة وغريها من احلريـات وحقه يف ا
 .وسيلة حلرية املجموع ومظهر هلا 

ًومن هنا كانت امللكية الفردية يف نظر املذهب الفردي حقا طبيعيا مطلقا  ً ً

يعطي صاحبه كافة سلطات االستعامل واالستغالل فهو يستعمله كـام يريـد 
  .ويف أي وقت شاء

 لة عند أصحاب املذهب الفردي وظيفة الدو- ٢

 أنصار املذهب الفردي يعتربون الدولة ثمرة اتفاق إرادات األفـراد احلـرة ،
وهم إنام اتفقوا عىل وجودهـا لتكـون حارسـة عـىل مـصاحلهم بـأن تكفـل 
احلريات وحتميها وحتمل مهمة األمن والدفاع والتعليم فقط وليس هلا أدنـى 

ذا هي فعلت ذلك تكون قد قـضت عـىل حق يف التدخل لتقييد احلريات ، فإ
مربر وجودها وذلك ألن وظيفة الدولة عندهم هي متكني الفـرد مـن زيـادة 

                                         
 . وما بعدها ٤٠فتحي الدريني ص / انظر احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده د) ١(
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مواهبه وتنشيطها وتنمية ملكاته ، وعليه فإن واجبها السامح للفرد بالترصف 
وفق إرادته رشيطة أال يتعدى عىل حقوق غريه املـساوية حلقـه ، فالدولـة إذا 

  َّأدت وظيفتها األساسية وإال فقـد ارتكبـت خطـأ ضمنت حرية الفرد ، فقد 
 .ال مسوغ هلا 

فالدولة ال جيوز هلا أن تتدخل يف نشاط الفرد إال بالقدر الذي تضمن فيه 
منع التعارض بني صاحب احلق وغريه حتى تضمن التوافق الالزم لتحقيـق 

 .ًاخلري املشرتك لألفراد مجيعا 

زع امللكية لصالح الكافة فإن هلـا وعىل هذا فإن الدولة إذا احتاجت إىل ن
 :ذلك برشوط تضمن هبا مصلحة املالك منها 

 . وضع تعويض عادل لصاحب امللك - ١

 . أن يكون نزع امللكية حتت مراقبة القضاء وإرشافه - ٢

 اعتبار هذا التدخل استثناء من األصل العام الذي ال جيوز القيـاس - ٣
 .رضورة تقدر بقدرها عليه وال التوسع فيه ألن هذا التدخل 

واملذهب الفردي يعادي امللكية العامـة وال يـسمح للدولـة أن تتملـك 
َّاألموال إال إذا كانت ال تقبل يف طبيعتها أن تدخل حتت التملـك الفـردي أو 

ختضع له ، وخالصـة األمـر أن املـذهب الفـردي يقـدس الفـرد وحقوقـه ، 
َّجلامعـة والدولـة ليـست إال وأن كـال مـن القـانون وا. ويعتربه غاية يف ذاته 
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  .ّمسخرة خلدمة مصاحله وضامن حريته وتنشيط مواهبه ومحاية حقوقه

  نقد املذهب الفردي- ٣

 :لقد أخذ عىل املذهب الفردي عدة انتقادات نذكر أمهها 

 املذهب الفردي ال يرعى الصالح العام بسبب مـا ذهـب إليـه مـن - ١
ًئيـا بمجـرد رعايـة املـصالح الفرديـة القول بأن الصالح العـام يتحقـق تلقا

ًاملختلفة والواقع خالف ذلك ألن كثريا من املصالح العامة ال يفكـر األفـراد 

 .يف رعايتها بل يقومون باإلرضار هبا من خالل األنانية 

ومن جهة أخرى فإن األفراد قد ال ينجحون يف النهـوض باملـرشوعات 
يعترب وجودها من أهم األمـور الضخمة ، كالرشكات الصناعية الكبرية التي 

التي حتقق املصلحة العامة وإذا قامت صناعات ضخمة يف أيدي الفرد ، فـإن 
 .االستغالل الفردي بدافع األنانية يؤدي إىل اإلرضار بمصلحة اجلامعة 

باإلضافة إىل أمر آخر ذي أمهيـة كـربى وهـو مـشكلة اسـتغالل املنـتج 
مكـن حـل هـذه املـشكالت للمستهلك وصاحب العمل للعامل ، فكيف ي

وتنظيم العالقات االجتامعية واملصالح املتضاربة يف ضوء هذه الظروف دون 
 .ًأن تتدخل الدول ؟ ودون أن يكون هناك دين يفرض قيام أخالقية 

                                         
  .٤٢احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص ) ١(
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 وإذا وجد تعارض بني املصلحة الفردية والعامة فالبد من إزالته أو - ٢ 
لـذي يعنـي قـوة اإلرشاف تعديله من خالل تدخل الدولة ، ذلك التـدخل ا

ًإذا فموقف الدولة هـو العمـل . ًحتقيقا للعدالة االجتامعية ومحاية للمصحلة العامة 

 .عىل إجياد توازن بني املصلحتني حتى ال تطغى إحدامها عىل األخرى 

 إن املذهب الفردي يقوم يف نشأته عىل ركيزة ساقطة وحجة واهية ، - ٣
واحلريـات الفرديـة بحجـة أهنـا حقـوق وذلك بمغاالته يف إعطاء احلقـوق 

 .طبيعية لإلنسان ولدت معه منذ نشأته األوىل 

 الذهنَّوإن التصوير لإلنسان ما هو يف حقيقته إال تصوير إلنسان يف عامل 
ًواخليال ال وجود له يف الواقع ، والواقع كام بيناه سابقا أن اإلنسان وجد ومعـه نـور 

ًه تنظيام وترشيدا الوحي وواكبته الرساالت مسار حيات ً. 

َّ إن املذهب الفـردي ال يقـيم أي اعتبـار لألخـالق إال فـيام يتعلـق - ٤

بالذات ، ألن الذات هي املحور الذي يدور عليه سلوك الفرد وهذه النظـرة 
إىل األخالق من الزاوية التي حتقق املصلحة الفردية جعلـتهم ينـادون بـأكثر 

 وإن الـذين ينـادون -اية تـربر الوسـيلة الغ: ًالنظريات فسادا يف العامل وهي 
باملذهب الفردي ملسوا اآلن مـدى فـساد نظـريتهم يف عـدم اعتبـار العنـرص 
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  .اخللقي ضمن قواعدهم

                                         
 وما بعدها ، وامللكية يف الرشيعة اإلسـالمية ٤٠لطان الدولة يف تقييده ص احلق ومدى س) ١(

  طباعـة دار ٢٤ / ١ ، واالقتصاد السيايس للـدكتور رفعـت حمجـوب ٤١٩ - ٤١٨ / ١
 ١٠٠ - ٩٣النهضة العربية والنظم السياسية والقانون الدستوري للدكتور حمـسن خليـل 

 .الطبعة الثانية 
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 .نقرص الكالم هنا عىل املذهب الشيوعي ، واملذهب االجتامعي 

 عياملذهب الشيو: املذهب األول 

إذا كان املذهب الفردي ينظر إىل الفرد عىل أساس أنه الغاية مـن وجـود 
الدولة ، األمر الذي يؤدي إىل إطالق نشاطه وتقييد سلطة احلكـام وقـرصها 
عىل مبارشة أمور األمن اخلارجي والداخيل والقضاء والتعليم ، فإن املـذهب 

 .الشيوعي يقوم عىل نقيض املذهب الفردي 

ب الشيوعي أن اجلامعة هي الغاية ال الفرد ، لذا فال ينظر فلقد قرر املذه
إىل الفرد يف ذاته عىل اعتبار أن له الوجود املستقل عن املجتمع الـذي يعـيش 
ًفيه  بل ينظر إىل األفراد مجيعا كمجتمع كيل عام يذوب فيه الفرد إىل درجة ال 

 .يمكن معها استقالله بكيان مستقل عن هذا املجموع الكيل 

ذلك يطلق النظام الشيوعي نشاط الدولة التي متثل املجموع يف كافـة ول
امليادين واملجاالت من زراعية وصناعية وجتارية حتى تـصل إىل حـد متلـك 
الدولة لوسائل اإلنتاج مجيعها من أراض زراعية ومـصانع وآالت وجعلهـا 

ًملكا خاصا للدولة ، وهكذا يقرر املذهب الـشيوعي إلغـاء امللكيـة الفر ديـة ً
اخلاصة ومتلك الدولة لوسـائل اإلنتـاج حيـث تقـوم وحـدها بتنظـيم هـذه 
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الوســائل وإدارهتــا وبــذلك يــزول النــشاط الفــردي يف امليــدان االجتامعــي 
واالقتصادي وحيل حمله نشاط الدولة التي يكون هلا وحدها السلطة والكلمة 

  .العليا يف هذه امليادين

 نقد املذهب الشيوعي

املذهب الشيوعي من إلغـاء امللكيـة أنـه يـصل إىل منـع  لقد توهم - ١
ولكـن الواقـع أن . االستغالل الذي كانت متارسـه الرأسـاملية عـىل العـامل 

َّصورة أوضح عام كانت عليه احلال يف ظـل باالستغالل لدى هؤالء قد ظهر 
النظام الرأساميل وحقيقة ذلك أن الطبقة احلاكمة هي التي ستحل حمل الطبقة 

لية وهي التي تدير وسائل اإلنتاج فكأننا قد اسـتبدلنا طبقـة بـأخرى الرأسام
دون أن نعمل للقضاء عىل االسـتغالل بـل سـيكون اسـتغالل هـذه الطبقـة 
احلاكمة أشد قسوة عىل الطبقة العاملة لسيطرته الكاملة علـيهم ألن بيـدهم 

و عدم مقاليد  األمور وبيدهم وسائل اإلنتاج ، وهنا ال يبقى حمل العرتاض أ
 .رىض بل البد من اخلضوع 

 أدى تدخل الدولة يف حقوق األفراد وحرياهتم بالدولـة إىل انتهـاك - ٢
هذه احلقوق واحلريات وعدم املحافظة عليهـا وقـد انتهـى احلـال يف الـدول 

                                         
 ، والفكـر االشـرتاكي يف مائـة ومخـسني ١٠١ / ١قانون الدستوري  النظم السياسية وال) ١(

  .٢٣٣ / ١ و١٩٣ / ١ و١٥٣ / ١ و١١٧ / ١ًعاما 
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 .الشيوعية إىل القضاء عىل هذه احلريات واحلقوق 

اق املـذهب وذلك أن الدولة إنام تعمل عـىل توجيـه األفـراد نحـو اعتنـ
ًالشيوعي دون غريه من األنظمة يف فرض هذا النظام قـرسا ، واعتـربوا كـل 

ًمناهض له خائنا للنظام جيب القضاء عليه ، وهذا ما يؤدي بطبيعـة احلـال إىل قتـل 

وإن نظرة سطحية إىل ما جيري يف هذه الدول مـن . ًاحلريات الفردية وإهدارها متاما 
 . شاهد عىل صحة ما نقول خنق احلريات وسلب احلقوق ألكرب

 إن إلغاء امللكية الفردية يتعارض والطبيعة اإلنسانية التي فطر عليها - ٣
اإلنسان يف ميله إىل متلك ثمرة عمله فإلغاء امللكية الفردية إنام يؤدي إىل قتـل 
َّاحلافز الفردي للعمل ، ذلك أن اإلنسان ال يبذل كل عنايته واهتاممـه إال ملـا 

  . وأن عنايته ختف أو تنعدم ملا ال يملكهًيملكه شخصيا

وإن استقراء حوادث التاريخ يف الدول الشيوعية ألكرب دليل عىل هـذا ، 
وسنذكر حادثة واحدة يف روسيا فهي وحـدها تعطينـا الربهـان بـأن خمالفـة 
َّالفطرة اإلنسانية ال يوصل إال إىل الدمار ، فإن روسيا قبل الثـورة الـشيوعية 

لبلدان املصدرة للحبوب وبعد إلغاء امللكية الشخصية بعد الثورة كانت من ا
ًواعتبار الناس عامال لدى الدولـة ولـيس هلـم مـا تنتجـه أيـدهيم سـوى مـا 

                                         
  .١٠٤النظم السياسية والقانون الدستوري ) ١(
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خصصه هلم النظام من مرتبات أصبحت روسيا تـستجدي الـدول الكـربى 
وتأخذ من الدول التي تسري يف فلكها احلبوب مقابل ما تقدمه هلم من أسلحة 

 . قد عفى عليها الزمن بالية

 املذهب االجتامعي: املذهب الثاين 

رأينا أن املذهب الفردي يوقف نشاط الدولة عند احلد الذي يمنعها من 
التدخل يف املجال االقتصادي واالجتامعي ويقرص هذا النشاط عىل حراسـة 

 .الدولة حلقوق األفراد وصيانة حرياهتم ومحاية ما يملكون 

ام الشيوعي كان عىل النقيض من ذلك إذ أنه يعمل عىل كام رأينا أن النظ
إطالق تدخل الدولة يف خمتلف املجاالت سواء يف املجال االقتصادي حيـث 

 .ذهب إىل إلغاء امللكية الفردية أم يف جمال حقوق األفراد املختلفة 

ويف خضم األحداث ووجود هذين التيارين الفكريني ، قام تيـار ثالـث 
ًيقف موقفا وسطا  بني الفردية والشيوعية ذلك هو نظام املذهب االجتامعـي ً

ًالذي يعرتف بامللكية الفردية ويقيم وزنا للمصالح الفردية ولكنها ال تقدس  

هذا احلق تقديس املذهب الفردي ، بل تقيده بكثري من القيود كام أهنا تـشجع 
دية بـام امللكية العامة وتثق بقدرة الدولة عـىل التـدخل يف النـواحي االقتـصا

 .حيقق مصلحة اجلامعة وأفرادها 

ًوتقوم املذاهب التي توظف امللكية اجتامعيـا عـىل أسـاس أن اإلنـسان 
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َّكائن اجتامعي ال يعيش إال يف جمتمع وأن هـذا املجتمـع البـد أن يقـوم بـني 

أفراده تضامن اجتامعي ، تنظمه قواعد القـانون فهـذا التـضامن االجتامعـي 
ص عىل منع كل ما يؤدي إىل اإلخالل به ، وعىل إجياب كل أساس القانون الذي حير

 .ما يصونه ويدعمه فهو يف الواقع املصلحة احلقيقية للجامعة 

وبناء عىل هذا فإن اجلامعة هي صاحبة احلق يف حتديد واجبات وحقـوق 
أفرادها ، فليست  احلقوق ميزات طبيعية كام هـو احلـال يف فلـسفة املـذهب 

ألفراد وفق رغباهتم ، بل هي سلطات منحتها اجلامعـة الفردي يترصف فيها ا
لألفــراد الــذين يعيــشون يف املجتمــع ليقومــوا بــأداء واجبــاهتم ووظــائفهم 
َّاالجتامعية ، فليس احلق يف نظر هـذا املـذهب إال وظيفـة اجتامعيـة منحتهـا 

 .اجلامعة ألفرادها ألن ذلك يضمن مصلحة اجلامعة 

كام أن للدولة .  وجه حتقيق الصالح العام فعىل األفراد  أن يستعملوه عىل
باعتبارها ممثلة اجلامعة احلق يف فرض القيود عىل هذا احلـق بـل هلـا احلـق يف 

 .إلغائه  إذا كان يف ذلك مصلحة اجلامعة 

وال جيوز للشخص أن يستعمل حقه بقصد اإلرضار بغريه ، بل ال جيوز 
 يقصد ذلك إذا كان استعامله رضار بغريه ولو ملإأن يرتتب عىل استعامله حلقه 

حلقه ال يتفق مع الغاية التي أنيشء من أجلها وهي نظرية قال هبا ودعا إليهـا 
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  .)دوجي ( العامل الفرنيس 

وبعد هذا العرض هلذا املذهب وأساس بنيانه نجد أنـه يعـرتف بامللكيـة 
الفردية ولكنه اعرتاف من نوع خاص بحيث يكون حق امللكيـة عبـارة عـن 

ني املالك من القيام بوظيفته االجتامعية التي يتحتم عليـه أداؤهـا بحكـم متك
 ومن - الصالح العام -ًكونه مالكا ألهنا تسهم يف حتقيق التضامن االجتامعي 

ًثم كان هذا التوظيف للملكية مربرا لوجود حق امللكيـة كـام أنـه يف الوقـت 

 .نفسه القيد الذي حيدد مدى استعامل هذا احلق 

 : عىل هذا التقدير والتحليل أمران ويرتتب

أن حق امللكية قابل للزوال ، فإذا تغريت الظـروف االجتامعيـة : األول 
واالقتصادية وأصبحت امللكية الفردية ال تؤدي وظيفتها االجتامعيـة ، فإهنـا 

 .تكون بذلك قد فقدت مربر وجودها 

االجتامعية التـي أنه ال جيوز استعامل حق امللكية يف غري الوظيفة : الثاين 
منح هذا احلق من أجلها وترتتب بنـاء عـىل ذلـك مـسئولية عـىل املالـك إذا 
استعمل حقه لإلرضار بغريه أو لتحقيق مصلحة غري مرشوعة ، ألن هذا خيل 
بالتضامن االجتامعي وهو ملزم باالمتناع عن ذلـك كـام ال حيـق للاملـك أن 

                                         
  .٢٢٥ احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص ) ١(
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 الوظيفـة االجتامعيـة يمنع اآلخرين من استعامل ملكه اخلاص ضمن حدود
ًكأن يمد سلكا فوق أرضه ، أو أن يمر يف أرضه ، أو أن يأخذ ماء مـن ترعتـه  ً

ويف كل هذه األمثلة وأمثاهلا فإن صاحب األرض حيق له . يفيض عن حاجته 
 .التعويض لقاء استعامل غريه ملكه 

 نقد املذهب االجتامعي

دي بام ال جيعله وسيلة ً إن هذا املذهب بدال من أن يقيد املذهب الفر- ١
 أو إىل حتقيق أغراض غري مرشوعة أو يقيده -إىل اإلرضار باألفراد أو اجلامعة 

بام حيفظ التوازن بني املصلحة اخلاصة والعامة ، فقـد ذهـب إىل إلغـاء فكـرة 
احلق وجعلها جمرد وظيفة اجتامعية وجعل من أصـحاب احلقـوق مـوظفني 

خلـري املـشرتك دون النظـر إىل مـصلحة موكلني باستعامهلا عىل وجـه حيقـق ا
األفراد الذاتية ، وكان من نتيجة هذا التطرف أن قىض عـىل شخـصية الفـرد 

ًالذي اعتربه مسخرا خلدمة اجلامعة ال شخصا مستقال له ذاتية عاملة  ً ً ّ. 

فإذا كانت هذه نظرة حاميل لواء هذه النظرية قد أمالها عليهم عداؤهم 
تطرفهـا يف تقـديس الفـرد وحقوقـه ، فـإن النظـر الشديد للنظرية الفردية و

 ألنه كان بوسعهم -َّالصحيح يوجب أال يوقع ذلك التطرف يف تطرف مثله 
بعد أن ظهرت معايب املذهب الفردي أن يعمدوا إىل سبيل آخر وهـو تقييـد 

 .ًاحلق بدال من إلغائه 
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 ً إن هذا املذهب ال يقيم وزنا للمثل العليـا التـي تتفـق مـع أصـول- ٢
ًالفطرة ذهابا منه إىل أن القانون جيب أن يشتق من أمور واقعيـة ووسـيلته يف 

ًشاهدة والتجربة قياسا عىل العلوم الطبيعية التجريبية وكان قياسا مع ذلك امل ً

الفارق ألنه قد مجع يف منهج واحد بني أمرين خمتلفـني طبيعـة وغايـة ، فـإذا 
يتخلف فيها املسبب عن السبب كانت العلوم الطبيعية ختضع لقانون السببية 

فإن النظم من طبيعة أخرى ، ذلك ألهنا حتكم الظواهر اإلراديـة التـي تتجـه 
نحو غاية معينة ويمكن أن تتخلف اإلرادة عن الغاية فيظهـر دور النظـام يف 
تقويم هذه اإلرادة ، ليتجه نحو الغاية املرسومة أي ال يكتفي الترشيع بتقرير 

ًومن هنا كـان النظـام حمكومـا . ه إىل ما جيب أن يكون ما هو واقع بل بتقويم

 .بقانون الغاية وليس بقانون الواقع كام هو احلال يف العلوم الطبيعية 

 بعد هذا يتقرر لدينا أنه البد من اإلبقاء عىل فكرة احلق ولكن عـىل - ٣
أساس أن يقيد بام يكفل حتقيق التوازن بني املصالح اخلاصة والعامة فال هندر 

 .أحد احلقني ملصلحة اآلخر 

وعىل ذلك ، فإنا نرى أن امللكية حق شخيص له وظيفة اجتامعية فال هدر 
لسلطة املالك عىل ما يملك كام ذهبـت إليـه املـذاهب اجلامعيـة وال تقـديس 
لسلطة املالك وحقه فيام يملك كام ذهبت إليه الفردية بل البد من التوفيق بني 

www.almoslih.net



  
 

 - ٢٦٤ -

 . اجلامعة ومطالبهااملصحلة اخلاصة وبني مصلحة 

                                         
 / ١اإلسـالمية  ، وامللكيـة يف الـرشيعة ٥٢ - ٤٧احلق ومدى سلطان الدولـة يف تقييـده ) ١(

 . وما بعدها ١٠٥ ، والنظم السياسية والقانون الدستوري ٤٢٢ - ٤٢٠
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اختلفت آراء بعض املسلمني يف الوقت احلارض حول طبيعة امللكية عىل 
ضوء اخلالف الذي قام حول طبيعة امللكية يف النظم الوضـعية والدراسـات 

 :آراء ثالثة التي قامت حوهلا ، ونجعل ذلك االختالف يف 

 :امللكية حق فردي مطلق : الرأي األول 

ذهب بعض املحدثني إىل القول بأن الـرشيعة اإلسـالمية تأخـذ بفكـرة 
وبالنشاط الفردي احلر ، فاألفراد يف نظـر هـؤالء يعتـربون  امللكية املطلقة

                                         
 حيث ٣٨٤ - ٣٨٣وقد ذكر هذا املذهب الشيخ حممد باقر الصدر يف كتابه اقتصادنا ص ) ١(

إن املامرس الذي يريد أن يتعرف عىل طبيعة االقتصاد اإلسالمي من خالل التطبيـق : قال 
بأن االقتصاد اإلسالمي رأساميل يؤمن باحلرية االقتصادية ويفـسح قد يوحي إليه التطبيق 

املجال أمام امللكية اخلاصة والنشاط الفردي احلر كام ذهب إىل ذلك بكل رصاحـة بعـض 
املفكرين املسلمني حني تراءى هلم أفراد املجتمع الذي عاشوا جتربة االقتـصاد اإلسـالمي 

 حتديد ويتمتعون بحق ملكية أي ثروة يتـاح وهم أحرار يف ترصفاهتم ال حيسون بضغط أو
= 
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ًأحرارا يف االستيالء عىل مجيع مـا يرغبـون يف االسـتيالء عليـه مـن ثـروات 

ومعدنية ، كام أن هلم احلق الكامل واحلريـة التامـة يف التـرصف فيهـا طبيعية 
 .واستثامرها كام يشاؤون 

وعىل هذا املذهب فإن امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية عنـد هـؤالء حـق 
 .ًفردي مطلق متاما كاالعتبار الذي ذهب إليه أصحاب املذهب الفردي 

يتـصور فكـرة احلـق وإن العارف بالرشيعة جيد من الصعوبة بمكان أن 
 .املطلق أهنا من ضمن ترشيعاهتا 

ومن املعلوم أن أساس الرشيعة التكليـف ومنـع كـل مـا يـرض بـالفرد 
واجلامعة عىل حد سواء وأن من قواعد الرشيعة التوفيق بـني مـصلحة الفـرد 
ومصلحة اجلامعة عن طريق تلك القيود التي وضعتها الرشيعة عىل الترصف 

ًمقيدا يلتزم املالك عند االنتفاع بـه والتـرصف فيـه ، ًفجعلت من امللك حقا 

                                         
= 

وحيـق اسـتثامرها والتـرصف فيهـا وليـست . هلم االستيالء عليها مـن ثـروات الطبيعـة 
الرأساملية إال هذا االنطالق احلر الذي كان أفراد املجتمع اإلسالمي يامرسونه يف حيـاهتم 

كـان يعـيش عـرص صـحيح أن الفـرد الـذي : وأخذ يفند هذا الرأي فيقول . االقتصادية 
ًالنبوة يبدو لنا اآلن أنه كان يتمتع بنصيب كبري من احلرية التي قد ال يميز املـامرس أحيانـا 

بينها وبني احلريات الرأساملية ولكن هذا الوهم يتبدد حني نـرد التطبيـق إىل النظريـة وإىل 
 .النصوص الترشيعية 
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وتلك القيود التي رسم معاملها الترشيع اإلسالمي وبينها الفقهاء رمحهـم اهللا 
ًتعاىل يف أبواب الوقف واإلجارة وغريها والتي جتعل من امللكية خريا حمـضا  ً

ع ال كام يصوره املذهب الفردي عىل أنه حق مطلق ومقدس خيول صاحبه مجي
وقـد ذكـرت هـذا . أنواع الترصفات ولو أدى األمر إىل اإلرضار بـاآلخرين 

الرأي من باب االستقصاء الذي تفرضه األمانة العلمية وبينت أن هذا القول 
 .ليس من احلق يف يشء 

 امللكية وظيفة اجتامعية: الرأي الثاين 

يعة وقد ذكر فريق آخر من العلامء املحـدثني أن طبيعـة امللكيـة يف الـرش
ًاإلسالمية وظيفة اجتامعية وسوف نذكر بعضا من هؤالء مع أقواهلم وبعدها 

 :نورد األدلة التي احتج هبا اجلميع ملا ذهبوا إليه وذلك يف فقرتني 

 :أقوال أبرز الذين أخذوا هبذا االجتاه : الفقرة األوىل 

 : يقول الدكتور أمحد شلبي يف كتابه السياسة واالقتصاد حتت عنوان - ١
يقر اإلسالم حـق امللكيـة :  املال مال اهللا وملكيته اخلاصة وظيفة اجتامعية

الفردية كام سبق القول ولكن املقصود من هذا التعبري هو ملكية الفرد بالنسبة 

                                         
 م ، مطبوعـات مكتبـة النهـضة ١٩٧٤ من الطبعة الثالثـة سـنة ١٩٦السياسة واالقتصاد ) ١(

 .املرصية 
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إنه ملكيـة الظـاهر أو ملكيـة االنتفـاع أمـا املالـك : لألفراد اآلخرين أو قل 
 .احلقيقي لكل يشء فهو اهللا سبحانه وتعاىل 

أما اختصاص إنـسان بـيشء مـن «  : ويف موضع آخر من كتابه يقول
ًامللك ، فذلك باعتبار اإلنسان نائبا عن املجتمع يف إدارة امللك وهو ما سـمي 

يف الدراسات اإلسالمية قيام بوظيفة اجتامعية كتلك التي ينوب فيهـا مـدير 
زل مـدير مؤسسة عن املسامهني بإدارهتـا يف حـدود دسـتور معـني وكـام يعـ

املؤسسة لو أساء الترصف فإن املالك يف اإلسالم يفقد سلطته عىل املال لـو مل 
ومعنا آية كريمة . يرس حسب الدستور الذي وضعه املالك احلقيقي وهو اهللا 

توضح أن من ارتكب يف إدارة املال خمالفة من املخالفات يفقـد سـلطته عـىل 

¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª   ﴿: املال ويعود املال للمجموع ، قال تعاىل 

°  ¯  ®  ¬     «﴾ وال تؤتـوا الـسفهاء : ( انه مل يقل فاهللا سبح

لبيان أن السفه الذي حدث من املالك أفقده  ﴾ §﴿ : أمواهلم وإنام قال 
َّالسلطة عىل املال وأعاد األموال إىل املجتمع وال يبقى للاملك الـسفيه إال مـا 

 ) .ة قررته اآلية من رزق أو كسو

                                         
  .١٩٧السياسة واالقتصاد ) ١(
  .٥: النساء ) ٢(
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وتكمل املقارنة لو استعرضنا اآليـة « :  ويف موطن آخر من كتابه قال

¶   ¸   º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ﴿ : التي تتلو اآلية الـسابقة ونـصها 

Ã  Â      Á  À  ¿ ﴾  ففي هـذه اآليـة الكريمـة نـسبت األمـوال
ألشخاص حمدودين وهم اليتامى ولكن بعد أن وضـح الرشـد مـنهم وهـذا 

 أن من نسميه املالك هو يف احلقيقة إنسان يقوم بوظيفـة اجتامعيـة ، يدل عىل
فإن انحرف فقد سلطته عىل املال وعادت السلطة عىل املال للمجموع وربـام 

  : قـال تعـاىل .. أفقده اهللا عني املال ال الـسلطة عليـه فقـط ونقلـه إىل سـواه 

 ﴿r  q  p  o  n   m  l ﴾  ، ﴿  _  ^]

a  `   ﴾ . 

َإن للـه عند قوم نعام أقرهـا عنـدهم مـا كـانوا يف حـوائج « : ملسو هيلع هللا ىلص ال وق َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ْ َُّ َْ َْ َ َّ ََّ ً ٍ

ْالناس ما لـم يـملوهم فإن ملوهم نقلها إىل غريهم ْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ََ َ ُّ ْ َ ُّ ََ ُ ُ ِ َّ « . 

 يقول األستاذ سيد قطب رمحه اهللا يف كتابـه العدالـة االجتامعيـة يف - ٢

                                         
  .١٩٨املرجع السابق ) ١(
  .٦: النساء ) ٢(
  .٢٧: األحزاب ) ٣(
  .٢٨: الدخان ) ٤(
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بدأ يقرره اإلسالم بجوار حق امللكية الفرديـة أن الفـرد وأول م:  اإلسالم
أشبه يشء بالوكيل يف هذا املال عن اجلامعة وأن حيازته له إنام هي وظيفة أكثر 
ًمنها امتالكا ، وأن املال يف عمومه إنام هـو أصـال حـق للجامعـة ، واجلامعـة  ً

ية تنـشأ مـن مستخلفة فيه عن اهللا الذي ال مالك ليشء سواه ، وامللكية الفرد
ًبذل الفرد جهدا خاصـا حليـازة يشء معـني مـن هـذه امللكيـة العامـة التـي  ً

 .استخلف فيها اهللا جنس اإلنسان 

وهناك ما هو أرصح من هذا :  ويف مكان آخر من كتابه يقول رمحه اهللا
يف حقيقة ملكية املال الفردية بوصفها ملكية الترصف واالنتفـاع وهـذا هـو 

ة العينية ال قيمة هلا بدون حق التـرصف واالنتفـاع ، فـرشط الواقع ، فامللكي
بقاء هذه الوظيفة هو الصالحية للترصف ، فإذا سفه الترصف كان للوايل أو 

¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª  »     ﴿ .. للجامعة اسـرتداد حـق التـرصف 

°  ¯  ®  ¬   ﴾  .. فحق الترصف مرهـون بالرشـد وإحـسان
إذا مل حيققها املالك وقفت النتائج الطبيعية للملـك وهـي القيام بالوظيفة ، ف

حقوق الترصف ويؤيد هذا املبدأ أن اإلمام هو وريث من ال وريث له ، فهـو 

                                         
 . م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤ طبع دار الرشوق سنة ١١٤العدالة االجتامعية يف اإلسالم ) ١(
  .١١٥املرجع السابق ) ٢(
  .٥: النساء ) ٣(
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 .مال اجلامعة وظف فيه فرد فلام انقطع خلفه عاد املال إىل مصدره 

ولست أقرر هذا األصل ألقرر شـيوعية املـال ، : ثم يتابع حديثه فيقول 
ة الفردية حق أسايس واضح يف النظام اإلسالمي ولكني أقرره ملا فحق امللكي

فيه من معنى دقيق مفيد يف تكوين فكرة حقيقية عن طبيعـة امللكيـة الفرديـة 
 واختالفها كليـة عـن -وتقييدها هبذا األصل العام يف نظرة اإلسالم إىل املال 

شعور الفـرد بأنـه النظرية الرأساملية يف امللكية الفردية وبلغة أوضح أقرر أن 
جمرد موظف يف هذا املال الذي يف يده ، والذي هو يف أصـله ملـك للجامعـة 
جيعله يتقبل الفروض التي يضعها النظام عىل عاتقه والقيـود التـي حيـد هبـا 
ترصفاته ، كام أن شعور اجلامعة بحقها األصيل يف هذا املال جيعلهـا أجـرأ يف 

اعـد النظـام اإلسـالمي التـي فرض الفروض وسن احلدود دون جتـاوز لقو
أرشنا إليها وينتهي هبذا إىل قواعد حتقق العدالة االجتامعية كاملة يف االنتفـاع 

 .هبذا املال 

فخالصة احلقيقة عن طبيعة امللكيـة :  ويف موطن آخر من كتابه يقول
الفردية يف اإلسالم أن األصل هو أن املال للجامعـة يف عمومهـا وأن امللكيـة 

وظيفة ذات قيود ورشوط وأن بعض املـال شـائع ال حـق ألحـد يف الفردية 
ًامتالكه ينتفع به اجلميع عىل وجه املشاركة ، وأن جزءا منه كذلك حق يرد إىل 

                                         
  .١١٩العدالة االجتامعية ) ١(
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اجلامعة لرتده عىل فئات معينة فيها وهي يف حاجة إليه لصالح حاهلـا وحـال 
 .اجلامعة معها 

عـىل نظريتـه هـذه ، ويرتـب اإلسـالم  ويقول يف مكان آخر من كتابه
لطبيعة امللكية نتائجها املنطقية فيضع الرشوط للتملك بحيث ال خيـرج عـن 
مصلحة اجلامعة ومصلحة الفرد الداخلة يف مصلحة اجلامعة ال تنفصل عنهـا 
َّأبدا فهو يقرر أوال أن امللكية ال تكون إال بسلطان من الـشارع ، فالـشارع يف  ً ً

 برتتيبه عىل السبب الرشعي ولذا جاء يف احلقيقة هو من أعطى اإلنسان امللك
أن امللك حكم رشعي مقدر يف العـني أو املنفعـة يقتـيض : بعض التعريفات 

 .متكني من يضاف إليه من انتفاعه باليشء وأخذه العوض عنه 

َّوهذا املعنى وهو أن امللكية ال تثبت إال بإثبات الشارع وتقريره أمر متفق 

َّ احلقوق كلهـا ومنهـا حـق امللكيـة ال تثبـت إال عليه بني فقهاء اإلسالم ألن

ًبإثبات الشارع هلا وتقرير ألسباهبا ، فاحلق ليس ناشـئا عـن طبـائع األشـياء 

 .ًه رشعا بًولكنه ناشئ عن إذن الشارع وجعله السبب منتجا ملسب

إن ) : امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية ( يقول الشيخ عيل اخلفيف يف كتابه 
ً ، والناس مجيعا عباد اهللا منحهم هذا املال ليكون هلم مجيعا فهـو املال مال اهللا ً

                                         
  .١٢٠ - ١١٩العدالة االجتامعية ) ١(
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وإن ربط باسم شخص معني لكـن اجلميـع عبـاد اهللا فاختـصاص اإلنـسان 
بيشء منه إنام هو نوع من اخلالفة والوالية تلقاها عن املجتمـع الـذي يعتـرب 

 .صاحب الوالية األوىل عىل مجيع ما يف األرض 

ذا كانت خالفة كانت وظيفة اجتامعية هلا مع ذلـك وإ:  وبعد هذا قال
 .صفة االختصاص التي أضفت عليها صفة احلق حني تكون خاصة 

بعد أن عرض جلملة من األدلة  ويقول يف موطن آخر من كتابه امللكية
فكـل هـذه : عىل أن امللكية تدخل يف عداد الوظائف والتكاليف االجتامعيـة 

 من مركز يف الوظائف االجتامعيـة وأهنـا ليـست األمور تدل عىل ما للملكية
ًميزة وال حقا مطلقا للفرد ليس له فيه رشيك  ً ّ. 

ًباعتبارهـا حقـا : ومن هذا يتبني أن اإلسالم إنام ينظر إىل امللكية بنظرين 

لصاحبها وباعتبارها وظيفة اجتامعية ، املالك فيها عامل وخـازن وعليـه أن 
 يف نطاق إرادته ومواهبـه وقوتـه ولـه بحكـم يعمل يف هذا املال بام يستطيعه

 بعـد ًذلك ثمرة عمله ابتداء بقدر حاجته وما به طيب عيشه ، وأما مـا فـضل
 ومالكه احلقيقي جيب أن يوجه فـيام أرشـد ذلك ، فهو من حق صاحب املال

                                         
 ، وقد وافقه عىل هذا الرأي الدكتور مصطفى السباعي رمحه اهللا يف كتـاب ٣٤ - ٣٣ / ١) ١(

  .١٣٥ - ١٣٤اشرتاكية اإلسالم 
)٣٥ / ١) ٢.  
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إليه مالكه فال جيوز اختزانه واكتنازه دون استثامر وعمل فيه كـام ال جيـوز أن يمنـع عـن 
 .اجة وعام تتطلبه مصالح الدولة عند ظهور حاجتها إليه ذي احل

وقال الشيخ اخلفيف يف بحثه املقـدم إىل املـؤمتر األول ملجمـع البحـوث 
ومن ذلك يتبني أن امللكية وبخاصة الفردية وظيفة اجتامعية « :  اإلسالمية

  ه فـإذا املالك فيها أمني وخازن فيام حيوزه من مال اهللا تعاىل أو من مال جمتمعـ
ما جتاوز ما وضع له يف القيام عليه من حدود فتلك جرثومة الفساد ومصدر 

 . » ما يأتيه الناس يف أمواهلم من مظامل طغيان وفساد

 :األدلة التي استندوا عليها : الفقرة الثانية 

استدل أنصار هذا االجتاه بأدلة من الكتـاب والـسنة وأقـوال الـصحابة 
 :وهي 

 :رآن الكريم  أدلتهم من الق- ١

 :استندوا عىل عدة آيات من القرآن الكريم وهي 

§  ¨  ©  ª   »  ¬®  ﴿ :  قال اهللا تعاىل - ١
 ̧ ¶         µ  ´  ³  ²±  °  ¯   ﴾ . 

                                         
 .اهرة  الق١١٥املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسالمية ) ١(
  .١٧: املائدة ) ٢(
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ô         ó  ò   ñ  ðï  î  í  ì  ë  ê   ﴿:  قال سبحانه - ٢
õ   ﴾ . 

 . z   ﴾   }   |  {  ~  �﴿ :  قال جل جالله - ٣

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ﴿ :  وقال عز من قائل -  ٤

    ;      :    9   8  7  6  5  4  3  21  0  /  .   -  ,
?        >  =  <   ﴾ . 

â      á  àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  ﴿ :  قال سبحانه - ٥

æ  å  ä  ã   ﴾ . 

 . f    e  dh  g       ﴾﴿ :  قال سبحانه - ٦

 . Q  P  O  N  M  L ﴾﴿ :  قال سبحانه - ٧

                                         
  .١٢٠: املائدة ) ١(
  .١١١: اإلرساء ) ٢(
  .٢٠: لقامن ) ٣(
  .١٣: اجلاثية ) ٤(
  .٧: احلديد ) ٥(
  .٣٣: النور ) ٦(
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 . Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾   ﴾﴿ :  قال سبحانه - ٨

 فهذه اآليات وأمثاهلا تدل عىل أن املالك احلقيقي لكل يشء هو اهللا تعـاىل ،
الذي منح املجتمع البرشي ملكية االنتفاع أو ملكية الظاهر كام هـو يف احلـق 

  .لواقع ملك لهوا

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ﴿ : وقال سبحانه وتعاىل 

°  ̄   ®  ¬       «  ª   ﴾ . 

فهذه اآلية الكريمة تـدل عـىل أن الـرزق قـدر يف األرض لكـل سـكان 
ًتفيد الشمول للخلق مجيعا دون أن خيتص بالرزق  » سواء« : األرض وكلمة 

عني الساعني للرزق والطالبني له املبتغني ت » السائلني« أحد عىل أحد وكلمة 
 .من فضل اهللا 

ًأما اختصاص إنسان بيشء معني من امللك فذلك باعتبار اإلنـسان نائبـا  َّ
ِّعن املجتمع يف إدارة امللك وهـو مـا سـمي يف الدراسـات اإلسـالمية قيـام 
 بوظيفة اجتامعية كتلك التي ينوب فيها مدير مؤسسة عن املسامهني يف إدارهتا

                                         
  .٢٩: البقرة ) ١(
  .١٩٦السياسة واالقتصاد ) ٢(
  .١٠: فصلت ) ٣(
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 . يف حدود دستور معني

¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª  »     ¬  ﴿ : قال سبحانه وتعاىل 

°   ̄ ®   ﴾ . 

  : ّوال تؤتـوا الـسفهاء أمـواهلم وإنـام قـال : فاهللا سبحانه وتعاىل مل يقـل 

لبيان أن السفه الذي حدث من املالك أفقده السلطة عـىل املـال  ﴾ §﴿ 
َّ وال يبقى للاملك السفيه إال ما قررته اآلية الكريمة وأعاد األموال إىل املجتمع

 . من رزق وكسوة

 : أدلتهم من السنة النبوية - ٢

ِإن للـه عند قوم نعام أقرها عندهم ماكانوا يف حوائج الناس « : ملسو هيلع هللا ىلص قال  ََّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ُ ََ َ ْ َُّ َ َ َ َّ ًَّ ٍ َ
َما مل يـملوهم فإن ملوهم نقلها إىل َ ََ َ ُّ ْ َ ُّ ََ ْ َ ْ َ َُ ُ ْ غريهمْ ِْ ِ َ « . 

ومعنى هذا أن امللكية يف اإلسالم ليست مطلقة وإنام هي استغالل يشء باسـم 
ًاملالك احلقيقي وحسبام يريد هذا املالك وقد وضع هذا املالك احلقيقي نظام وقوانني 

 :ملن استخلفهم يف اإلرشاف عىل ما يملكون ، ومن هذه النظم 

                                         
  .١٩٦السياسة واالقتصاد ) ١(
  .٥: النساء ) ٢(
  .١١٥ ، والعدالة االجتامعية ١٩٧االقتصاد السياسة و) ٣(
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 .حتريم كنز املال ) ١

 .ة حتريم الرشو) ٢

 .حتريم وذم اإلرساف ومدح االعتدال ) ٣

  .حتريم االحتكار وانتهاز الفرص لإلثراء غري املرشوع) ٤

 : أدلتهم من أقوال الصحابة - ٣

ُاملال مال اهللاِ والعباد عباد اهللاِ« : قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه  ُ ُ ُ«  . 

§  ﴿ : تعاىل  منها قوله وجاءت آيات قرآنية تؤيد هذا املعنى
¬  «   ª  ©  ¨ ﴾  وقوله سبحانه : ﴿  ë  ê

ï  î  í  ì ﴾ . 

هذه جممل األدلة التي استدل هبا أنصار الرأي القائل بأن طبيعة امللكيـة 
 .وظيفة اجتامعية 

                                         
  .١٩٩ - ١٩٨السياسة واالقتصاد ) ١(
  .٤١٩األموال أليب عبيد ) ٢(
  .١٩٦السياسة واالقتصاد ) ٣(
  .١٧: املائدة ) ٤(
  .١٢٠: املائدة ) ٥(
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 :مناقشة القائلني بأن امللكية وظيفة اجتامعية 

 :مناقشتهم يف االستدالل من الكتاب الكريم ) أ

وذلك إن . استدالهلم باآلية األوىل ملا ذهبوا إليه فغري صحيح  أما -  ١
اجتزاء قسم من آية وفصلها عام قبلها وما بعدها من اآلية غري جائز ، 
ًفالواجب يف تفسري اآلية أن يكون التفسري متكامال لآلية الواحدة ، واآلية 

p   o  n  m  l  k  j  i  h  ﴿ : كاملة كام قال تعاىل 

 t  s  rq  ~  }  |  {   z    y  x  w  v  u 
  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �

 ̧ ¶         µ  ´  ³  ²±  °   ̄ ®¬   ﴾ . 

وهللا ملـك  : قال القرطبـي يف تفـسري موضـع االحتجـاج مـن اآليـة
السموات واألرض وما بينهام واملسيح وأمـه بيـنهام خملوقـان حمـدودان ومـا 

ومـا : ومـا بيـنهام ومل يقـل : هاية ال يصلح لإلهلية وقال أحاط به اجلسد والن
خيلق ما يشاء عيسى من أم بـال أب آيـة .. بينهن ألنه أراد النوعني والصنفني 

 .لعباده 

                                         
  .١٧: املائدة ) ١(
  .١١٩ / ٦اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
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فاآلية الكريمة كام ترى وردت يف الرد عىل النصارى الذين ادعوا ألوهية 
 ومـا كـان عيسى فبني اهللا تعاىل أن عيسى حمدود ما بني الـسموات واألرض

 .ذلك شأنه فال يصلح لأللوهية 

وهللا ملك الـسموات واألرض ومـا «  : وقال القاسمي رمحه اهللا تعاىل
بينهام من اخللق والعجائب وهذا حتقيق الختصاص األلوهيـة بـه تعـاىل إثـر 

 . » انتفائها من غريه

ðï  î  í  ì  ë  ê  ﴿ :  أما اآلية الثانية وهي قوله تعـاىل - ٢

  ò   ñõ  ô         ó    ﴾ .فقد بني املفرسون أن اآليـة جـاءت لتحقيـق أن اهللا 
تعاىل هو املالك ال غريه فال رشيك له وهو صاحب القدرة ، فـاجلميع ملكـه 

 .وحتت قهره وقدرته ومشيئته 

. ﴾    z   }   |  {  ~  �﴿ :  أما اآلية الثالثة وهي قولـه تعـاىل - ٣
أي ال يساويه أحد يف قوة : هذا اجلزء من اآلية  فقد قال املفرسون يف تفسري

 .القهر ألنه واحد ال رشيك له يف ملكه وال يف عبادته 

                                         
  .١٤٠ / ٦حماسن التأويل ) ١(
  .١٥٩ / ٢ ، وتفسري أيب السعود ٣٨١ / ٦ ، واجلامع ألحكام القرآن ٤٤٤ / ٦حماسن التأويل ) ٢(
  .٣١٢ / ١٠ ، وحماسن التأويل ٣٤٥ / ١٠اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
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!  "  #  $  %  &   ﴿ :  أما اآلية الرابعة وهي قوله سبحانه وتعاىل - ٤

  6  5  4  3  21  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '
?        >  =  <    ;      :    9   8  7    ﴾. 

ذكر نعمه عىل بني آدم وأنه سخر هلم :  فقد قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية
ما يف السموات من شمس وقمر ونجوم ومالئكة حتوطهم وجتر إليهم منافعهم وما 

 .يف األرض عام يف اجلبال واألشجار والثامر وما ال حيىص 

 Ø    ×  Ö   Ü  Û  Ú  Ù ﴿ : وهي قوله تعاىل :  أما اآلية اخلامسة - ٥

æ  å  ä  ã  â      á  àß  Þ     Ý    ﴾. 

أي يف آيـات اهللا وحججـه :  فقد قال القاسمي يف تفـسري هـذه اآليـة
منهـا أن ربـط بعـض العـامل : وأدلته فيعتربون هبا ويتفكرون قـال املهـايمي 

ًببعض دليل توحيده وجعل البعض سببا للبعض دليل حكمته وجعل الكـل 

 جوده فمن أنكر هذه اآليات ومل يشكر هذه النعم لان دليل كامًمسخرا لإلنس
 .استوجب أعظم وجوه االنتقام 

                                         
  .٧٣ / ١٤اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
  .٣٨٨ / ١٤حماسن التأويل ) ٢(
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. يعني أن ذلك فعله وخلقـه وإحـسان منـه وإنعـام :  وقال القرطبي
ًمجيعا منه أي تفضال وكرما : وقرأ ابن عباس واجلحدري وغريمها  ًً. 

  e  d  g      f  ﴿ :  أما اآلية السادسة وهي قوله تعـاىل - ٦

h  ﴾. 

دليل عـىل أن أصـل امللـك لـه  « إهنا: فقد قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية 
َّسبحانه وأن العبد ليس له فيه إال الترصف الذي يريض اهللا فيثبته عىل ذلـك باجلنـة 

فمن أنفق منها يف حقوق اهللا وهان عليه اإلنفاق منها كام هيون عـىل الرجـل النفقـة 
: إذا أذن له فيه كان له الثواب اجلزيل واألجر العظيم ، وقـال احلـسن من مال غريه 

مستخلفني فيه بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم وهذا يدل عىل أهنا ليـست بـأموالكم 
َّيف احلقيقة وما أنتم فيها إال بمنزلة النواب والوكالء فاغتنموا الفرصـة فيهـا بإقامـة 

 .  »احلق قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم

أي آمنوا اإليامن اليقيني ليظهر أثره عليكم فيسهل « :  وقال القاسمي
عليكم اإلنفاق من مـال اهللا الـذي مـولكم إيـاه وجعلكـم مـستخلفني فيـه 

                                         
  .١٦٠ / ١٦اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
  .٢٣٨ / ١٧ ألحكام القرآن اجلامع) ٢(
  .٢٦ / ١٦حماسن التأويل ) ٣(
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بتمكينكم وإقداركم عىل التـرصف فيـه بحكـم الـرشع إذ األمـوال كلهـا هللا 
 :وقـال الـشهاب . واختصاص نسبة الترصف إنام هـو بحكمـه يف رشيعتـه 

  : اخلالفة أما عمن له الترصف احلقيقي وهو اهللا تعاىل وهـو املناسـب لقولـه 

أو عمن ترصف فيهـا قـبلهم ممـن كانـت يف ﴾  ;   >  =  <﴿ 
أمـا عـىل . أيدهيم فانتقلت هلم وعىل كل ففيه حث عىل اإلنفاق وهتـوين لـه 

األول فظاهر ألنه أذن له يف اإلنفاق من ملـك غـريه ومثلـه سـهل إخراجـه 
ألن من علم أنه مل يبق ملن قبله علم أنه ال يدوم له . ًثريه وعىل الثاين أيضا وتك

 :ًأيضا فيسهل عليه اإلخراج قال الشاعر 

ًوما املال واألهلون إال ودائع       والبد يوما أن ترد الودائع َّ 

P  O  N  M  L  ﴿ :  أما اآليـة الـسابعة وهـي قولـه تعـاىل - ٧

Q  ﴾تفسريهافقد قال املفرسون يف   إن العلامء اختلفوا يف املخاطـب

هذا أمر للسادة بإعانة عبيدهم يف : فبعضهم قال  ﴾ L﴿ : بقوله تعاىل 
ًمال الكتابة إما بإعطائهم شيئا أو أن حيطوا عنهم شـيئا  ً إن : وقـال آخـرون . َّ

اخلطاب للناس أمجعني يف أن يتصدقوا عىل املكاتبني وأن يعينـوهم يف فكـاك 
إنام اخلطاب للوالة بـأن يعطـوا املكـاتبني مـن مـال : وقال آخرون . رقاهبم 

                                         
  .٢٠٤ / ١٢ ، وحماسن التأويل ٢٥٢ - ٢٥١ / ١٢اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
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 .﴾    ?  @﴿ : الصدقة حظهم وهو الذي تضمنه قوله تعاىل 

¾   ¿  Ã  Â  Á  À  ﴿ : َّ أما اآليـة الثامنـة وهـي قولـه تعـاىل - ٨

Å  Ä    ﴾فقد قال املفرسون فيها :  » إن هذه اآلية جاءت لبيان نعم
 عباده ، فاهللا خلق الناس أحياء قادرين وخلق هلـم مـا يتوقـف اهللا تعاىل عىل

 . » ألجلكم والنتفاعكم: عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم ومعنى لكم 

ولقد رأيت أن هذه اآليات مجيعها جاءت يف معـرض إظهـار نعمـة اهللا 
وأما طريقة . تعاىل عىل خلقه وأنه سبحانه خلق هلم ما يف األرض لينتفعوا به 

ع وكيفيته فقد حددهتا األحكام املختلفة التي جاءت يف الرشيعة والتي االنتفا
 .منها إقرار امللكية الفردية وإقرار ملكية األرض 

¡  ¢  £  ¤  ¥  ﴿  :  أما اآلية التاسعة وهي قوله تعاىل-  ٩

°  ¯  ®  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦    ﴾ فاآلية جاءت لتقرير
  : قه بدليل اآلية التي قبلها حيث قال تعاىل وبيان فضل اهللا تعاىل عىل خل

 ﴿  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q

£  ¢  ¡   �   ... ﴾ . 

                                         
  .٩٠ / ٢حماسن التأويل ) ١(
  .١٠: فصلت ) ٢(
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¨  ©  ª  »       ﴿ : وقد اختلف املفرسون يف قوله سبحانه وتعاىل 

 :عىل األقوال اآلتية ﴾    ¬  ® ̄   °

  . فذهب احلسن إىل القول يف أربعة أيام مستوية تامة- ١

 ذهب الفراء إىل القول وقدر فيها أقواهتا سـواء للمحتـاجني وإليـه - ٢
  .ذهب الطربي

أي مـستوية االمتـزاج واالعتـدال للطـالبني :   وذهـب بعـضهم- ٣
 .لألقوات واملعايش 

معنى سواء للسائلني ولغـري الـسائلني أي خلـق :   وقال آخرون- ٤
 . ويعطي من سأل ومن مل يسأل األرض وما فيها ملن سأل وملن مل يسأل

فاآلية بينت أن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـدر يف األرض أرزاق أهلهـا ومـا 
يصلح ملعايشهم من التجارات واألشجار والدواب واألهنار واملنـافع وهيـأ 
هلم ذلك هتيئة يتساوى فيها املحتاجون يف االنتفاع هبا فلم ختصص لفئـة مـن 

ً للناس مجيعا بحيث يتمكن اجلميع مـن الناس دون أخرى بل هي نعمة عامة

                                         
  .٣٤٣ - ٣٤٢ / ١٥اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
  .٢٥٧ / ١٤حماسن التأويل ) ٢(
  .٣٤٣ / ١٥قرآن اجلامع ألحكام ال) ٣(
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 .االنتفاع هبا 

ّأما طريقة االنتفاع هبا وكيفيته وحدوده فقد بينتها الرشيعة يف أحكامهـا 
املختلفة ومنها إقرار ملكية األشياء ألصحاهبا وقد بينا أن اهللا تعاىل أضاف يف 
 كثري من اآليات األموال واألرايض ألصاحبها وقـد حتـدثنا عـن هـذا حـني

 .الكالم عىل إقرار اإلسالم للملكية الفردية 

¤  ¥  ¦   §   ¨     ﴿ :  أما اآلية العارشة وهي قوله تعـاىل - ١٠
°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©   ﴾ . 

فقد بني املفرسون أن املراد من الـسفهاء يف هـذه اآليـة أحـد األصـناف 
 :اآلتية 

أن يؤتـوا اليتـامى واخلطـاب حينئـذ لألوليـاء هنـوا   هم اليتامى- ١
أمواهلم خمافة أن يضيعوها لقلة عقوهلم ألن السفيه هو اخلفيف احللم ، وإنـام 
ــزيال  ــامى تن ــاء وهــي يف احلقيقــة ألصــحاهبا اليت ًأضــيفت األمــوال لألولي
الختصاصها بأصـحاهبا منزلـة اختـصاصها باألوليـاء فكـأن أمـواهلم عـني 

والنـسبي مبالغـة يف محلهـم عـىل أمواهلم ملا بينهم وبينهم من االحتاد اجلنيس 

أي ال يقتــل ﴾  K  J  I﴿ : املحافظــة عليهــا كــام يف قولــه تعــاىل 

                                         
  .٥: النساء ) ١(
  .٢٧ / ٥ ، وحماسن التأويل ٢٨ / ٥اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
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ًبعضكم بعضا وقد أيد ذلك حيث عرب عن جعلهـا مناطـا ملعـاش أصـحاهبا  ً

أي ﴾    ¨     ©  ª  »     ¬﴿ : ًبجعلهـا مناطـا ملعـاش األوليـاء بقولـه تعـاىل 
 .ه فلو ضيعتمومها لضعتم ًجعلها هللا شيئا تقومون به وتنتعشون ب

فجاء هنى الشارع الكريم عن إعطـاء اآلبـاء   هم األوالد الصغار- ٢
 .أمواهلم للصغار فيفسدوها ويبقوا بال يشء 

 أي ال تـدفع مالـك مـضاربة إىل وكيـل ال  هم اجلهال باألحكام- ٣
َمن لـم يت: حيسن التجارة وقد روى عن عمر ريض اهللا عنه أنه قال  َ ْْ َفقـه فـال ََ َ َّ َْ

ْيتجر يف سـوقنا  ِ َّ ، يعنـي  ﴾ ¤  ¥  ¦   §﴿ : فـذلك قولـه تعـاىل . َ
 .اجلهال باألحكام 

وهذا تفسري مروي عـن ابـن عبـاس وابـن   هم النساء والصبيان- ٤
مسعود ريض اهللا عنهم وغريهم فاخلطاب عام والنهي لكل أحد أن يعمد إىل 

رأته وأوالده ثـم ينظـر إىل أيـدهيم وإنـام ما خوله اهللا تعاىل من املال فيعطيه ام
ًسامهم سفهاء استخفافا بعقلهم واستهجانا فجعلهم النساء والصبيان قوامـا  ً ً

ال تعمد إىل مالك وما خولك اهللا وجعلـه لـك : عىل أنفسهم قال ابن عباس 

                                         
  .٢٨ / ٥اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
  .٢٨ / ٥اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
  .٢٧ / ٥حماسن التأويل ) ٣(
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معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إىل ما يف أيدهيم ولكن أمسك مالـك 
 . الذي تنفق عليهم من كسوهتم ومؤونتهم ورزقهم وأصلحه وكن أنت

فاملفرسون كام رأيت مل يشريوا من قريب أو بعيد إىل املعنى الـذي ذهـب 
إليه أصحاب الفكرة القائلة بأن طبيعة امللكية وظيفة اجتامعيـة وأن املـال يف 
أصله للمجتمع كله ، وأنه هو املالك له وأنه قد وظف األفراد فيه ملصلحته ، 

 ما تعرض له املفرسون هلذا الصدد هو وجـه نـسبة أمـوال الـسفهاء إىل وكل
إن املـال للجامعـة : ًاألولياء وإضافتها إليهم فلم نجد أحدا من هـؤالء قـال 

وإنام أصحابه موظفون فإن أساءوا يف اسـتعامله جـردوا منـه وانتقـل إىل أيـد 
 .أخرى 

ق والتسخري العـام واآليات كلها إنام جاءت يف سياق ذكر املنن عىل اخلل
األصل يف العمـل اإلباحـة ولكـن حتديـد نوعيـة : فهي كمثل قولنا . للبرش 

ًالعمل املباح البد من معرفته عن طريق الـرشيعة املنظمـة هلـذا الـشأن حـال 
 .ًوحرمة 

وقد بينت اآليـات واألحاديـث التـي نـصت عـىل إضـافة األمـوال إىل 
 .أصحاهبا إضافة متليك واختصاص 

 :وبعد 

 خطورة هذا االجتاه تكمن يف تربير ظلم من احلكام الذين يتسلطون فإن
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عىل أموال النـاس بـدعوى رعـايتهم للحـق االجتامعـي العـام ويف تارخينـا 
املعارص مآيس يبوء بإثمها من استحلها ومن برر ذلك الظلم من العلامء بمثل 

 . واهللا املستعان هذه الدعاوى الباطلة

 :من السنة الرشيفة مناقشتهم يف االستدالل ) ب

أن أولئك الذين يبخلـون ملسو هيلع هللا ىلص أما احلديث الذي استدلوا به فإنه يبني فيه 
ًبأمواهلم ومل يعطوا منه شيئا للمستحقني واملحتاجني ، فـإن اهللا تعـاىل سـوف 

خيرج هذا املال من أيدهيم إىل أيد أخرى تنفق منه يف وجوه اخلـري ألهنـم قـد 
ه عىل املال من حقوق ، فاستحقوا غضب اهللا خالفوا املالك احلقيقي فيام أوجب

بنقل املال من أيدهيم ومتليكه غريهم ومل أجـده يف كتـب الـسنة املعتـربة فـيام 
 .وصلت إليه 

 :مناقشتهم يف االستدالل بأقوال الصحابة ) جـ

املـال مـال اهللا :  أما استدالهلم بقول عمر بن اخلطـاب ريض اهللا عنـه
صحيح أن املـال مـال اهللا ، وهـو . احتجاج مستقيم والعباد عباد اهللا فليس ب

املالك احلقيقي هلذا الكون وما فيه فهو سبحانه وتعاىل صاحب املـال واحلـق 
والسلطان يف ترشيع وتنظيم رصف هذه األموال وقد كان مما رشع أنـه أبـاح 

                                         
  .٤١٩األموال أليب عبيد ) ١(
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ًامللكية الفردية كام تبني لنا سابقا ، وقول عمر ال يدل من قريـب أو بعيـد ملـا 

بوا إليه من القول بأن طبيعة امللكية الفردية وظيفة اجتامعية ، وإنام بني لنـا ذه
 .أن املالك احلقيقي للامل هو الذي أوجده وخلقه 

 :ما يؤخذ عىل هذا املذهب 

إن من أهم ما يؤخذ عىل أنصار هذا املذهب أنه يفتح املجال أمام احلكام 
ن أصحاهبا مل يقوموا بحقها ، الظلمة إىل االستيالء عىل أموال الناس بحجة أ

ًأو أهنم أساءوا يف استعامهلا وفتح هذا الباب عىل مرصاعيه كـان طريقـا أمـام 

احلكام الشيوعيني أو الـذين يأخـذون باالشـرتاكية عـىل خمتلـف مـسمياهتا 
كاالشرتاكية العلمية أو االشرتاكية العربية للتأميم ، أو االستيالء عىل أمـوال 

ًكان سببا يف تأخر البالد ، فبدال من أن يسعى احلكـام إىل الناس بغري حق مما  ً

تنمية الثروة يف الـبالد فقـد أخـذوا يف إفقارهـا وجعلهـا عالـة عـىل الـدول 
 .األخرى 

ًوالطاقات يف هذا الشعب الذي توقف عن تنمية ثروته خوفا من حكامه 

 الذين يأخذون باملذاهب االشرتاكية ، تلك االشـرتاكية التـي سـتعمل عـىل
مصادرة األمالك الفردية بحجة أن املال أو ملكية املال وظيفة اجتامعيـة وأن 
ًمصلحة اجلامعة اقتضت انتزاع األموال من أيـدي أصـحاهبا وجعلهـا ملكـا 

َّللدولة وراحوا يف شتى املجاالت واملناسبات يبينون أنـه لـيس لألمـة جمـال 
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 التـي كانـت أداة للفـساد َّللتقدم إال عن طريق االستيالء عىل امللكية الفردية
وملـا كـان أصـحاب األمـوال قـد . والطغيان عىل الفقراء الذين ال يملكون 

ًأساءوا يف استعامل حقهم يف هذا املال ، فلذا البد من مصادرهتا كليا أو جزئيا  ً ّ
َّلتحقق العدل املنشود الذي مل نر منه إال حقيقة واحدة وهي أهنا سـوت بـني 

َّ واحلرمان ، وأدت إىل تأخر الـبالد يف شـتى املجـاالت ًالناس مجيعا يف الفقر
وأصبحت الدول الغنية فقرية بضياع جهود أبنائها الذين أصبحوا عالة عـىل 
ًاألمم األخرى يف كل يشء حتى يف استرياد الطعام والرشاب بـدال ممـا كـان 

ًعليه احلال سابقا فيها ، حيث كانت تصدر للناس ولألمم األخـرى الطعـام 

 .اب واللباس والرش

 :امللكية حق ذو وظيفة اجتامعية : الرأي الثالث 

أن امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية ليـست  يرى بعض العلامء املحدثني
ًحقا مطلقا يعطي صاحبه سلطة االستبداد كام هو احلال يف املـذهب الفـردي  ً

صاحبه ًكام ال يمكن اعتباره وظيفة اجتامعية بمعنى أنه ليس حقا لصاحبه بل 
عبارة عن موظف أو وكيل حيوز الثروة ملصلحة املجتمع مما يـؤدي األمـر إىل 

                                         
 والـدكتور فتحـي ٢٣التكافـل االجتامعـي ص من هؤالء الشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه ) ١(

 للدكتور عبد الـسالم العبـادي يف ٧٣الدريني ، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص 
  .٤٣٢ / ١كتابه امللكية 
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إنكار اجلانب الشخيص يف امللكية وإعطاء الدولة سلطات مطلقة عىل حقوق 
 .األفراد 

بل قالوا بأن امللكية حق ذو وظيفة اجتامعية وهو الراجح عندي وذلـك 
 الفرد يتلقى احلق من اهللا تعـاىل ،أن الباحث يف الرشيعة اإلسالمية جيد الدولة ك

ًفالفرد يف نظر الرشيعة اإلسالمية عبد اهللا وليس عبدا للدولة ، واهللا سـبحانه 

الذي منح الفرد حقه هو الذي منح الدولة حق الطاعة عىل الرعية ما دامـت 

Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ : هذه الدولة مراعية حلق اهللا تعاىل قـال اهللا تعـاىل 

ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  
ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý   ﴾ . 

اآلية إىل الرعية ، فأمر بطاعته تقدم يف هذه :  قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية
ً أوال وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم بطاعة رسوله ثانيا فيام أمر بـه  وجلَّعز ً

 .ً بطاعة األمراء ثالثا عىل قول مجهور الفقهاء وهنى عنه ثم

:  فإن خرج احلاكم عن احلق فال جتب عىل الرعية طاعته قال القاسـم
: ومن بديع اجلواب قول بعض التابعني لبعض األمراء من بني أمية ملا قال له 

                                         
  .٥٩: النساء ) ١(
  .٢٧٩ / ٥اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
  .٢٥٦ / ٥حماسن التأويل ) ٣(
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، فقال له أليس قد  ﴾ ÑÐ  Ï   Î﴿ : أليس اهللا أمركم أن تطيعونا يف قوله 

Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ﴿ : نكم يعني الطاعة إذا خالفتم احلق بقوله نزعت ع

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       × ﴾ . 

فإن مل يعلموا باحلق فال تطيعوهم وردوا مـا ختـالفتم فيـه إىل : كأنه قيل 
 .حكم اهللا ورسوله 

فيذ وقد بينت السنة أن طاعة احلكام واجبة ما داموا يرعون حق اهللا يف تن
َال طاعـة « :  ملسو هيلع هللا ىلصقـال . أحكامه فـإن خـالفوا هـذه األحكـام فـال طاعـة  َ ََ

ِلـمخلوق يف معصية الـخالق ِ ِ َِ ْْ َُ ِْ َ َِ ٍ « . 

أطيعوين ما أطعت اهللا :  وقد قال أول اخللفاء الراشدين ريض اهللا عنه
 .فيكم ، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم 

ًة أن متنع الفرد حقا من حقوقه ألن حقها ليس وبناء عليه فال متلك الدول
ًبأقوى من حق الفرد ، ألن كال من الدولة والفرد يتلقيان احلق من اهللا تعاىل ، 
فإذا كان الفرد يستعمل حقه يف احلدود التي رسمها الرشع فال متلك الدولـة 
َّمنعه إال إذا تعدى عىل حق غـريه أو أسـاء اسـتعامل حقـه عـىل وجـه يـرض 

ألن الدولة إذا مل تكن هي املانحـة . رين ، فلها منعه يف هذه احلالة فقط باآلخ

                                         
  .٦٦ / ٥مسند اإلمام أمحد ) ١(
  .٣٠١ / ٦بداية والنهاية ال) ٢(
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للحق فال متلك أن تسلب الفرد حقه ألن الذي منح احلق هو الذي يـستطيع 
َّأما الدولة فليس من وظيفتها إال رعاية حق . منعه من صاحبه وهو اهللا تعاىل 

ال يرض غريه من الفـرد الفرد يف حدود املصلحة العامة ومتكينه منه عىل وجه 
 .أو األمة 

وبناء عليه ، فإذا تدخلت الدولة يف حالة إرضار صاحب احلق باآلخرين 
فإنام تتدخل يف حق ثابت مقرر من اهللا تعاىل الذي منحها ذلك احلق يف حدود 
رسم الشارع احلكيم معاملها ترجـع كلهـا إىل مقتـضيات الـرضورة وكفالـة 

  .مع من االستغالل والفسادالصالح العام وتطهريها للمجت

ومن هذا يتبني لنا أن احلق يف نظر الرشيعة منحة منه تعـاىل ألن الفـرد مل 
يستحق هذا احلق بحكم األصل بل استحقه ملنح الشارع له ، فالـرشيعة هـي 

وبعبـارة أخـرى إن احلـق . أساس احلق وليس احلـق هـو أسـاس الـرشيعة 
 لتقريره وبناء األحكام عليه كام هو الفردي ليس صفة طبيعية جاءت الرشيعة

الشأن يف القوانني ذات النزعة الفردية بل إن الرشيعة هي التي منحت احلـق 
ومن هنا . بعد إنشائه كام رشعت املصالح التي قررت هذه احلقوق لتحقيقها 

تتجىل صلة العقيدة بالسلوك املادي ، فواهب النعمة من حيث وجودها هـو 

                                         
 ، وامللكيــة يف الــرشيعة ٦٤١ ، واقتــصادنا ٧٣احلــق ومــدى ســلطان الدولــة يف تقييــده ) ١(

  .٤٣١ / ١اإلسالمية 
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حيث اختصاص العبـد بـه اهللا واملتـرصف يف املنـع عنـد اهللا ومانح احلق من 
 .ورود مقتضاه هو اهللا بوساطة رشعه 

وإذا كانت الـرشيعة هـي أسـاس احلـق فاألصـل يف احلـق التقييـد ألن 
 .صاحب احلق مقيد من األصل بام قيدته به الرشيعة 

وبناء عىل هذا األصل فإن احلق ليس األصل فيـه اإلطـالق بـل التقييـد 
لتقييد يف الرشع كثـرية منهـا النـصوص الـرشعية ومنهـا القواعـد ووسائل ا

ًالعامة كام سنراه موضحا يف أساس تقييد امللكية ، وبناء عىل هـذا فـيمكن أن 

ًيتصور الفعل مرشوعا يف ذاته بـالنظر عـىل اسـتناده إىل حـق وغـري مـرشوع 

ع احلـق بالنظر الستعامله يف غري غايته أو يف غري املصلحة التي من أجلها رش
 .أو ملناقضة روح الرشيعة أو قواعدها العامة 

وعليه يتضح لنا أن ال جمال يف الرشيعة لتصور احلقوق مطلقة بحيـث تعطـي 
ألصحاهبا احلرية الكاملة يف استعامل هذه احلقـوق عـىل الوجـه الـذي يـروق هلـم 
ووفق رغباهتم وأهوائهم ألن مصدر احلقوق هو الرشع اإلسالمي احلنيـف الـذي 

 .ًتمد أحكامه من الشارع احلكيم الرحيم بخلقه مجيعا يس

ومن اخلطأ الشائع لدى بعـض املتفقهـني يف الـرشيعة أن احلـق وظيفـة 
اجتامعية ولكنه عند التحقيق ليس كذلك إذ لو اعترب وظيفة اجتامعيـة لكـان 
ًصاحب احلق موظفا أو جمرد وكيـل يعمـل لـصالح اجلامعـة دون النظـر إىل 
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 وهذا يف احلقيقة إلغاء لفكـرة احلـق يف حـني أن الـرشيعة مصلحته اخلاصة ،
ًاإلسالمية أقرت املصلحة الفردية أوال ورشعت هلا وسيلة حتقيقها وهو احلق 

الفردي ثم قيدته بام يمنع اإلرضار بغريه من الفـرد أو اجلامعـة ، وهـذه هـي 
ًه أوال الوظيفة االجتامعية للحق ، فاحلق يف الرشيعة ال يعد كونه ميزة لصاحب

ًغري أنه جيمع إىل ذلك عنرصا اجتامعيا من حيث مراعاته حلـق اجلامعـة عنـد  ً

ًورود مقتضاه الـرشعي كـام سـنراه إن شـاء اهللا واضـحا يف القيـود الـواردة 

 .للمصلحة العامة 
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بعد هذا العرض املوجز آلراء بعض العلامء املحـدثني يف طبيعـة امللكيـة 
 : الفردية نخلص إىل اآليت

 إن النظرية القائلة بأن امللكية الفردية يف اإلسالم حق مطلق بحيـث - ١
يستطيع صاحبها أن يترصف فيها كام حيلو له ولو أدى بـه ذلـك إىل اإلرضار 

 .باآلخرين 

 .هذا القول ال تقره الرشيعة وليس له أساس يستند عليه من كتاب أو سنة 

ام تيار الفكر املادي الوافد علينا من يلة املنهزمني أمصوقائله يبدو يل أنه من ف
 .وراء السهوب ومن خلف البحار وقد أثبت مثالب هذا القول عند عرضه 

 أما النظرية الثانية القائلة بأن امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية وظيفـة - ٢
اجتامعية فقد بينت أن أهم ما يؤخذ عىل هذه النظرية أهنا تربير ألعامل احلكام 

ذين يستولون عـىل أمـوال النـاس بحجـة أن أصـحاهبا مل يقومـوا الظاملني ال
ًبحقها لكوهنم نوابا عن املجتمع يف إدارة هذ احلـق ووكـالء عنـه ، ويف هـذه 

ًمما كان سببا يف تـأخر . النظرية وجد دعاة االشرتاكية وتأميم األموال بغيتهم 

رة يف البالد ووقوعها يف براثن الفقر واحلرمـان ، ولقـد نجحـت هـذه الفكـ
 .إذالل الناس وإشغاهلم بأمور املعيشة 

والرشيعة ترفض هذا االجتاه كالذي سبقه إذ ال مكان فيها لتصور احلـق 
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املطلق فهي كذلك ال جتيز أن حترم صاحب احلق مـن حقـه مـا دام يف دائـرة 
ًالرشيعة إذ احلق فيها منحة موهوبة من اخلالق سـبحانه لـه فيـه أصـال املنـع 

 . حتت األمر يسري وفق املنهج العميل واملنح ، والعبد

 :وقد جتىل هذا األمر من خالل عرضنا للحقائق التالية 

 لقد تعرضت ملوقف الرشيعة اإلسالمية من امللكية وذكرت العديد - ١
من اآليات التي تضيف األموال إىل أصـحاهبا إضـافة اختـصاص وتـرصف 

 .سواء أكانت هذه األموال منقولة أم غري منقولة 

 أن ملكية اإلنسان هلذه األموال ملكية استخالف ومنحة من املالك - ٢
احلقيقي وهو اهللا سبحانه وتعاىل وهي للعبد ملكيـة مؤقتـة باحليـاة لألفـراد 

Î  ÍÌ    Ë     Ê  ﴿ .. وللناس وباحلياة الدنيا ثم تؤول إىل أن تغـري األمـور 
Ð   Ï    ﴾ . 

ع ملصلحة الفقراء من واجبات  وظهر لنا أن أهم هذه القيود ما وض- ٣

¬  ﴿ ألقاها اهللا عىل القادرين من بـاب التكافـل املبنـي عـىل أخـوة الـدين 
¯  ®        ﴾ ﴿ k  j  i  h  g   ﴾ . 

                                         
  .١٦: غافر ) ١(
  .١٠: احلجرات ) ٢(
  .١٩: الذاريات ) ٣(
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وهذه الواجهات هي من وظائف املال الكربى رتبها الشارع احلكيم عىل 
نيا ويف األمالك وهدد أصـحاب األمـالك إن مل يقومـوا هبـا بـاحلرب يف الـد

 .َّاآلخرة بشجاع أقرع ال يعلم مدى بطشه إال اهللا 

فإن القول احلق هو أن املال مال اهللا والعباد خلق اهللا وكل مـا يف : وبعد 
ًالكـون فهــو هللا ومــن اهللا ، ومـن فــضل اهللا عــىل خلقـه أن مــنحهم حقوقــا 

ات ومنها حق امللكية منحه اهللا ضـمن قيـود أبانتهـا الـرشيعة ولـيس يكلوم
َّائن أن يلغى هذا احلق املمنـوح مـن اهللا عـن طريـق رشعـه إال مـا ألغتـه لك

 .الرشيعة أو أوجبت عليه من احلقوق وباهللا التوفيق 
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 األسس – يف إجياز –قبل أن نفصل تقييد امللكية اخلاصة ، حيسن أن نبني 
 .ييد امللكية التي بنت عليها الرشيعة اإلسالمية تق

 :وسوف أتناول هذا الفصل يف مبحثني 

 .الرشيعة هي املصدر لتقييد حق امللكية : املبحث األول 

 .تقييد امللكية ملنع الرضر أو للتعاون عىل الرب : املبحث الثاين 
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ة النبويـة توجـب علينـا َّوردت نصوص كثرية يف القرآن الكريم والـسن
، مورنا ، وتنهانا عن احلكم بغريهااتباع رشيعة اهللا واحلكم هبا يف كل أمر من أ

 .ألن احلكم بغريها حكم اجلاهلية وحكم اهلوى 

فال خرية لنا يف حتليل أو حتريم ، أو يف إثبات حق أو تقييده ، أو يف األخذ 
 احـريم للـرشيعة ، وإليهـوإنام التحليـل والت. ببعض الرشيعة وترك بعضها 

 .املرجع يف منح احلقوق ويف تقييدها 

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -   ﴿: قال تعاىل 

9     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .   ﴾ .  

́  µ   ﴿: وقال سبحانه    ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä
                                         

  .٣٦: األحزاب ) ١(
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  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê
Ú   ﴾.  

كل أمورنا بام   تقرر وجوب الرجوع إىل الرشيعة يففهذه اآليات وغريها
 .فيها تقييد امللكية 

، ينا إنام هو يف احلقيقة مال اهللاوهناك آيات أخرى تقرر أن املال الذي بأيد
 . االستخالف أو الوكالة َّوليس لنا فيه إال

  .h  g      f    e  d  c  b  a ﴾ ﴿: قال تعاىل 

  .Q  P  O  N  M  L ﴾ ﴿: وقال تعاىل 

فهذا االستخالف يستوجب تقييد ترصف اإلنسان فـيام اسـتخلف فيـه 
بأوامر صاحب هذا املال وهو اهللا عز وجل وبنواهيه ، فال جيوز للمـستخلف 

 .لتي عينت الستخالفه أو لوكالته أن جياوز احلدود ا

امللكية حق أعطاه اهللا تعاىل لعبـاده وقـد : ( وهلذا يقول الشيخ أبو زهرة 

                                         
  .٥٠، ٤٩:  املائدة )١(
  .٧: احلديد ) ٢(
  .٣٣: النور ) ٣(
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  . ، فهو الذي أعطى وهو الذي قيدههقيد من أعطا

 :ويؤكد ما سبق أن الفقهاء قسموا احلقوق إىل 

 ، كإجيـاب الزكـاة  ما يتعلـق بـه النفـع العـام للعبـاد حق اهللا ، وهو-١
 .وحرمة الزنا ، وإنام أضيف إىل اهللا لعميم نفعه وعظيم خطره 

 حق العبد ، وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له ، كحرمة مال الغـري -٢
ًك له وأنه ليس حقـا ًوبينوا أن حق الفرد إنام ثبت كونه حقا بإثبات الرشع ذل

 .هللا فيه حق ًمطلقا ولكن 

 ، فإن ما هو هللا فهو هللا وما ًفقد صار كل تكليف حقا هللا: ( قال الشاطبي 
كان للعبد فراجع إىل اهللا من جهة حق اهللا فيه ، ومن جهة كون حق العبد من 

ًحقوق اهللا إذ كان هللا أال جيعل للعبد حقا أصال  ً(.  

ٍكل حكم رشعي ليس بخال عن حـق اهللا تعـاىل ، وهـو جهـة : ( ًوقال أيضا 

ال أوامـره ًبدوه وال يرشكوا به شيئا وعبادته امتثالتعبد ، فإن حق اهللا عىل عباده أن يع
، ًه للعبد جمردا فليس كذلك بـإطالق، فإن جاء ما ظاهره أنواجتناب نواهيه بإطالق

  .)بل جاء عىل تغليب حق العبد يف األحكام الدنيوية 

                                         
 . مطبعة الرشق العريب بالقاهرة ٢٧حمارضات يف املجتمع اإلسالمي ص ) ١(
 . طبعة ثانية دار املعرفة ، بريوت ٣١٦ ص ٢املوافقات جـ ) ٢(
 . طبعة ثانية دار املعرفة ، بريوت ٣١٧ ص ٢املوافقات جـ ) ٣(
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أن الرشيعة بأصوهلا املعتربة هي التـي منحـت حـق : وخالصة ما سبق 
ًته إذا كان بأسباب مرشوعة ، وأهنـا منحتـه مقيـدا بحـدود الفردية وأقرامللكية 

  .حددهتا

وإذا كانت الرشيعة هي املصدر يف منح احلق وتقييده فليس للحـاكم أن 
ًيمنح حقا مل تقره ، وال أن يقيد حقا بغري ما قيدته بـه ، ألن سـلطان احلـاكم  ً

 .َّليس إال يف حدود الرشيعة 

دها لـه تقـصد حتقيـق مـصالح العبـاد والرشيعة يف منحها احلـق ويف تقييـ
  .املرشوعة
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 :وفيه مطلبان 

 . تقييد امللكية ملنع الرضر :املطلب األول 

 . التعاون عىل الرب :املطلب الثاين 
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 .َّة ال يكون إال بحكم رشعي علمنا أن تقييد امللكي

والقصد من رشع  كل األحكام هو حتقيق مصالح العباد ودفـع الـرضر 
 ، فيكون القصد من األحكام الرشعية التي قيدت امللكية هو حتقيـق عنهم

 .املصالح ودفع الرضر 

 قيدتـه افالرشيعة اإلسالمية مع أهنـا أقـرت حـق امللكيـة اخلاصـة فإهنـ
 .ر باملصلحة ومنع الرض

وهذه املصلحة التي قيدت هبا امللكية إما أن تكـون مـصلحة املالـك أو 
 .ًمصلحة غريه فردا كان أو مجاعة 

̧    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ﴿: فقول اهللا تعاىل    ¶

Ã  Â      Á ﴾.  

                                         
 دار املعرفـة بـريوت ، األحكـام يف أصـول ٦ ط٦ ص ٢راجع املوافقـات للـشاطبي جــ) ١(

 . دار االحتاد العريب للطباعة ٢٦٣ ، ٣٤٩ ص ٣ألحكام لآلمدي جـ ا
  .٦: النساء ) ٢(
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يدالن  . ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤   ﴾  »     ¬ ﴿: وقوله تعاىل 
 ، وهـذا ملميز وعىل السفيه يف الترصف إال بـإذن ولـيهامعىل احلجر عىل الصبي ا

 وهنـى احلجر عليهام إنام هو ملصلحتهام وحفظ ماهلام من الضياع والعبث به
 عن االحتكار وعن بيع احلارض للبـادي إنـام ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عن الربا ، وهنى رسوله 

 .هو ملصلحة اجلامعة 

  .﴾ 7  8  9  :  ; ﴿: فتحريم الربا يف قوله تعاىل 

إنام هو ملصلحة اجلامعة وملنع إرضارهم واستغالهلم ، كـام أنـه مـصلحة 
للمرايب ألن الربـا يعـوده الكـسل وينـزع الرمحـة مـن قلبـه ، ويثـري أحقـاد 

 .املحتاجني عليه 

  :  أي آثـم وقولـه » مـن احتكـر فهـو خـاطئ « : ملسو هيلع هللا ىلصوقول الرسـول 

                                         
  .٥: النساء ) ١(
هـو إنفـاق املـال :  مطابع احلكومة بمكة ، والسفه ١٤١ ، ١٤٠ / ٣راجع كشاف القناع ) ٢(

وإذا كان أبو حنيفـة يـرى أن . وإتالفه فيام ال يرىض عنه العقالء من ذوي احلكمة والدين 
ًالسفه ال يوجب احلجر ، فإنه راعى مصلحة السفيه ، إذ يـرى أن يف احلجـر عليـه إهـدارا 

  ) .٤ ط١٠٣راجع خمترص أحكام املعامالت للخفيف ص ( آلدميته ، وآدميته خري من ماله 
  .٢٧٥: البقرة ) ٣(
 .رواه مسلم يف املساقاة ورواه الدارمي يف كتاب البيوع ) ٤(
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 .حة اجلامعة  إنام هو ملصل» اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون «

املحتكر الذي يعمد إىل رشاء ما حيتاج إليه النـاس مـن : ( قال ابن القيم 
 ، وهنى )الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغالءه عليهم هو ظامل لعموم الناس 

  . ، إنام هو ملصلحة اجلامعة أن يبيع حارض لبادملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

، تـدل عـىل أن تقييـد فهذه اآليات واألحاديث السابقة ، وكثري غريهـا 
ًامللكية إنام هو ملصلحة املالك أو ملصلحة غريه فردا كـان أو مجاعـة ألن حـق 

 .ًالغري حمافظ عليه رشعا 

 حـق هللا – أي احلقـوق واملعـامالت –ففي العادات : ( وهلذا يقول الشاطبي 
ًتعاىل من جهة وجه الكسب ووجه االنتفاع ، ألن حق الغري حمافظ عليه رشعا أيضا ً 

  .)حق الغري  ً، فهو حق هللا تعاىل رصفا يفوال خرية فيه للعبد 

وخالصة هذا أن الرشيعة اإلسالمية قد راعت مصلحة الفرد بتقريرهـا 
 .له حق امللكية الفردية 

                                         
 .ننه يف كتاب التجارات ، والدارمي يف سننه يف كتاب البيوع رواه ابن ماجه يف س) ١(
  .٢٨٤الطرق احلكمية ص ) ٢(
 .البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ، ومسلم يف البيوع والنكاح ) ٣(
  .٢٦٠ / ٣راجع املوافقات ) ٤(
  .٣٢٢ / ٢املوافقات ) ٥(

www.almoslih.net



  
 

 - ٣١٢ -

 ، ونـسقت بـني مكام راعت يف التقييد مصلحة املالك ومـصلحة غـريه
 :املصلحتني بعدة قواعد نشري إىل أمهها 

 :ة ملنع الرضر قواعد فقهي

 : ملسو هيلع هللا ىلصمن أهم القواعد الفقهية قاعدة نفي الرضر التي نص عليها يف قوله 
 ى والتي يدل عليها كثري من أحكام الفروع وقـد بنـ» ال رضر وال رضار «

 .د من القواعد يالفقهاء عىل هذا العد

 :ًوفيام ييل نذكر شيئا منها 

  .)الرضر يزال (  قاعدة الرضر -١

 وكثـري مــن األحكـام التــي » ال رضر وال رضار « : ملسو هيلع هللا ىلصلــه وأصـلها قو
 .أخذت من النصوص كالرد بالعيب ، ومجيع أنواع اخليار 

  .)الرضر ال يزال بالرضر  ( -٢

ويذكر العلامء أن مقتىض إزالة الرضر أال يزال بالرضر ، ألنـه لـو أزيـل 

                                         
جـامع . ًاملوطـأ مرسـال ًحديث حسن رواه ابن ماجـه والـدارقطني مـسندا ، ومالـك يف ) ١(

  .٢٨٨العلوم واحلكم ص 
 .من جملة األحكام العدلية  ) ٢٠( هذه القاعدة مادة ) ٢(
 .من املجلة العدلية  ) ٢٥( مادة ) ٣(
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 .بالرضر ملا صدق إزالة الرضر 

 يزال بالرضر ما لو كان أحـد الـرضرين ثم استثنوا من قاعدة الرضر ال
 .أعظم فإنه جيوز ارتكاب أخفهام 

 ) .اختيار أهون الرضرين  ( -٣

فإذا كان أحد الرضرين أعظم ارتكب أخفهام ، أما إذا تعارضت مفسدة 
 .ًمع مصلحة قدم دفع املفسدة غالبا 

  .)درء املفاسد أوىل من جلب املصالح  ( -٤

   : ملسو هيلع هللا ىلصملنهيات أشد من اعتنائـه باملـأمورات ولـذلك قـال ألن اعتناء الشارع با
  .» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه «

واستثنوا من هذا ما إذا كانت املصلحة غالبة عىل املفسدة فإنه تراعى املـصلحة 
 .ين حينئذ وهذا يف احلقيقة راجع إىل ما سبق وهو ارتكاب أخف الرضر

  .)الرضورات تبيح املحضورات (  قاعدة -٥

                                         
 .من املجلة العدلية ) ٣٠(مادة ) ١(
ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم بـه  : ١٨٣٠ / ٤يف صحيح مسلم يف كتاب الفضائل ) ٢(

 .منه ما استطعتم فأفعلوا 
 .من املجلة العدلية ) ٢١(مادة ) ٣(
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ــاىل  ــه تع ــن قول ــأخوذة م ــي م *  +    ,  -  .  /  0  1   ﴿: وه
3  2 ﴾ ومن كثري من األحكام . 

 :وقيد كثري منهم هذه القاعدة بقيود منها 

 .أال تنقص املحظورات عن الرضورات 
 نقـصاهنا الرضورات تبيح املحظورات بـرشط عـدم( فعبارة السيوطي 

   ، وهبذا القيد أخـرج مـا لـو أكـره عـىل القتـل أو الزنـا فـال يبـاح )عنها 
  منهام باإلكراه ملا فيهام من املفسدة التي تقابـل حفـظ مهجـة املكـره أو تزيـد 

 .عليها 
 :ًومن هذه القيود أيضا 

  .)أن ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها  ( -٦
واستثنى من هـذا القيـد صـور .  قدر سد الرمق َّفاملضطر ال يأكل من امليتة إال

 .العرايا ، فإهنا أبيحت للفقراء ثم جازت لألغنياء يف األصح : منها 
 :ويلحق بقاعدة الرضورة قاعدة احلاجة وهي 

  .)احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة  ( -٧
                                         

  .١١٩: األنعام ) ١(
 .من املجلة العدلية ) ٢٢(مادة ) ٢(
  .٨٤األشباه والنظائر ص ) ٣(
 .من املجلة العدلية ) ٣٢(مادة ) ٤(
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إلجارة فإهنـا مرشوعية ا: فمن احلاجة العامة التي تنزل منزلة الرضورة 
 .عىل خالف القياس لورودها عىل منافع معدومة 

األكـل مـن الغنيمـة يف دار احلـرب ، فإنـه جـائز : ومن احلاجة اخلاصة 
 .للحاجة ، وال يشرتط ، لألكل أن ال يكون معه غريه 

  .هذا ما جاء يف األشباه والنظائر للسيوطي

رضر أشـد فريتكـب َّواخلالصة أن الرضر يـزال إال إذا وجـد أو توقـع 
 .أخف الرضرين 

ن لذات الرضر ، وقد تكون لكثرة ما يلحق به من ووشدة الرضر قد تك
 .أفراد 

  .)يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام ( وهلذا قرروا قاعدة 

وقد جاء باألشباه للسيوطي التمثيل لقاعدة ارتكاب أخـف الـرضرين 
 ويف ترتسوا بـأرسى املـسلمنيبرشع القصاص واحلدود ورمي الكفار إذا 

 .هذا تقديم للمصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة 

 .هذه أهم القواعد التي ضبطت هبا قاعدة نفي الرضر 

                                         
 . وما بعدها طبعة احللبي األخرية ٨٣األشباه والنظائر للسيوطي ص ) ١(
 . العدلية من املجلة) ٢٦(مادة ) ٢(
 . طبعة احللبي األخرية ٨٧األشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٣(
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 :وأنبه إىل األمور اآلتية 

 الناظر يف كتب القواعد الفقهية جيد أن أكثر هذه القواعد قد استثنى -١
 .منها عدة مسائل ملدرك خاص هبا 

 يف القواعد السابقة استثناء بعض املسائل ، فهي ليست عامة وقد وجدنا
أكثـر : ( يف كل الفروع ، وإنام هي غالبية كام يقول صاحب هتـذيب الفـروق 

  .)قواعد الفقه غالبية 

 أن هذه القواعد مـع اتفـاقهم عـىل تقريرهـا فـإهنم قـد اختلفـوا يف -٢
 ال رضر وال «: حديث فأصل هذه القواعد عدة نصوص من أمهها . تطبيقها 

 : وقد اختلف األئمة يف العمل هبذا احلديث »رضار 

 .فالشافعي جييز لصاحب املال أن يفعل يف ماله ما حيق له ولو أرض بغريه 

ويرى احلنفية ختصيص احلديث بنصوص وأحكام جتيز الرضر يف بعض 
ًاملسائل ، وقيد متأخروهم منع الرضر بام إذا كان رضرا فاحشا  ً. 

الـرضر : (  اختالفهم يف التطبيق أن السيوطي ذكر من فروع قاعدة ومن
عدم وجوب العامرة عىل الرشيك ، وعدم إجبار اجلار عـىل ) ال يزال بالرضر 

وضع اجلذوع ، وعدم إجبار احلائط عىل إصالحه إذا مـال إىل الـشارع أو إىل 
  .ملك غريه

                                         
 . دار املعرفة بيورت ٣٦ ص ١هتذيب الفروق ج) ١(
  .٨٦األشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٢(
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 تقييد امللكية هو منع الرضر عن املالك وعـن غـريه األساس الغالب يف
 .ومنع الرضر أمر سلبي مل يقف اإلسالم عنده 

ًولكنه قيد امللكية أيضا بأمر إجيايب ، من هذا إجبـار املالـك عـىل متكـني 

غريه من االنتفاع بملكه يف حدود معينة ، كـام يف حقـوق االرتفـاق ، ومنـع 

¿  Á  À   ﴿: ن جيمعهام قوله تعاىل الرضر ومعاونة الغري مبدآن خلقيا

È     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ ﴾ .  ، فالرب اسم جامع خلـصال اخلـري
واملسلم مأمور بالتعاون مع غريه من املسلمني عـىل كـل أنـواع الـرب املـادي 
واملعنوي ، وهذا عمل إجيـايب ومنهـي عـن التعـاون عـىل كـل أنـواع اإلثـم 

 .والعدوان 

 .ار غريه ، وهو عمل سلبي ومن اإلثم والعدوان إرض

ومن املعلوم أن احلكم يف اإلسالم حكم دياين يف اآلخرة وحكم قضائي 
 .يف الدنيا 

وهذه . فالعبد مسؤول أمام اهللا يف اآلخرة عام عمل من خري أو رش 

                                         
  .٢: املائدة ) ١(
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X  W   ﴿: املسؤولية تقررها اآليات واألحاديث ، مثل قوله تعاىل 

c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y    ﴾ ، 
ىل  كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ، فاألمري الذي ع« : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

وهلذا نجد اتفاق الفقهاء عىل  .  احلديث »...الناس راع وهو مسئول عنهم 
 .أن اجلار مسئول عن إرضار جاره ديانة 

 وإن مل يكن فيها إجبار –وهذا احلكم الدياين أو هذه املسئولية األخروية 
 فإهنا تنمي يف املـسلم الـضمري الـديني والـوازع –يا عىل تقييد امللكية يف الدن

ًاخللقي وتربى فيه روح التعاون مع غريه من املسلمني ، فهي هبذا تعترب قيـدا 

ًداخليا عىل امللكية ورقيبا ذاتيا عىل تعاون املسلم مع إخوانـه املـسلمني سـلبا  ً ً ً

 . من رقابة احلكام قيب أيقظرًوإجيابا ، وهذا الضمري أو ذاك ال

فإذا ضـعف هـذا الـضمري أو ذاك الرقيـب فحينئـذ قـد يكـون احلكـم 
 .القضائي الدنيوي لإللزام عىل تقييد امللكية ملنع الرضر أو لتحقيق التعاون 

وقد اتفق الفقهاء عىل تقييد امللكية بطريق القضاء يف كثـري مـن املـسائل 
 .لرسالة واختلفوا يف كثري منها كام سيتضح يف مباحث ا

                                         
  .٨، ٧: الزلزلة ) ١(
 . مطابع الشعب ١٩٦ ص ٣العتق وفضله جـ: صحيح البخاري ) ٢(
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  الباب الثاني
القيود األصلية املالزمة لحق امللكية
ّ َ َ ُ َّ ُ

ِ  
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لقد قيدت الرشيعة اإلسالمية وسائل الكسب يف طرق حمدودة ال جيـوز 
اخلروج عنها وهي وإن كانت وسعت األمر توسـعة بحيـث يقـدر املـستثمر 

َّنمية جتارته عن طريق وسائل الكـسب املـرشوعة إال أهنـا قيـدهتا بقيـود ال ت

ُتنفك عنها وهي ما عربت عنه بالقيود األصلية  َْ ْ. 

والرشيعة وهي تقرر هذا املبدأ إنام حتقق مبدأ الرضا يف العقـود والعـدل 
ية هي املنطلق الذي تبنى عليه الرأسـامل) املنفعة ( وإذا كانت . بني املتعاملني 

تربيرها لوسائل كسبها متخطية يف ذلك مصالح اآلخرين واقعـة يف رضوب 
 .من املعامالت التي تتخطى القيم األخالقية 

والشيوعية تدعي تغليب مصلحة اجلامعة عىل مصلحة الفـرد فحاربـت 
 .ًفطرة اهللا يف اإلنسان وسلبت أمما كثرية حقها الفطري يف احلياة 

ـا تعانيـه فإن األمر يف هذه الرشيعة ال  يقوم عىل هذا الوهم الذي كانـت نتيجتـه م
 .البرشية اليوم يف رشقها وغرهبا من ضياع احلق وتضخم يف األموال 
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ويف املقابل املجاعات واملوت اجلامعي كام وقع ملجموعة ليست بالقليلـة 
 .من أفراد اإلنسانية الواقعة حتت وطأة املناهج البرشية 

التعامل فيها عىل عقيدة شـابتة حـددت بل إن هذه الرشيعة تبنى أسس 
للمسلم هويته وبينت الغاية من وجوده ، وكشفت له مصريه فهو مستيقن ملا 

 .مل يعلمه غريه بمن هو وملاذا جاء إىل احلياة وأين مصريه بعدها 

ــذه األرض  ــىل ه ــتخلفه ع ــذي اس ــد اهللا ال ــو عب !  "  #   ﴿فه

)  (  '  &  %  $ ﴾.  

لقه هذا املال وهو يف األصل هللا ولكنه ممنوح للعبـد ومن منن اهللا عىل خ
ًإال أن هذا املنح مقيد بوسائل فإن عمل هبا العبد أصبح املال حقا من حقوقه 

 .له فيه حق االستعامل واالستثامر 

  ¡  ¢    £ ﴿: ًوحيث كان اإلنسان مفطورا عىل حب املال 

¤     ﴾ البرش هلذه النزعات ولكنه  وميال بطبعه إىل مجعه ، فإن اهللا مل يدع
قيد ذلك يف وسائل حمددة هي طرق الكسب التي أباحتها الرشيعة مع بيان 

وبيان كيفية . لطرائق الكسب املنهي عنها العتبارات أبينها يف حينها 

                                         
  .٣٠: البقرة ) ١(
  .٨: العاديات ) ٢(
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الترصف ، وما يطرأ عليها من أحوال وحكم املال الذي حياز عن طريق غري 
 الباب الذي وسمته بالقيود رشعي كل أولئك األحكام أفصلها يف هذا

 .األصلية املالزمة حلق امللكية 

اإلسالم عقيدة ورشيعة وقيام أحكام الرشيعة كلهـا مبنـى عـىل عقيـدة 
ينبثق منها نظام شامل لكل مسائل احلياة ، وهي تفرغ عـىل املـسلم الـسري يف 
ًطريق حمدد ومن ذلك ما قيدت به الرشيعة مسألة التملـك كـسبا وتـرصفا ،  ً

ترصف بشقيه االستثامري واالستهالكي ، ولـذلك فـإن الـرشيعة تـساير وال
مراحلهـا  حكامهـا الربانيـة لرتشـيد مـسارها يفالتملك بل وتفرض عليـه أ

املختلفة وملا كانت هذه األمور يف مجلتها منها مـا يرجـع إىل كـسب امللكيـة ، 
ا الباب ومنها ما يرجع إىل ترصف املالك فيام يملك ، اقتىض هذا أن أقسم هذ

 :إىل فصلني 

 .القيود األصلية املالزمة لكسب امللكية : الفصل األول 

 .القيود األصلية املالزمة الستغالل امللكية : الفصل الثاين 
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 :وفيه ثالثة مباحث 

 .أسباب التملك الرشعية : املبحث األول 

 .طريق التملك املحرمة  : املبحث الثاين

 .حكم األموال التي حتاز عن طريق حمرم : املبحث الثالث 
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 :يف تصنيف أسباب امللكية الرشعية : متهيد 
ليس مقصودنا استقصاء هذه األسـباب ومتحيـصها ، ولكننـا نـشري إىل 

 :بعض األصول املقررة يف هذا النطاق ، ومنها 
_  `   f  e  d   c  b  a   ﴿ّ أن اهللا تعاىل قد كرم اإلنسان -١

o  n  m  l   k  j  i  h  g   ﴾.  
 ومن مجلة هذا التكريم أن اهللا عز وجل هيأ اإلنسان لعامرة الكـون ، -٢

%  &   '  )  (  *  +   ﴿وسخر ما يف هذا الكون السـتغالل اإلنـسان 
,   ﴾.  
4  5  6  7   8   ﴿ عىل السعي والكسب  حث اهللا اإلنسان-٣

B  A  @?  >  =  <  ;  :  9     ﴾.  
                                         

  .٧٠: اإلرساء ) ١(
  .٢٠: لقامن ) ٢(
  .١٥: امللك ) ٣(

www.almoslih.net



  
 

 - ٣٢٨ -

ً ملا كان اإلنسان مفطورا عىل األثرة وحب االستحواذ ، أبـاح اهللا لـه -٤

ًالتملك ، وجعله حقا عاما لكل إنسان ، بل أوجبه يف بعض احلاالت  ً. 

لغريـزة ، وتلك من خاصيات اإلسالم ال حيـارب الفطـرة ، وال يقتـل ا
 .وإنام هيذهبا ويسمو هبا 

 واألسباب التـي رشعهـا اهللا للتملـك كثـرية ، ويكفـي أن األصـل -٥
 :اإلباحة ، ومن هذه األسباب 

  .االستيالء عىل األشياء املباحة التي ال مالك هلا) أ(

 .العقود أو الترصفات الناقلة للملك كالبيع واهلبة ) ب(

 .لرشع كاإلرث اخلالفة من غريه بحكم ا) جـ(

اجلنايات واإلتالفات ، إذ هبام متلك الضامنات املالية الواجبة بسببهام ) د(
 .َّكالديات واألروش واحلكومات وقيمة املتلفات وأمثاهلا 

الفسوخ بعيب أو غريه كام يف اإلقالة وحاالت اخليار بنـاء عـىل أن ) هـ(
 .امللك يتجدد بالفسخ كام يتجدد بالعقد 

ملرشوعة سواء أقلنا إهنا سبب للملـك بقيميـة انتهـاء مـدة اللقطة ا) و(

                                         
  .٨٦ / ٢قواعد العز بن عبد السالم ) ١(
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ـا ملـن يـرى  ـا خالف ـتلفظ هب ًالتعريف فحسب أم بذلك مع نية التملك أو مـع النيـة وال

  .وجوب التصدق هبا أو فعل األصلح من حفظها وبيعها وحفظ ثمنها

خلط املال بغريه بحيث ال يمكن متييزه عىل وجه التعدي عند بعض ) ز(
  .اءالفقه

 .اجلهاد سبب يف امتالك الغنائم واألنفال ) ح(

 جنـسه إذا امتنـع املـدين مـن لنفقات والظفر بجنس احلق أو بغريا) ط(
 .األداء 

َّومن املعلوم أن امللكية ال تثبت إال بإثبات الشارع هلا ، وهذا أمـر متفـق 

ع األشياء ، ًعليه بني فقهاء الرشيعة اإلسالمية ، ألن احلق ليس ناشئا من طبائ
 .وإنام هو ناشئ من إذن الشارع ومنه حق التملك 

هذا وقد صنف العلامء هذه األسباب مجلة مـن التـصنيفات باعتبـارات 
 :خمتلفة 

 

                                         
 ، النظريـات العامـة ١٣٠ – ١٢٩ / ٣ ، سبل الـسالم ٦٠ – ٥٥ / ٢حاشية الباجوري ) ١(

  .٢٩٠أليب سنه ص 
  .٢٩٢ / ٢مغني املحتاج ) ٢(
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 :باعتبار وجود اإلرادة وعدمها إىل : ًأوال 

ً أسباب اختيارية ، وهي ما كان اإلنسان خمتـارا يف إجيادهـا ، كـام يف -١
 . وسائر العقود االستيالء عىل املباح

 وأسباب جربية ، وهي ما ليس لإلنسان فيها اختيار ، كام يف املرياث -٢
 .لوك مواملتولد عن امل

وذلك أن األصل يف الرشيعة ، أن ال يـدخل يف ملـك اإلنـسان يشء مـا 
بغري اختياره إال يف املرياث ، ويف مجلة من املسائل اجلزئية يف الوصية والشفعة 

لـيس ( ىل سبيل احلرص ، ومن هنا جاءت القاعدة الفقهيـة ذكرها  الفقهاء ع
  .)ألحد متليك غريه بال رضاه 

كام أن األصل يف الرشيعة ، أن ال خيرج ملك اإلنسان عنه بغـري اختيـاره 
ولكن الرشيعة أقرت يف بعـض أحواهلـا التملـك بغـري إذن املالـك ، كـام يف 

 .ل املدين املفلس الشفعة وأخذ املضطر من طعام غريه وبيع أموا

 :باعتبار الصفة األصلية إىل : ًثانيا 

 . أسباب منشئة كاإلحياء والصيد -١

 . وأسباب ناقلة كام يف العقود واملرياث -٢

                                         
  .١٠٨٢ / ٢ املدخل الفقهي العام ، الزرقا ٣١٧ائر للسيوطي ص انظر األشباه والنظ) ١(
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 :باعتبار الصيغة إىل : ًثالثا 

 . أسباب فعلية كاالستيالء عىل املباح -١

 . أسباب قولية كام يف العقود يف أكثر صور انتقاهلا -٢

اب اعتبارية ، كام يف املرياث ، فسببه ليس من باب القول ، ولكنه  أسب-٣
  .ًحالة خاصة اعتربها الشارع سببا لوراثة املال عن امليت

 :باعتبار الشخص الذي تؤول إليه امللكية إىل : ًرابعا 

 .عمل رشعي ، كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد ب ما كان -١

 .كاة واإلرث  ما كان بحكم رشعي ، كالز-٢

 . ما كان بإرادة غريه ، كاهلبة والصدقة والوصية -٣

وسوف أتناول أسباب التملك املرشوع بيشء من التفصيل واإليضاح ، 
ًمقسام إىل أربعة مطالب ، ومن خالهلا تـتجىل الـضوابط الـرشعية يف دخـول 

 :امللكية إىل صاحبها 

 .اص يف األسباب املرتتبة عىل اجلهد اخل: املطلب األول 

                                         
 – ٢٠٤بحث الشيخ حممد عيل السايس يف املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسـالمية ص ) ١(

 .َّ إذ فصل القول يف هذه املسألة فمن أراد املزيد فعليه الرجوع إليه ٢٠٥
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 .يف األسباب املرتتبة عىل اجلهاد : املطلب الثاين 

 .يف األسباب املرتتبة عىل إرادة غريه : املطلب الثالث 

  .يف األسباب املباحة باحلكم الرشعي: املطلب الرابع 

                                         
عبـد اهللا . د: نتها باالجتاهـات املعـارصة انظر امللكية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية ومقار) ١(

 . وما بعدها ١٩٩ ص –ابن عبد العزيز املصلح 
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 :األجرة عىل العمل املرشوع : الفرع األول 

ه مكان رئييس يف أسباب التملك يف الرشيعة اإلسالمية ، لذلك العمل ل
نجد الرشيعة يف كثري من املواضع حتث عىل العمل والكسب ، وتدعو إليه ، 

8  9  :  ;  >  =      <  ?  @   ﴿: يقول اهللا عز وجل 

A   ﴾ ... ﴿ B  A  @?  >  =  <  ;  :     ﴾ ، ﴿   J

  S  RQ  P  O  N  M  L  KW    V  U  T  ﴾ ،   

﴿ c  b  a   ̀ _  ̂    ]   \    ﴾.  

 آية تتحدث عن العمل بقـسميه )٣٢٨(بل قد ورد يف القرآن الكريم 
الديني والدنيوي ، والسنة كذلك نجد يف ثناياها أحاديث كثـرية حتـث عـىل 

فقد أخرج البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي وغريهم عن أنس بـن . العمل 
                                         

  .١٠: اجلمعة ) ١(
  .١٥: امللك ) ٢(
  .٢٠: املزمل ) ٣(
  .١٢: اإلرساء ) ٤(
  .٤٨٨ – ٤٨٣حممد فؤاد عبد الباقي ص / انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ) ٥(
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ً ما مـن مـسلم يـزرع زرعـا أو يغـرس «:  قال ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أن الرسول مالك 

  .»ًغرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له صدقة 

ً ما أكل أحد طعاما قط «:  قال ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج البخاري وغريه أن رسول اهللا 

 من ًخريا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل
  .»عمل يده 

اري ومسلم والرتمذي والنـسائي بألفـاظ متقاربـة خبوأخرج مالك وال
 والذي نفيس بيـده ألن «:  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

ًيأخذ أحدكم حبله فيحطب عىل ظهره خري له من أن يأيت رجال أعطاه اهللا من 
  .»فضله فيسأله أعطاه أو منعه 

 أي الكـسب «:  سـئل ملسو هيلع هللا ىلصحلاكم عـن أيب بـردة أن رسـول اهللا وأخرج ا
  .» عمل الرجل بيده وكل بيع مربور «:  ، قال »أطيب وأفضل 

إن القيود هنا تتجىل يف الرتشيد النبوي ملسار العمل يف احلياة اإلسـالمية 
 .ويف فتح آفاق اخلري من خالل املامرسات السائرة عىل اهلدي النبوي 

                                         
  .٤٩٦ / ٥ ، فيض القدير ٢١٣ / ١٠النووي عىل مسلم ) ١(
 . ط احللبي ٢٠٩ / ٥فتح الباري ) ٢(
  .٢١٩ / ١ ، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ٤٢٥ / ٤املوطأ برشح الزرقاين ) ٣(
 . ، ط املنريية ٤ / ٣ ، وانظر سبل السالم لإلمام الصنعاين ١٠ / ٢املستدرك ) ٤(
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 أن املباحات تنقلب عبادات بالنية الصاحلة ، فـإذا قـصد املـسلم ويقرر العلامء
وى بـام واالسـتغناء عـن طلـب غـريه ، وأن يتقـبعمله سد حاجته وحاجة عيالـه 

 .يكسب عىل طاعة اهللا ، فإنه يف هذه احلاالت يف عبادة يؤجر عىل ما يعمل 

C    ﴿ : ويف القرآن الكريم إشارة لطيفة هلذا املعنى ، فقد قال اهللا تعاىل

  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D
Z  Y  X  W  V  U  T      ﴾ ففي هذه اآلية داللة واضحة وبيان ، 

رصيح عىل أن الغاية من وجود اخلليقة إنام هي لعبادة اهللا وحده ، ويقول اهللا 

̈   ©   ª  » ﴿: يف موضع آخر   §  ¦  ¥  ¤  £   ﴾ ، 
 دليل عىل أن حياة املسلم كلها ال بد وأن تكون هللا ومراد » وحمياي «: يف قوله 

 إذن فالبد أن يكون املسلم » العبادة «اهللا من العباد كام حتدد اآلية األوىل هو 
وعليه ، فمفهوم العبادة يف اإلسالم أعم من . ًيف كل وقته وحياته عابدا هللا 

 .ختصيصها بالصالة فقط 

جلهاد عبادة ، وطلب العلم عبادة ، والسعي لكـسب فالصالة عبادة ، وا
إذ توافرت النية الصاحلة ، وكان املراد وجه اهللا والـدار . الرزق احلالل عبادة 

                                         
  .٥٨ - ٥٦: الذاريات ) ١(
  .١٦٢: نعام األ) ٢(
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اآلخرة ، وإذ كان اإلسالم قد أمر املسلم بالعمل وحث عليـه ، فقـد ركـز يف نفـسه 
وفه مـن عقيدة تدفعه إىل اإلخالص وعدم الغش واخليانة ، وجعل الرقيب عليه خ

 .اهللا ورجاءه ملا عنده إضافة إىل املوانع املادية حلامية أموال اآلخرين 

 ، ففي الرتبية النفسية عىل مراقبة اهللا يف العمل يزول الغش وتذهب اخليانـة
باعث من إيامن املسلم بـاهللا ، ومـن واقـع خوفـه مـن اهللا بو. ويكثر اإلنتاج 

 لـه غـري ىويفي بالتزامـه ، وأنـوالرغبة فيام عنده يعمل ويعطي بقدر جهده 
لذلك فإن فساد . ذلك وهو يعلم أن كل حلم نبت من سحت ، فالنار أوىل به 

الذمة وخراب الضمري ال وجود هلام يف احليـاة اإلسـالمية بـاملجتمع املـسلم 
 .النظيف 

والعامل يف كل باب من أبواب النفع ، يقوم بفرض كفايـة جيـب حتققـه 
امعة كلها مغبة تركه ، وعليها اإلثم أمام اهللا ، إذا قـرص يف ولو ترك ذلك كان عىل اجل

ًفرض الكفاية ، ويرفع االثم عنها مجيعا إذا هو قام به ، بل جيد من األجر مـا يـشفي 
 من «: غليل قلبه ويزيل عنه املتاعب التي حلقته من جراء عمله ، يقول عليه السالم 

  .»ً يده ، أمسى مغفورا له أمسى كاال من عمل

والعمل يشمل العمل اليـدوي أو العمـل اآليل ، وكـذلك األعـامل الفنيـة 
واألعامل العقلية كلها مما حتتاجه األمة ، وتتوقف مصالح املسلمني عـىل جهـود 

                                         
  .٢٤٤ / ٤فتح الباري ) ١(
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العاملني ، وعىل كل ذي اختصاص حتتاجه األمة ، وعىل املسلم أن يبتغـي وجـه 
 . وحسابه عىل اهللا اهللا يف إتقان عمله ، فإن مل يكن كذلك فعليه الوزر

والواجب عىل الدولة أن تـؤمن احلاميـة ألصـحاب األعـامل ، وتـسهل 
أسباب الكسب احلالل يف أمـن وطمأنينـة ، وإال فكيـف نـستطيع أن نـؤمن 

إن األمـة اإلسـالمية . القدرات الفنية والعقلية حتت وطأة اخلوف واملالحقة 
 مع أن املسلمني لدهيم مـن تعيش اليوم فرتة الفقر املدقع من الكفايات الفنية

الثراء يف هذا اجلانب اليشء الذي يستطيعون من خالله سد عوزهم يف كثـري 
من القطاعات الفنية ، إال أهنا قد تركـت بالدهـا املـسلمة وهربـت إىل بـالد 

 .الكفار ، محاية لنفسها من ظلم الظلمة وجور احلكام 

يعيشان إال يف منـاطق ولقد أثبت التجارب أن املال والكفاية جبانان ال 
 .األمن واالستقرار 

 :التجارة : الفرع الثاين 

التجارة من أوسع أبواب الكسب واملرابحـة ، وهـي ممـا ورد الـنص يف 
 عليـه –الرتغيب فيه ، ففي التنقل يف األقطار لغرض التجارة ، يقـول النبـي 

  ، واجلالـب هـو الـذي» اجلالب مرزوق ، واملحتكـر ملعـون « –السالم 

                                         
 البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك هلام يف بيعهام وإن «ويقول عليه السالم ) ١(

= 
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ًيشتغل يف التجارة اخلارجية تصديرا للسلع ومرابحة بالعمـل فيهـا ، وذلـك 

بنقل األشياء املصنعة ، وغري املـصنعة مـن يـد إىل يـد ، ممـا يـروج االنتفـاع 
 .بالسلعة 

والبد أن تكون املتاجرة ، مقيدة بام رسمته الرشيعة من الطرق القويمة 
 ، أو املتبادلني أو اهليئة التي تتم املرسومة يف التبادل برشوطها املتعلقة بالعني

9  :      ﴿: بواسطتها هذه األشياء ، يقول اهللا تعاىل يف سورة النساء 

  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;
G  ﴾،  األمر كذلك ، فقد أباح اهللا التبادل واالنتفاع للمصلحة  إذا كان

  .العائدة إىل املتعاملني

إن اإلسالم قد نام وتطور : ( سوف الفرنيس يقول روجيه جارودي الفيل
يف املدن عىل الرغم أنه قد نشأ يف دولة تسودها الطريقة البدوية يف احلياة وقدم 
اإلسالم للعامل املظاهر األوىل حلضارة جتارية بكل نتائجها املادية والروحيـة ، 
وبذلك أوجد الظروف االقتصادية واالجتامعية مـن أجـل بعـث اإلنـسانية 

                                         
= 

 وقـد أخـرج ١٣٧ / ٢اللؤلـؤ واملرجـان ..  متفـق عليـه »كتام وكذبا حمقت بركة بـيعهام 
   عـن ابـن عمـر سـنن ابـن ماجـة ابن ماجة واحلاكم وأبو يعىل.. حديث اجلالب مرزوق 

  .٢٤٩ / ٥:  ، نيل األوطار ٧٢٩ – ٢٢٨ / ٢
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  .)دهارها اجلديد واز

فجارودي إىل جانب ما يعرتف به من مزايا اإلسـالم العديـدة ، يعطـي 
 .األمهية األوىل ملا سامه باحلضارة التجارية التي أوجدها اإلسالم 

واحلق الذي ال مراء فيه ، أن اإلسالم قد أعطى التجارة حقها ، إذ وضع 
التعامـل فيهـا ، ويـؤدي إىل هلا من الضامنات والقواعد ، ما يكفـل اسـتقامة 

 .ازدهارها ملا للتجارة من أمهية يف احلياة االقتصادية 

 مجعا بني مثالية اإلسالم يف - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد بدأ نظام احلسبة منذ عهد النبي 
تربية رقابة الضمري وقوة مراقبة اهللا مـع األخـذ بـالقيود املاديـة يف اإلرشاف 

ظيم األسواق واإلرشاف عىل سري اإلداري عىل سري املعامالت الرشعية ، لتن
األمور فيها والتزام القيود الرشعية يف التعامل ، ألن التجارة كانت من أهـم 
موارد الكسب يف جزيرة العرب ، وما زالت من أهم موارد الثـروة يف العـامل 
اليوم ، ولقد كانت سفن الصحراء جتوب األرض عرب مرص والشام والـيمن 

رة اإلسالمية ، بل قد وصلت التجارة اإلسالمية وفارس والروم لتنقل التجا
إىل جنوب رشقي آسيا لتنقل مع جتارهـا احلـضارة رمحـة اإلسـالم وعدلـه ، 
ًفتدخل تلك البالد يف دين اهللا أفواجا وتلك بعض مظاهر عظمة اإلسـالم يف 

                                         
ً نقال عـن األهـرام يف ٨٤مقومات االقتصاد اإلسالمي لألستاذ عبد السميع املرصي ص ) ١(

 . الصادر بالقاهرة ١٩٦٩ نوفمرب ٢٦ / ٢٥عددها 
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 .تربيته للتجار وتنمية التجارة 

للتجـارة يف هذا وقد نظمت الـرشيعة اإلسـالمية األحكـام التفـصيلية 
وغريها ، مما يدخل يف أحكام التجـارة ... أبواب البيوع والسلم والرشكات 

 .يف الفقه اإلسالمي 

والتجارة يف ديننا احلنيـف تقـوم عـىل قيـود واضـحة مـن حتـريم الربـا 
واالحتكار والغش وكافة صنوف اخلـداع والتغريـر ، كـام تقـوم عـىل مبـدأ 

ر بالناس والتالعـب يف أرزاقهـم والتـي السامح باملنافسة البعيدة عن اإلرضا
: تؤدي إىل حتسني اإلنتاج ، وعدم التحكم باألسواق ، يقول العزيز احلكـيم 

﴿   â  á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö
é      è  ç  æ    å  ä  ã   ﴾ ، ﴿     «  ª  ©  ̈   §  ¦

µ  ´  ³        ²  ±   °  ¯  ®  ¬   ﴾.  

قال رسول : بخاري ومسلم وغريمها عن حكيم بن حزام قال وأخرج ال
 ، البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلام يف بـيعهام « : - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللا 

  .»وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام 

                                         
  .١٨٣ / ١٨١  :الشعراء) ١(
  .٣ – ١  :املطففني) ٢(
  .١٣٧ / ٢ان فيام اتفق عليه الشيخان اللؤلؤ واملرج) ٣(
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فاإلسالم يريد أن تقوم معامالت الناس بعضهم مع بعض عىل أسـاس 
ًون املكاسب حالال يريض العبد ربه هبـا إن العدل واإلخالص والتعاون لتك

 .رصفها فيام يقربه من اهللا عىل وجوه اخلري العديدة املتنوعة 

ًومن أجل حتقيق ذلك ، فقد رشع اإلسالم يف حق البائع أن يكون عاملـا 

فقـه ت ال يبيع يف سوقنا إال من «: بفقه البيع والرشاء يقول عمر ريض اهللا عنه 
  .»أم أبى وإال أكل الربا شاء 

 :الصناعة والزراعة : الفرع الثالث 

ًالصناعة والزراعة من وسـائل اإلنتـاج التـي تعـود عـىل األمـة أفـرادا 

لـذا نجـد . ومجاعات بالكسب وسد احلاجات ، وقضاء املصالح املهمة حلياة البرش 
أن اإلسالم جعل مبـارشة مرافـق اإلنتـاج ، ومـن أمههـا الزراعـة والـصناعة مـن 

لكفاية التي يأثم اجلميـع برتكهـا ، فعـىل أصـحاب رؤوس األمـوال مـن فروض ا
املسلمني أن يفوا بجميع حاجـات املجتمـع املـسلم ، وأن يتعـاون معهـم احلـاكم 

 .ًاملسلم بالتخطيط والتنظيم ، وإال كان اجلميع حكاما وحمكومني آثمني 

ًوإذا كنا نعـاين يف يومنـا هـذا نقـصا زراعيـا ونـد بالد ة صـناعية يف الـرً
ًاإلسالمية ، فإن هذا ال يعود إىل الدين ، ولكن إىل أبنائه الـذين جهلـوه أوال 

                                         
  .٨٢ / ٢إحياء علوم الدين ) ١(
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.. ًوتنكروا له ثانيا ، مع ما أصيبت به هذه األمة من عوامل اهلـدم اخلارجيـة 
ًلكــن واقعهــم املتخلــف ال يتحمــل اإلســالم منــه شــيئا إذ قــد جعــل كــل 

عة وزراعـة وغريمهـا مـن احتياجاهتم التي البد هلم منها يف حياهتم من صنا
 .فروض الكفاية 

 :ولنستمع إىل فقهاء اإلسالم ، وهم يقررون هذه احلقيقة 

 ، الواجب عىل سبيل الكفاية ، وهو مهـم متحـتم: ( جاء يف تيسري التحرير 
إما ديني كصالة اجلنازة ، وإما دنيـوي : قصد حصوله من غري نظر إىل فاعله 

  .)كالصنائع املحتاج إليها 

ــة احلــرف  ّوبــني النــووي رمحــه اهللا يف املنهــاج أن مــن فــروض الكفاي
: والصنائع وما تتم به املعايش ومثل صاحب هناية املحتاج ومغنـي املحتـاج 

ّوعلل لذلك صاحب . بالتجارة واخلياطة واحلجامة والبيع والرشاء وغريمها 

دين يتوقف عـىل ألن قيام الدنيا هبذه األسباب وقيام ال: ( مغني املحتاج ، فقال 
أمر الدنيا حتى لو امتنع اخللق منه أثموا وكانوا ساعني يف إهالك أنفسهم ولكـن 

  .)النفوس جمبولة عىل القيام به فال حتتاج إىل احلث عليها والرتغيب فيها 

                                         
  .٤٢ / ١:  ، وانظر حاشية ابن عابدين ٢١٣ / ٢: تيسري التحرير ) ١(
  .٢١٣ / ٤مغني املحتاج ) ٢(
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لو حتالفوا عىل تركه : ( وقال يف هناية املحتاج ما هو أهم وأرصح إذ قال 
  .)أثموا وقوتلوا 

ومن ذلـك أن : ( ول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف هذا الشأن ويق
 ، حيتاج الناس إىل صناعة ناس مثل حاجة الناس إىل الفالحة والنساجة والبناية

فإن الناس ال بد هلم من طعام يأكلونه وثياب يلبسوهنا ومساكن يـسكنوهنا ، 
ىل احلجـاز عـىل عهـد فإذا مل جيلب هلم من الثياب ما يكفيهم كام كان جيلب إ

والـشام ،   الثياب جتلب إليهم من الـيمن ومـرص ، كانت- ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 
فإذا مل جيلب إىل ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إىل مـن ينـسج هلـم الثيـاب ، 
والبد هلم من طعام إما جملوب من غري بلدهم ، وإما من زرع بلـدهم وهـذا 

. كنوهنا فيحتـاجون إىل البنـاء هو الغالب ، وكذلك البد هلم من مساكن يس
هلذا قال غري واحد من الفقهـاء مـن أصـحاب الـشافعي وأمحـد بـن حنبـل 

إن هـذه : وغريهم كأيب حامـد الغـزايل وأيب الفـرج بـن اجلـوزي وغريمهـا 
  .)الصناعات فرض عىل الكفاية ، فإنه ال تتم مصلحة الناس إال هبا 

لقيـام بالزراعـة والـصناعة ال ويف هذا الزمن تتحتم الفرضـية با: أقول 
بجلبهام ، وذلك ملا يرتتب عىل االعـتامد عـىل االسـترياد مـن حتكـم القـوى 

                                         
  .٢١٣ / ٤هناية املحتاج ) ١(
  .٢١احلسبة يف اإلسالم ص ) ٢(
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الكافرة يف مصالح املسلمني ، بل ويف مقومات معيشتهم الرضورية ، ولو أن 
الـدول املــصنعة أوقفــت منتوجاهتــا عـن املــستوردين الضــطربت حيــاهتم 

لم مـن عهـدة هـذا الواجـب إال  تسنهلذا فإن األمة ل. وضاعت مصاحلهم 
بإقامة الصناعات والزراعة يف بالد املـسلمني ، مـن خـالل املنـشآت العامـة 
واملؤسسات املتخصصة التـي تـشارك فيهـا الدولـة جمموعـة مـن املـسلمني 

 .املتخصصني للوفاء هبذا اجلانب 

وما أظنني بعد ذلك يف حاجة إىل احلديث عن أمهية الزراعـة والـصناعة 
 .ج اإلسالمي بعد هذا البيان يف املنه

 ، وإذا كانت الشيوعية ال هتتم إال بالصناعات الثقيلة لعدم اهتاممها بـالفرد
بل لكون الفرد ال قيمة له عندها ، فاإلسالم يـأمر بـام يـسد حاجـة األمـة ، 

 .ويعود عليها بالنفع يف حياهتا بجميع األنواع واألشكال 

   : -  ملسو هيلع هللا ىلص - : يف الزراعـة بقولـه  ، يرغب ملسو هيلع هللا ىلصوإىل جانب ذلك نجد الرسول 
ً ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعـا ، فيأكـل منـه طـائر أو إنـسان أو « ً

  .»هبيمة إال كان له به صدقة 

وإذا ورد من األحاديث ما ينهى عن الزراعة وإتباع أذناب البقر فـاملراد 
 لذا نجد رصف املسلمون عن اجلهاد وإعالء كلمة اهللا إىل ذلك ،نمنها أن ال ي

                                         
  .٢١٥ – ٢٣١ / ١٠النووي عىل مسلم ) ١(
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باب مـا حيـذر : ( البخاري يبوب هلذه األحاديث وهو الفقيه يف تبويبه بقوله 
  .)من عواقب االشتغال بآلة الزرع أو جماوزة احلد الذي أمر به 

وقال القرطبـي يف اجلمـع بـني األحاديـث التـي وردت يف احلـث عـىل 
الزراعة بحمل الزراعة والرتغيب فيها واألحاديث التي يظهر منها النهي عن 

وبذلك قـال ابـن حجـر . النهي عىل االستكثار واالشتغال به عن أمر الدين 
ويف احلديث : ( بقوله ) ما من مسلم ( ًالعسقالين يف الفتح معقبا عىل حديث 

وفيه فساد قول من أنكر ذلك من املتزهدة ومحل ما ... فضل الغرس والزرع 
 أمر الـدين ، ومنـه حـديث ابـن ورد يف التنفري عن ذلك عىل ما إذا شغل عن

  .» ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا يف الدنيا «ًمسعود مرفوعا 

واإلسالم يدعو مالك األرض ألن يستغلها بنفسه ، فإذا مل يكن لديه من 
القدرة ما متكنه من ذلك فـإن اإلسـالم قـد ندبـه ألن يمنحهـا أخـاه ليقـوم 

يستغلها عن طريق غريه وال جيـوز بزراعتها واالستفادة منها ، وإال فعليه أن 
له أن يرتك أرضه بدون استغالل أو استثامر ، ألهنا من مصادر اإلنتاج الـذي 
حتتاجه األمة ، ويكون ذلك باإلجارة أو املساقاة أو املزارعـة ، وسـيأيت بيـان 

 .هذا يف بحث مستقل إن شاء اهللا تعال واهللا املستعان 

                                         
   ، وانظـر يف هـذا املعنـى املحـىل البـن حـزم ٤٠ / ٢حيح البخاري بحاشية الـسندي ص) ١(

٥٢ – ٥١ / ٩.  
  .٣ – ٢ / ٥فتح الباري ) ٢(
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 :ل املباح االستيالء عىل املا: الفرع الرابع 

 :املال املباح 

 ، هو املال الذي مل يدخل يف ملك حمرتم ، وال يوجد مانع رشعي من متلكـه
فإذا كان كذلك صح متلكه ألي شخص يسبق يف االستيالء عليه وإحـرازه ، 
فاالستيالء هو أساس احليازة التي هـي أسـاس امللكيـة ، فالـسمكة يف املـاء 

ة ، وتـدخل يف ملكيـة صـائدها ، مباحة وبصيدها ختـرج عـن كوهنـا مباحـ
وكذلك الغزال يف الصحراء واملاء يف منابعه ، والكأل يف منابته واألشـجار يف 

 .الرباري غري اململوكة 

ولكل نوع من املال املباح طريق لالسـتيالء عليـه وحيازتـه ، ذلـك ألن 
ات ، مجـاد ، ونبـ: األموال املباحة التي مل يتملكها أحد من العباد ثالثة أنواع 

 .وحيوان 

 :فكان االستيالء عىل أنواع ثالثة 

 .اد مج استيالء عىل -١

 . استيالء عىل نبات -٢

 . استيالء عىل حيوان -٣
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 :االستيالء عىل اجلامد : ًأوال 

ًاجلامدات املباحة إما أن تكون ماء ، أو نارا ، أو أرضا ، أو معادن ، أو كـأل ً َّ ، 
  وإليـك .. يـق السـتيالء عليـه وحيازتـه ولكل نوع من األنواع املذكورة طر

 :بياهنا 

 :ملكية املياه 

 :يقسم العلامء املياه إىل األنواع اآلتية 

 . املياه املحرزة يف نحو إناء أو خزان ، أو بركة ونحو ذلك -١

 . مياه البحار واألهنار والقنوات العظام -٢

 . املاء الذي يستخرجه مالك األرض كبئر أو عني مستنبطة -٣

ً املاء الذي يكون ظـاهرا يف األرض اململوكـة ويكـون قلـيال كعـني -٤ ً

 .صغرية 

 . ماء بئر حفرت يف أرض موات -٥

 :النوع األول 

اتفق الفقهاء بالنسبة للنوع األول ، عىل أنه ملك لصاحبه ، جيوز بيعه ومنع 
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رمحه  ، وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك ، وقال الشوكاين سائر اخللق عنه
  .ًاملاء املحرز يف اجلرار ونحوها ملك إمجاعا: اهللا يف نيل األوطار 

 :النوع الثاين 

اتفق الفقهاء عىل أن هذا النوع من املياه مباح ، يستوي الناس فيه ، فهـم 
مشرتكون فيه رشكة إباحة ينتفعون به انتفاعهم بالـشمس واهلـواء ، وانتفـاع 

  . بالعامةاألفراد هنا مرشوط بعدم اإلرضار

 :أما النوع الثالث والرابع 

  :فقد اختلف العلامء فيه عىل مذهبني

ذهب مجهور الفقهـاء إىل أن املـاء الـذي يف العـني أو البئـر غـري : األول 
مملوك ، وإنام صاحب األرض أحق به من غريه ، فإذا فاض يشء عن حاجته 

                                         
ــاجوري ) ١( ــية الب ــي ٤٠ / ٢حاش ــد ٦٢ / ٤ ، املغن ــوال أليب عبي ــدائع ٤٢٣ ، األم    ، الب

١٨٨ / ٦.  
  .٣٤٤ / ٥نيل األوطار ) ٢(
  .٢٦١ / ٤ ، زاد املعاد ١٣٥ / ٢لكية لعيل اخلفيف  ، امل٤٠ / ٢حاشية الباجوري ) ٣(
 ٤٣٥ / ٥ / ٦٢ – ٦١ / ٤انظر مـذاهب الفقهـاء وتفـصيل أدلـتهم وتوجيههـا املغنـي ) ٤(

 ، وحكى صاحب الـروض النـضري ، ٣٢٥ / ٣ ، البحر الزخار ١٨٩ / ٦بدائع الصنائع 
  .٣١٠ / ٣اإلمجاع عىل أن صاحب املاء أحق به من غريه 
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 .وطلبه آخر وجب عليه إعطاؤه 

شافعية ، وبعض الزيدية ، واإلمامية ، وهي روايـة ذهب بعض ال: الثاين 
عن اإلمام أمحـد ، إىل أنـه مملـوك مـستدلني بأنـه نـامء ملـك فهـو إذا مملـوك 

 .لصاحب األصل يترصف فيه ترصف املالك يف أمالكهم 

 :م بام يأيت هوقد استدل أصحاب املذهب األول ملذهب

  .م ذكره إلخ املتقد»...  الناس رشكاء يف ثالث «:  حديث -١

 عن بيع املاء يف حديث جابر عنـد مـسلم وأمحـد ، ويف -  ملسو هيلع هللا ىلص -  هنى النبي - ٢
  ضلفـ هنـى عـن بيـع « -  ملسو هيلع هللا ىلص - أن النبـي : ( ونـصه املـزين  ٍياس بن عبدإحديث 

 .، فإذا كان قد هنى عن بيعه فذاك دليل عدم جواز متلكه  ) » املاء 

نـامء ملكـه بأنـه لـيس إنه : وردوا عىل أصحاب املذهب الثاين يف قوهلم 
كذلك ، وإنام جيري من حتت األرض إىل ملكه ، فأشبه املاء اجلـاري يف النهـر 
إىل ملكه ، عىل أن الفقهـاء القـائلني بعـدم التملـك يقـررون بـأن صـاحب 

 .األرض أحق به من غريه لكونه يف ملكه 

                                         
هـذا إسـناد صـحيح :  ، ويف الزوائد ٨٢٦ ص ٢/  كتاب الرهون جزء –بن ماجه سنن ا) ١(

 .رجاله موثقون 
 رقـم احلـديث ٢٤/١٧٨ ، وأمحـد ٢٢٩ – ٢٢٨ / ١٠صحيح مـسلم بـرشح النـووي ) ٢(

١٥٤٤٤.   
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عبـاد ًاملاء خلقه اهللا يف األصل مـشرتكا بـني ال: ( قال ابن القيم رمحه اهللا 
ًوالبهائم وجعله سقيا هلم فال يكون أحد أخص به من أحد ، ولو أقـام عليـه 

 ) .وبنى عليه 

َّ ، ثم عقب فأما من حاز يف قربته أو إنائه فذاك غري املذكور يف احلديث
  : بعد ذلك عىل مسألة ملك ماء البئر املستنبطة وماء العيـون اململوكـة بقولـه 

نع من بيع هذا املاء ، فإنه إنام كان له حق التقـدم وقواعد الرشيعة تقتيض امل( 
يف سقي أرضه من هذا املاء املشرتك بينه وبني غريه ، فإذا استغنى عنه مل جيز له 

  .)املعاوضة عنه ، وكان املحتاج إليه أوىل به بعده 

ّوهذا الذي ذهب إليه ابن القيم هو الراجح ما مل يكـن املـستفيد .. أقول 
يرتتب عىل أخذه ختريب البئر ، فإنه يمنع مـن بـاب منـع املـضارة ًمضارا أو 

 .ًرشعا وسيأيت بياهنا إن شاء اهللا 

 :النوع اخلامس 

أما النوع اخلامس ، فحكمه أن صاحبه أحق به من غريه بمقدار ما يسقى 
دوابه وأهله وما فاض عن حاجته وجب عليه بذلـه لغـريه يف حـال الطلـب 

 .واهللا أعلم . بغري غوض 

                                         
 .إلخ ... الناس رشكاء يف ثالث : نقصد حديث ) ١(
  .٢٥٩ / ٤زاد املعاد ) ٢(
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 :االستيالء عىل النار 

ًالنار جوهر ميضء دائم احلركة علوا يف الغالب ، فإذا كانـت مـشتعلة يف 

يشء مباح كاألعشاب وأخشاب الغابات أو أي مـادة مـشتعلة مـن غـري أن 
 » ... الناس رشكاء يف ثـالث «: حلديث . حيرزها أحد ، فهي مباحة إباحة عامة 
يف احلديث اآلنـف الـذكر عـىل )  النار (إلخ ، وقد اختلف العلامء يف مدلول 

 :آراء ثالثة 

 .أن املراد هبا االستصباح بالنار واالستضاءة هبا : األول 

أن املراد هو احلجـارة التـي تـوري النـار ، إذا كانـت يف مـوات : الثاين 
 .األرض 

وعىل كال الرأيني فال خالف بني العلامء هنا يف أهنا ال ختتص بأحـد مـن 
 .الناس 

 :لرأي الثالث أما ا

 النـاس ، فقد ذهب القائلون به إىل أن املراد هبا الـشجر الـذي حيطبـه
وهذا فيه تفصيل فإن كان الشجر ونحوه ما يزال يف الـصحراء املباحـة التـي 
ًليست ملكا ألحد قام بإعدادها واستنباهتا لغاية يريدها ، فإهنا يف هذه احلالـة 

                                         
  .٣٤٤ / ٥نيل األوطار ) ١(
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وزهـا وأن جيـوز لـه التملـك أن حيمباحة للجميع ، وجيوز لكل واحـد ممـن 
يستفيد من نارها إذ أرضمها أحد مـن النـاس ، أمـا إذا أحـرزه باالحتطـاب 
ًواستوىل عليه استيالء رشعيا فهو له ، جيوز له بيعه ومنـع غـريه منـه بـدليل 

ًال فتحتطـب ب ألن تأخذ حـ«: حديث الرجل الذي هناه عن السؤال وقال له 
  .»وك أم ردوك خري لك من أن تسأل الناس أعط

فدل عىل أن بيع احلطب حال اإلحراز جائز ، فهو دليل التملك ، فلـو مل 
يتملك ملا جاز بيعه ، وكذلك إذا قام باستنبات احلطب والعناية به ومحايتـه ، 

 .ففي هذه احلال ال جيوز األخذ منه إال برضا من صاحبه 

                                         
  .٣٥٦ / ٣ ، حتفة األحوذي ٤٢٥ / ٤انظر نصوصه يف املوطأ برشح الزرقاين ) ١(
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 :مقدمة 

االستفادة من هذه األرض ، ويرس له السبل لذلك منح اهللا اإلنسان حق 
  : إن هو قـام بإحيائهـا واالسـتيالء عليهـا ، بقولـه عليـه الـصالة والـسالم 

  .»اهللا من أحيا مواهتا فهي له عباد  األرض أرض اهللا ، والعباد «

 :وانتقال ملك هذه األرض إىل األفراد يمر بمراحل هي 

 بعـد ذلـك دور االسـتثامر ، ويف هـذا التحجري ، ثم اإلحيـاء ، ثـم يـأيت
املطلب أتعرض هلذه املراحل من حيث دور كل مرحلة من هـذه املراحـل يف 

 .تثبيت كسب هذه األرايض 

 :التحجري 

 وضع العالمات أو رضب األعالم عـىل قطعـة األرض –التحجري لغة 
 .املراد حيازهتا 

ًوأعلمت علام ً احتجرت األرض ، جعلت عليها منارا –قال يف املصباح 
  .يف حدودها حليازهتا

                                         
وعزاه  ، ١٧٤ / ٣قال البيهقي رجاله رجال الصحيح وصححه السيوطي ، فيض القدير ) ١(

 .الطرباين يف الكبري عن فضاله بن عبيد وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح 
  .١٣٣ / ١املصباح املنري ) ٢(
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 :ماهية التحجري 

يطلق التحجري ويراد به الرشوع يف عملية اإلحياء أو البدء بنقل األرض 
 ، وذهـب املوات من حالتها املجدبة إىل حالة اخلصب وصالحية اإلنتـاج

بعضهم إىل أن التحجري هو عالمة أو أمارة عىل إرادة اإلحياء ملنع غـريه مـن 
  .لتجاوز عىل قطعة األرض املحازة بتلك األعالم أو األماراتا

أما الشافعية ، فقـد ذهبـوا إىل توسـيع نطـاق التحجـري بحيـث يـشمل 
  : اإلمارة عـىل اإلحيـاء والـرشوع فيـه فقـالوا : ًاملدلولني السابقني معا ومها 

 ومن رشع يف عمل إحياء ومل يتمه أو علم عىل بقعة بنصب أحجار أو غـرز( 
  ) .ًخشبا فمحتجر

الرشوع يف اإلحياء ألن وضع العالمات الدالـة : واحلق أن التحجري هو 
عىل إرادة اإلحياء دليل عىل الرشوع فيـه ، فهـو عمـل مـرحيل للوصـول إىل 

 .الغاية املرادة من األرض 

والتحجري ليس بإحياء ولكنه يصري بالتحجري أحق الناس بـام حتجـره ، 

                                         
 ) .النارش مكتبة الرياض احلديثة  ( ٥٦٩ / ٥ملغني جـ انظر ا) ١(
  .٧٤ / ٤ ، وانظر البحر الزخار ١٣٨ / ٨انظر رشح اهلداية ) ٢(
  .٣٣٦ / ٥هناية املحتاج ) ٣(
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 من سبق إىل ما مل يـسبق إليـه مـسلم «:  أنه قال - ملسو هيلع هللا ىلص -ألنه روى عن النبي 
 أبو داود ، فإن نقله إىل غريه أصبح اآلخـر يف منزلتـه يف هروا . »فهو أحق به 

  .أحقيته عىل غريه وذلك ألن صاحبه أقامه مقامه

ًوقد حدد بعض العلامء مدة ثالث سنوات ملن حجر أرضا يريد إحياءها 
له وملكها هبذا السبب ، وإال فإن عليه أن يرتكهـا فإن قام بإحيائها أصبحت 

 .لغريه من املسلمني ليستفيدوا منها 
 :  عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ، قـالوجاء يف اخلراج أليب يوسف

ً من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس ملحتجر حق بعد « - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول اهللا 
  .»ثالث سنني 

ًبأنه يؤخذ منه أن من حتجر حقا بعد وعقب أبو يوسف عىل حديث عمر 
وترك بعض آخر من الفقهاء هذه املـدة .. ثالث سنني ومل يعمل به فالحق له 

مهال لعذر له فإن سأل اإل: ( لرأي اإلمام ويف ذلك يقول ابن قدامة يف املغني 
 ، وجاء يف حاشية الباجوري مـا يفيـد أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك

  .ف الذكرمعنى الكالم اآلن
                                         

 –واحلـديث أخرجـه أبـو داود ) . النارش مكتبة الرياض احلديثة  ( ٥٦٩ / ٥انظر املغني ) ١(
  .٣٠٧١ ورقمه ٤٥٢ /٣ –اإلمارة 

  .١٢٧٩ ، وقد جاء يف جملة األحكام العدلية ما يفيد ذلك يف املادة ١٠٢ – ١٠١خلراج ا) ٢(
  .٤٢٠ / ٥املغنى ) ٣(
  .٣٩ / ٢حاشية الباجوري ) ٤(
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وترك املدة لرأي اإلمام أقوى ملا فيه مـن حتقيـق مـصلحة األمـة : أقول 
 .ًأفرادا ومجاعات عند اقتضاء املصلحة ذلك 

 :إحياء األرايض املوات 

 ، فكل أرض ًاملوات هو األرض اخلراب الدارسة وتسمى ميتة ومواتا
وقد عـرب . موات ال يملكها أحد من اآلدميني وال ينتفع هبا أحد فهي أرض 

z   ﴿: القرآن الكريم عن األرض التي مل تستغل بأهنا ميتـة ، فقـال تعـاىل 

©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  { ﴾.  

ما ليس بملك ألحد وال هـي : ( ّوعرف احلنفية األرض املوات بقوهلم 
، وهذا ) ت من مرافق البلد وكانت خارجة عن البلد سواء قربت عنه أو بعد

 .قول حممد وبه الفتوى 

ماال ينتفـع بـه مـن األرض : أما أبو يوسف فاألرض املوات عنده هي 
  .ًالنقطاع املاء عنه أو غلبته عليه أو كونه منقطعا عن العمران وما أشبه ذلك

هو األرض التي ال مالك هلـا وال ينتفـع : ّوعرف املالكية املوات بقوهلم 

                                         
 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٣ / ٥املغني ) ١(
  .٩: فاطر ) ٢(
  .٤٣١ / ٦حاشية ابن عابدين ) ٣(
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ًهو ما مل يكن عامرا وال حريام لعـامر قـرب : افعية بقوهلم ّ ، وعرفه الشهبا ً

  .من العامر أو بعد

واإلحياء عمليـة مرحليـة يـراد هبـا بعـث النـشاط واحليـاة يف األرايض 
املجدبة املوات وإعدادها للقيام بمهمتها األصيلة وهي اإلنتـاج الزراعـي أو 

 .املرابحة عن طريق البيع واالستثامر والبناء 

 : األرايض املوات باإلحياء ملك

 :اختلف العلامء يف ملكية األرض باإلحياء عىل قولني 

 ذهب مجـاهري العلـامء إىل أن األرض املـوات أرض مباحـة ، جيـوز -١
 .االستيالء عليها ومتلكها باإلحياء عىل خالف بينهم يف رشوط اإلحياء 

 أحـد ، وإن  ذهبت اإلمامية إىل أن موات األرض ملك لإلمـام ال يملكـه- ٢
أحياء ما مل يأذن له اإلمام بل قد رجح حممد باقر الصدر بأن اإلحياء بإذن اإلمـام ال 

  .ًجييز التمليك إنام يكون للمحيي حق فيها وتظل ملكا لإلمام

وأمجعوا عىل هذه القاعدة التي يدعون أهنا مبنية عىل حـديث مـروي يف 

                                         
  .٢٩٣ / ٢بلغة السالك ) ١(
  .٣٦١ / ٢ي املحتاج مغن) ٢(
  .٤١٨ – ٤١٥انظر اقتصادنا ملحمد باقر الصدر ) ٣(
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ُواألرض« : صحيحة الكابيل التي يقول فيها  ْ َ كلها لناَ َ َُّ ُ«  . 

وفعله وقضاء ملسو هيلع هللا ىلص والراجح ما ذهب إليه اجلمهور ملا صح من قول النبي 
ًعمر ريض اهللا عنه من بعده ومل يعلم له خمالف من الصحابة ، فكـان إمجاعـا 

يرد به عىل من أنكر هذا احلكم وعليه جرى العمل يف عصور اإلسالم املتتالية 
 .وانعه إذا حتققت رشوط اإلحياء وزالت م

 :رشوط اإلحياء 

هناك رشوط متفق عليهـا ، وأخـرى خمتلـف فيهـا ، أعرضـها بإجيـاز ، 
 :والرشوط املتفق عليها هي 

 أن تكون خارجة عن العمران ، فـاألرض الداخلـة يف العمـران ال - ١
 .ًتعترب مواتا 

 أن ال تكون مملوكة ألحد أو تعلقت هبا مصلحة األمة بأن تكون قد - ٢
  . أو هبا معدن ظاهر حتتاجه األمةاختذت مرعى

 :أما املختلف فيها ، فهي 

                                         
  .١٥٢ / ٧الطويس يف التهذيب ) ١(
 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٦ / ٥املغني ) ٢(
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 ، ويرى أبو حنيفة أن ، واإلمامية  إذن اإلمام وبه قال أبو حنيفة- ١
 .َّذلك ما هو إال من أجل فض املنازعات ودرء املفاسد 

 :  والزيديـة ومعهم الظاهريـةأما الصاحبان ومجاهري أهل العلم
 :دل اجلمهور ملذهبهم بام يأيت فال است

 أخرج البخاري ومسلم وغريمها عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا عـن - ١
َمن عمر أرضا ليست ألحد فهو أحـق هبـا« : قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  َ ْ َ َّ َِ ُّ َ َ ُ َ ْ َْ ََ َ ًٍ َ ْ َ«   قـال ،

 .عروة قىض بذلك عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف خالفته 

 بو داود والرتمذي والنسائي عن عـروة بـن وأخرج البخاري وأمحد وأ-  ٢
ٍمن أحيا أرضا ميتة فهي له ولـيس لعـرق « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : الزبري قال  ْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ً ًِ َ َ َ

ٌّظالـم حق َ ٍ َِ«  . 

                                         
  .٦٤اخلراج أليب يوسف ) ١(
  .٢ / ٢الطويس يف اخلالف ) ٢(
  .٦٢ / ٤ ، حاشية الدسوقي ١١٢زهرة  ، امللكية ونظرية العقد أليب ٤٢٥ / ٢الروض املربع ) ٣(
  .٢٣٣ / ٨املحىل ) ٤(
  .٧١ / ٤البحر الزخار ) ٥(
 يف احلـرث ١٨ / ٥) مـن أعمـر (  ، ورواه البخاري بلفظ ١٢٠ / ٦لفظ أمحد يف املسند ) ٦(

 .والزراعة 
 يف احلـرث ١٨ / ٥ً ، ورواه البخـاري عـن جـابر معلقـا ٢٩ / ٤املوطأ برشح الزرقـاين ) ٧(

  .٣٢٧ / ٥اعة وأمحد يف املسند والزر
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قىض أن األرض أرض ملسو هيلع هللا ىلص وزاد أبو داود قال عروة أشهد أن رسول اهللا 
ًحيا مواتا فهو أحق به ، جاءنـا هبـذا اهللا تعاىل ، والعباد عباد اهللا تعاىل ، ومن أ

  .الذين جاءوا بالصلوات اخلمس عنهملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

ُالعبـاد « : ملسو هيلع هللا ىلص  وعن عائشة ريض اهللا عنها قالت ، قـال رسـول اهللا - ٣ َ ِ ْ

ِعباد اهللاِ ، والبـالد بالد اهللاِ ، من أحيا من موات األرض شيئا فهي له ولـيس َْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ ََ َ َ ً َْ ْ َ َِ َ َ َِ َ ِ ِ ِِ ِ 
ُّلعرق ظالـم حق َ ٍ َِ ِ ٍِ ْ«  . 

ًفهذه األحاديث مجيعها تدل برصيح نصها عىل أن من وجد أرضا مواتـا  ً

ليست بملك ألحد ومل يتعلق هبا يشء مـن مـصالح املـسلمني العامـة ، فـإن 
 .ًإحياءها مباح وتصبح بعد متامه ملكا للمحيي 

ة أن األرض كلهـا أما دليل اإلمامية فيام ذهبوا إليه ، فقد بنوه عىل قاعـد
يرون هذا وعليه فإن اجلمهور ينظر إىل الواقع ، أما أبو حنيفـة فإنـه ينظـر إىل 
  املتوقــع مــن الــشحناء ، فيــدفعها بــإذن اإلمــام ، وقــد نــاقش أبــو يوســف 
رأي شيخه وأظهر أنه إنام أراد ما قلناه من دفع ما يتوقع مـن اخلـصومة بـني 

 .املحيني 

                                         
  .١٥٨ / ٢سنن أيب داود ) ١(
  .١٤٢ / ٦البيهقي ) ٢(
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يف حالة عدم اخلصومة والشقاق ، فإن كان واحلق ما ذهب إليه اجلمهور 
ملا فيـه مـن حتقيـق . كذلك فإذن اإلمام فيصل األمر وقاطع النزاع فالبد منه 

 .املصالح ودفع املفاسد 

  َّوما أرى يف هذا الـزمن إال أن الـنفس قـد شـحت ، وبحـب املـال قـد 
 َّملئت ، وال عاصم من وقـع املنازعـات إال األخـذ بـرأي أيب حنيفـة وبـاهللا

 .التوفيق 

ــام - ٢ ــف ، واإلم ــو يوس ــال أب ــه ق ــامر وب ــن الع ــد ع ــد  البع ــن أمح   ب
واجلامهري عىل خالفهام وقد حدد أبـو يوسـف البعيـدة بـام يـساوي  حنبل

، أو إذا كان من هبا ال يسمع جهوري الصوت إذا صاح يف  )غلوة ( مقدار 
 .أدنى العمران منها 

وذلك هـو الـراجح فـيام نـرى ألن  واإلمام أمحد يرتك املسافة للعرف
 .وباهللا التوفيق . التحديد حيتاج إىل دليل وال دليل عليه 

 
                                         

 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٦٦ / ٥املغني ) ١(
 ذراع ، إىل ٣٠٠الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه الرامي يقال هـي قـدر : الغلوة ) ٢(

 . ذراع ٤٠٠
  .٥٦٧ / ٥املغني ) ٣(
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 :االستيالء عىل املعادن يف األرض املباحة 

ًإما أن يكون املعـدن ظـاهرا ، أو باطنـا : ال خيلو املعدن من أمرين  فـإن كـان . ً
اس به ، ويف إقطاعه تضييق ًاملعدن ظاهرا مل جيز إحياؤه ، وال إقطاعه لتعلق حاجة الن

 .عىل املسلمني ورضر هبم وهذا هو رأي مجاهري أهل العلم 

 :أما املعادن الباطنة ، فللعلامء يف ملكيتها باإلحياء قوالن 

عدم جواز متلكها باإلحياء وهو مذهب الـشافعي يف الـصحيح : األول 
ليـه الـصالة واحلنابلة يف ظاهر املذهب ، واستدل القائلون هبذا بأن النبـي ع

. والسالم علق ملك ما يراد كسبه من هـذا الطريـق باإلحيـاء وهـو العـامرة 
 العمل يف استخراج املعادن إنام هو حفر وختريب فال يكـون نونحن نشاهد أ

ًسببا للملك ، وهذا خيالف موات األرض بعد عامرهتا فإنـه يـستفيد منهـا يف 

  .كل آن وحني

 والشافعية يف قول وهو مذهب احلنفية ، كام ذهب احلنابلة يف قول: الثاين 
َّيظهر من كتبهم إىل أهنا متلـك باإلحيـاء ، ألن الوصـول إليهـا ال يكـون إال 

  .بالعمل واإلنفاق فتملك كام متلك األرض باإلحياء

                                         
  .٤٢٢ / ٥ ، املغني ٢٦٦ / ٣شافعي األم لل) ١(
  .٤٢٢ / ٥ ، املغني ٤٣٥ / ١ ، املهذب ١٩٤ / ٦البدائع ) ٢(
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 :االستيالء عىل الكنز 

َّما دفن يف بـاطن األرض مـن أمـوال بفعـل اإلنـسان وهـو إمـا : الكنز 
فاإلسالمي ما وجد عليه عالمة أو كتابه تـدل عـىل أنـه . اهيل إسالمي أو ج

وأهل العلم يقررون بالنـسبة هلـذه احلالـة أهنـا ال . دفن بعد ظهور اإلسالم 
متلك واملوجود من مال املسلم داخـل األرض كـاملوجود خارجهـا ويأخـذ 

 .حكم اللقطة وهلا تفاصيلها املدونة يف كتب الفقه 

ي ما قام الدليل عىل أنه دفن قبـل اإلسـالم ، فـإذا أما الكنز اجلاهيل ، فه
 :وجده إنسان فال خيلو من أربع حاالت 

 . أن جيده يف موات فهو لواجده - ١

 : أن جيده يف ملك آدمي معصوم ، ففيه روايتان عند اإلمام أمحد - ٢

 .يملكه واجده ألن الكنز ليس من أجزاء األرض بل هو جزء منفصل عنها ) أ

 .احب األرض يكون لص) ب

 أن جيده يف أرض احلرب ، ويعثر عليه بنفسه ، فهـو لـه ألن مالـك - ٣
َّاألرض ال حرمة له فأشبه املوات ، فإن مل يقدر عليه إال بجامعة املسلمني فهو 

 .غنيمة 

 أن جيده يف ملك انتقل إليه فهو له إن ظهر عليه ، وهذه احلالة جتري - ٤
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  .الة الثانيةفيها الروايتان السابقتان يف احل

 ) :الكأل ( االستيالء عىل النبات 

ًالكأل نبات ينبت يف اخلالء من غري إنبات وال يكون مقصودا من استثامر 

األرض وهو مباح للجميع إباحة عامة إذا كان يف الصحارى ، يكون كاملاء يف 
لكـه األهنار العامة ، فإذا سبق إليه أحد واستوىل عليه باحليازة الرشعية فقد م

َالناس رشكاء يف ثالث« : والدليل حديث  ََ ِ ُ َ ُ  .إلخ ...  » َُّ

 أما إذا كان الكأل قد نبت يف أرض مملوكة ، فهل يملكه صاحبها بملكهـا ؟
 :خالف بني أهل العلم 

 ذهب احلنابلة يف أرجـح األقـوال عنـدهم واحلنفيـة وأشـهب مـن - ١
 وأي رجل أخـذه وحـازه املالكية وبعض الزيدية واألباضية إىل أنه ال يملكه

َّإال أن لصاحب األرض أن يمنـع غـريه مـن دخـول أرضـه . ًصار مالكا له 

َالناس رشكاء يف ثالث« : واستدلوا بعموم حديث  ََ ِ ُ َ ُ  .إلخ ...  » َُّ

 ذهب الشافعية واإلمام أمحد يف الرواية األخرى عنه إىل أنـه يملكـه - ٢
ُالنــاس رشكــاء يف « : ديث إن املــراد بــالكأل يف حــ: بملــك األرض وقــالوا  َ َ ُ َُّ  

َثالث  .هو الكأل النابت يف األرض املباحة ال اململوكة .  » َ

                                         
  .٤٢٠ / ١الكايف البن قدامة ) ١(
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 وذهبت املالكية إىل الفـرق بـني األرض املحوطـة وغريهـا ، ففـي - ٣
ًاملحوطة يملكه ألن اإلحاطة كاإلحراز ويف غريها ال يملكـه ويـصري مباحـا 

  .للجميع

أرض مملوكة ، وكان ذلك بإعداد وهتيئة من أما إذا كان الكأل قد نبت يف 
ًمالكها بالعناية به سقيا وإصالحا ليقوم برتبية ماشيته منه وغـري ذلـك فإنـه  ً

 .يملكه بال خالف وخيرج بذلك عن اإلباحة العامة 

 :االستيالء عىل احليوان 

 :الصيد وطرق االستيالء عليه 

   املبـاح الـذي يطلق الصيد ويراد به االصـطياد وهـو اقتنـاص احليـوان
 .ال مالك له سواء أكان ذلك باليد أم بوساطة اآللة 

 .والذي هيمنا هنا هو ما يتعلق بالصيد من ناحية االصطياد والتملك 

والصيد من الوسائل البدائية األوىل يف حيـاة البـرشية ، وال يـزال حتـى 
ًاآلن موردا اقتصاديا مهام كصيد السمك واإلسفنج ونحـو ذلـك مـن صـيد ً  

 .لرب  ا

                                         
 ، بـدائع ١٠٤ - ١٠٣، اخلـراج أليب يوسـف  ) ١٢٣٤( جملة األحكام العدليـة م : انظر ) ١(

  .٣٤٥ - ٣٤٤ / ٥ ، نيل األوطار ١٩٣ / ٦الصنائع 
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  فمـن القـرآن قولـه . َّواألصل يف حل الصيد القرآن والـسنة واإلمجـاع 

ــاىل  !  "  #  $     %  &  '  )(  *   +  ,  -  ﴿ : تع

0  /  . ﴾  ، ﴿°  ¯  ® ﴾ . 

َما صـدت « : َّومن السنة قوله عليه السالم يف حديث أيب ثعلبة اخلشني  ْ ِ َ
َبقوسك فذكرت اسم اهللاِ ع ََ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َليه فُكل وما صـدت بَكلبـك الــمعلم فـذكرت ِ َْ ُ ََ َ َ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ْ ِ ِ

ه فُكـل ْاسم اهللاِ فُكل ، وما صدت بَكلبك غري الـمعلم فأدركت ذكات َ َ َ ِ َّ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُـَ َْ َْ ََ ُ ْ َ َ َْ ِ َ َ ِ ِ رواه  » ِ
  .البخاري

واإلمجاع قائم منذ صدر اإلسالم حتى يومنا هذا ، عىل حـل االصـطياد 
 .ية عند اكتامل الرشوط وانتفاء املوانع وأنه منشئ للملك

  اسـتيالء حقيقـي ، واسـتيالء : ثم إن االسـتيالء عـىل احليـوان نوعـان 
 .حكمي 

 هو إمـساك الـصائد باليـد بـاقرتاب الـصائد منـه ، وهـو يف :فاحلقيقي 

                                         
  .٩٦: دة املائ) ١(
  .٢: املائدة ) ٢(
 ، ٥٤٩٦ ، ٥٤٨٨ً ، وطرفـا يف ٥٤٧٨ ، ورقمـه ٦٠٤ / ٩البخاري يف الذبائح والـصيد ) ٣(

  .٨ رقمه ١٥٣٣ / ٣مسلم يف الصيد والذبائح 

www.almoslih.net



  

 - ٣٦٧ -

مصيدته بحيث يمكنه القبض عليه ، وهذا النوع ال حيتاج متلكه إىل نية وقصد 
 .الصيد 

ًنه يثبت به امللك مستقرا وال خيرج عن ملـك صـاحبه حتـى  أ:وحكمه 

ولو استطاع الفرار عند غري مالك ، ألنه باستيالء الـصائد عليـه خـرج عـن 
 .إباحته األصلية 

 فريون وجوب استئناس الصيد عند صائده األول ، أمـا إذا :أما املالكية 
 .ه فر قبيل استئناسه فإنه يزول ملكه عنه ، فإذا صاده غريه ملك

هو ما يكون بوساطة اآللة وحدها وخيرج الـصيد : واالستيالء احلكمي 
هبا عن مناعته وحالته الطبيعية ، وذلك كمن يضع الشبكة فيتعلق هبـا صـيد 

 .ونحو ذلك 

 :أن امللك يثبت به برشطني : وحكمه 

أن يكون قصد الصائد بعمله الصيد ، فإن مل يقصد الصيد كمـن : األول 
 . جتفيفها فيقع هبا صيد ، فإنه ال يملكها ينرش شبكته ألجل

ًأن يكون العمل معجزا للصيد عـن الفـرار والعـودة إىل حالتـه :الثاين  

 .الطبيعية ، فإذا توافر الرشطان أصبح الصيد من حق الصائد 
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 :الفرق بني االستيالء احلقيقي واحلكمي 

ر وال خيرج عن ًال حيتاج إىل نية مطلقا ، ويثبت به امللك ويستق: احلقيقي 
 .ًملك صاحبه حتى ولو استطاع الفرار عىل اخلالف املذكور آنفا 

 يشرتط فيه نية الصيد وتثبت امللكية فيه إذا مل يتمكن من الفرار ،: احلكمي 
  .ًوكان قد خرج عن طبيعته فإذا توافر ذلك واستقر أصبح ملكه حقيقيا

                                         
 ، الفقـه اإلسـالمي ١٩٢ - ١٩١ / ٥ وما بعـدها ، فـتح القـدير ١٩٣ / ٦انظر البدائع ) ١(

  .٣٣٥ - ٣٣٣بدران أبو العينني بدران . مية د ، الرشيعة اإلسال٢٢٤ - ٢١٩مذكور 
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ة يف ظالل اإلسالم ، حياة عمل وجهـاد ، إلعـالء كلمـة احلـق ، ولـدفع احليا
الباطل يف شتى صوره ، واملسلم وهو يعيش هذه احلياة ، يـستفيد اخلـريين ويـربح 
الغنمني ، غنم األجر والثواب ، وغنم يستعني به عىل إقامة أوده وبناء معيـشته عـىل 

 .أساس من العفاف والتكفف وليبتغي من فضل اهللا 

وإذا كان املجاهد يدفع نفسه وماله يف سبيل اهللا فقد رشع اإلسـالم فـيام 
ًرشع من مصالح اجلهاد الدنيوية أنواعا من الكسب يستفيدها املجاهد وهـو 

 .يقوم هبذا العمل اجلليل يف ميزان اهللا 

واألمور التي أباح اإلسالم االكتساب عن طريقها يف اجلهاد هي الغنيمة 
ًوجز احلديث عن كل واحـد مـن هـذه األنـواع تاركـا والسلب والنفل وسأ

 .التفصيالت لكتب الفروع 

ًهي ما أخذ من مال احلريب قهرا بقتال ، وهـي مـشتقة مـن : الغنيمة ) ١

 .الغنم وهو الربح 

 :مجاهري أهل العلم عىل أن الغنيمة تقسم عىل الشكل اآليت : مقدارها 

صحابه آية األنفال ، وذلك بعد إخراج اخلمس الذي نصت عليه وعىل أ
 .للفارس ثالثة أسهم ، سهامن للفرس وسهم للفارس ، وللراجل سهم واحـد 
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َأسـهم للرجـل « : ملسو هيلع هللا ىلص وذلك حلديث ابن عمر ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا  َْ َ

ِولفرسه ثالثة أسهم ، سهم له ، وسهامن لفرسه ِ َِ َ َ َ َِ َ َ ٌ َ ْْ ُ ْ ُ رواه أمحد وأبـو داود ، ويف  » َ
ًرس سهمني وللرجل سهامَقسم للف« : لفظ  ْ ُ َ َْ َّ ْ َ َ َِ ِ ِ   .متفق عليه » ِ

ًال نعلم أحدا خالف يف هذا إال أبو حنيفة ، فإنه خـالف : قال ابن املنذر 

"  #  $  %  &  '  )  (  *   ﴿ : ، وقال تعاىل  فيه السنن

  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,  +
  B  A   @  ?  >=   <  ;   :  9  8  7C   ﴾ . 

وهل يعطى من الغنيمة كل من حـرض الوقعـة أو أن العطـاء خمـصوص 
والتحقيق يف هذه املـسألة أن الـذين . بمن بارش القتال ؟ قوالن ألهل العلم 

هلم قدرة عىل اجلهاد وهم يف عداد اجليش يسهم هلم ، وأما التوابع كـاألجراء 
ً قـسطا معينـا مـن والصناع الذين يصحبون اجليش فال يسهم هلم بل يعطون ً

الغنيمة ، بدون حتديد سهم يرجع يف مقداره إىل رأي اإلمام ، وهذا هو الذي 

                                         
  ،١٣٨٣ / ٣ ، ومـسلم يف اجلهـاد ٦٧ / ٦رواه الشيخان عن ابن عمر ، البخاري يف اجلهـاد ) ١(

  .٣٢١ / ٧وانظر نيل األوطار 
وهذه حجة ضـعيفة وشـبهة سـاقطة ونـصها يف : ًوقال الشوكاين تعليقا عىل رأي احلنفية ) ٢(

  .٣٢٤ / ٧ املشهورة بام ال يليق بعامل مقابلة السنة الصحيحة
  .٤١ :األنفال ) ٣(
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 .يتفق مع روح الرشيعة وعدهلا 

 :ّالسلب ) ٢

والسلب ما يوجد مع املحارب من ملبوس وغريه عند اجلمهور ، وعند 
أما الشافعي فقد خص السلب بآلـة . أمحد ال تدخل الدابة يف مفهوم السلب 

وفعله يف أحاديث ملسو هيلع هللا ىلص حلرب فقط ، ودليل املرشوعية ما صح من قول النبي ا
كثرية منها حديث أيب قتادة عند البخاري ، ومسلم وحديث أنس عنـد أمحـد 

  عـن عـوف بـن مالـك أنـه قـال « : وعند مسلم عن عوف بن مالك ونصه 
ِقىض بالـسلب للقاتـل ؟ قـاملسو هيلع هللا ىلص خلالد بن الوليد أما علمت أن النبي  ِ َِ ْ ْ َِ َّ َبـىل : ل َ َ

 . رواه مسلم » ولكني استكثرته

 متى يملك السلب ؟

فقال الشافعي ، يكون السلب : اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال 
للقاتل إذا قتل واحلرب قائمة واملرشك مقبل غري مدبر ، ألن هذه العطية إنـام 

 .منحها لبالئه وصربه وجالده يف احلرب 

ة واحلنفية إىل أنه ال يستحقه القاتـل إال إن رشط وذهبت العرتة واملالكي
له اإلمام ذلك ، وروى عن املالكية رواية أخرى وهي أنه خيري اإلمام بـني أن 

                                         
  .١٣٧٤ / ٣مسلم يف اجلهاد ) ١(
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 .يعطى القاتل السلب أو خيمسه 

 : ًأما احلنابلة ، فقد اشرتطوا الستحقاق السلب رشوطا أربعة 

 . أن يكون املقتول من املقاتلة الذين جيوز قتلهم - ١

ً أن يكون املقتول غري مثخن باجلراح ، فإن كان مثخنا باجلراح فليس - ٢

 .ًللقاتل شيئا ألن الذي أثخنه باجلراح قد كفى املسلمني رشه 

:  أن يقتله أو يثخنه بجراح جتعله يف حكم املقتول ، قال اإلمام أمحد - ٣
 . » ال يكون السلب إال للقاتل« 

 قتله ، فإن قتله بسهم من صف املسلمني  أن يدفع بنفسه إليه يف أثناء- ٤
السلب للقاتل إنام هـو يف املبـارزة ال « : فقتله فال سهم له ، قال اإلمام أمحد 

 .  »يكون يف اهلزيمة

 :النفل ) ٣

هو الزيادة عىل املقدار املعني يف الغنيمة مأخوذ من النفـل وهـي الزيـادة 
نيمـة وذلـك بـسبب قيامـه ألن صاحبه يأخذه زيادة عىل ما يستحقه مـن الغ

 .ًبعمل زائد عن عمل اجلامعة التي معه وبذله جمهودا أكثر من غريه 

                                         
 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٣٩٠ - ٣٨٩ / ٨انظر املغني البن قدامة ) ١(
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واحلكمة يف ذلك ، واهللا أعلم ، تـشجيع ذوي اجلهـد والبـذل والنـصح 
 .املتناهي يف القتال وتعويضهم عام يالقونه من التعب دون غريهم 
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ب عىل إرادة غريه أن امللك ينتقل بـإرادة طـرف واحـد هـو نريد بام يرتت
املوجب من غري توقف عىل قبول الطرف اآلخر وسنعرض يف هـذا املطلـب 

 :مخسة عقود أو ترصفات كل منها يف فرع وهي 

 . اإلقطاع - الوقف - اإلنفاق يف سبيل اهللا - اهلبة -الوصية 

 . عىل القبول وسنرى اختالف الفقهاء يف توقف بعض هذه الترصفات

 : الوصية : الفرع األول 

 :الوصية باملال 

 .هي التربع به بعد املوت ، واألصل فيها الكتاب والسنة واإلمجاع 

®  ¯   °  ±   µ  ´  ³  ²  ﴿ : أما الكتاب ، فقوله تعـاىل 

¸  ¶   ﴾  وقوله تعاىل : ﴿Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½ ﴾ . 

فقـد أخـرج اإلمـام أمحـد وابـن ماجـه : أما الدليل من السنة الـرشيفة 

                                         
  .١٨٠: البقرة ) ١(
  .١٢: النساء ) ٢(
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  والدارقطني والبزار والبيهقـي مـن طـرق متعـددة ، وبألفـاظ متقاربـة عـن 
َإن اهللاَ تبـارك وتعـاىل « : معاذ بن جبـل وأيب هريـرة ريض اهللا عـنهام ومنهـا  َ َ ََ ََ َ َّ

َتصدق عليُكم بثلث أموالُكم يف آخر أعامركم زيـادة عـىل َ ْ ًَ َّ ََ َ َ ْ َِ ِْ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ُ أعاملُكـم فـضعوه َِ ُ َ َْ ْ َِ َ

ْحيث شئتم ُ ْ ِ ُ ْ َ«  . 

ملسو هيلع هللا ىلص كان رسـول اهللا : اص ريض اهللا عنه تعاىل قال قوعن سعد ابن أيب و
إين قد بلغ يب من الوجـع : يعودين عام حجة الوداع من وجع اشتد يب فقلت 

بالشطر : ال ، فقلت : وأنا ذو مال وال يرثني إال ابنة فأتصدق بثلثي مايل قال 
ُالثلث والثلث« : ثم قال . ال  : قال ُ ُ ُ ُ َ كثري إنك أن تذر ورثتـك أغنيـاء  كبري أوَُّ َ ََ َْ َ ََ َ َ ََّ َ ْ ٌ

ِ َ
ْخري من أن  ْ ِ

ٌ ْ َتذرهمَ َ َ عالة يتَكففون الناس ، إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجـه َ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ ًَ َ َ َ َ ُ ََّ ْ َّ َ
ُاهللاِ إال أجرت هبا حتى ما جتعل يف  ََّ َْ َ َ َ َّْ ِ َ ِ ِامرأتك يفُ َ َ ْ«  . 

 . وأمجع العلامء يف مجيع العصور عىل جواز الوصية

                                         
  .٩٠٤ / ٢ ، وابن ماجه يف الوصايا ٢٦٩ / ٦سنن البيهقي ) ١(
  .١٢٥٢ / ٣ ، مسلم يف الوصية ١٢٩٥ ورقمه ١٦٤ / ٣البخاري يف اجلنائز ) ٢(
  .١ / ٦انظر املغني ) ٣(
ًحكمها الندب عند مجاهري أهل العلم سلفا وخلفا وذهب أهـل الظـاهر وبعـض فقهـاء ) ٤( ً

التابعني إىل أهنا واجبة وجاء يف املحىل فرض عىل كل مـسلم أن يـويص لقرابتـه الـذين ال 
  .٤٢١ / ١٠يرثونه 
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وعليه ، فالرشيعة اإلسالمية قد أباحت للمسلم أن يترصف يف ماله بعد 
موته بالثلث فام دونه ، ألن األصل يف امللك انتقاله من صاحبه إىل الورثة بعد 

ع من الثلـث ليتـدارك مـا املوت فال جيوز له يف أي ترصف إال ما أعطاه الرش
عسى أن يكون قد فاته أو قرص به من أعامل اخلري خاصة وأنه هو الذي بـذل 
جهده يف سبيل مجع هذا املال وحفظه بشكل يضمن للورثة حقهم يف املرياث 
وله النفع واملثوبة فتحقق الغاية مـن نظـام املـرياث يف اإلسـالم وللمـورث 

وصية لغري الوارث بالثلث فام دونه طريق األجر واملثوبة ، وبذلك يعلم أن ال
 .مرشوع من طرق الكسب احلالل 

  هذا إذا أوىص بالثلث فأقل أما إذا أوىص بأكثر من الثلـث ، فـإن األمـر 
فإن كان له وارث فقد اختلف . ال خيلو أما أن يكون له وارث أو ال وارث له 

 :العلامء يف هذا عىل ثالثة أقوال 

ل العلم من احلنابلة واحلنفية والشافعية وبعض ذهب مجاهري أه: األول 
املالكية والزيدية إىل أن الوصية تنفذ يف الثلث ويتوقف يف املقدار الزائد عـىل 
إجازة الورثة ، فإن أجازوها نفذت ، ويعترب ذلـك إجـازة للوصـية إلعطـاء 

  .مبتدأ منهم ، وإذا ردوا الزيادة بطلت

                                         
  .٤٥٦ / ١ ، واملهذب ٤٦ / ٦ ، املغني ٤٢٧ / ٤حاشية الدسوقي ) ١(
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الكية أن الوصية تنفذ يف قـدر الثلـث وهو املشهور من مذهب امل: الثاين 
والزائد يتوقف عىل إجازة الورثة ، فإن أجازوه كان ذلك منهم عطـاء وهبـة 

  .ًللموىص له ال تنفيذا للوصية ، فتحتاج إىل قبول املوىص له ورضاه

 مذهب الظاهرية القائلني بأن الوصية تنفذ يف قدر الثلث وتبطل :الثالث 
  .ًذلك الورثة أم مل جييزوا متسكا بظاهر احلديثيف أي قدر زائد أجاز 

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور ، ألن احلق الذي جعل هلم إذا طابت به 
ًنفوسهم وأرادوا بتنفيذه حتقيق رغبة مورثهم طمعـا يف أن يـؤجر عـىل فعلـه 

اخلري فأن الرشيعة القائمة عىل حتقيق املصالح بدون أن يكون فيهـا إجحـاف 
 . ال تأبى ذلك وال ترده باآلخرين

 :أما إذا مل يكن له وارث ، فقد اختلفوا يف ذلك عىل قولني 

ذهب الشافعية واملالكية والظاهرية إىل أن الوصية تنفذ يف حدود : األول 
  .الثلث ، وتبطل فيام عداه

مذهب احلنابلة واحلنفية ، وهو أن الوصية تنفذ كلهـا وال يبطـل : الثاين 

                                         
  .٤٢٧ / ٤حاشية الدسوقي ) ١(
  .٤٥٥ / ١٠املحىل ) ٢(
  .١٥٦ / ٦ ، املنتقى رشح املوطأ ٤٥٧ / ١املهذب ) ٣(
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، والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاين ، وذلك ألن املنع يف أكثـر  منها يشء
من الثلث كان حلق الورثة فإذا عدموا زال املانع ، وهذا هو املفهوم من قـول 

ًإنك أن تذر ورثتك أغنيـاء خـري مـن أن تـذرهم عالـة « لسعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ََّ َ َْ َ َِ َِ ْ َ َ

َيتَكففون الناس ََّ َ ُ َّ ًعلة إذا هي إغناء الورثة ، فإذا عدموا ارتفعت العلـة ، فال.  » َ

 .فله أن يويص بكل ماله ما دام أنه ال حق ألحد فيه 

 :ومما سبق يمكننا أن نستنتج القواعد التالية يف نظام الوصية 

 . الترصف باملال بعد الوفاة جيب أن يقترص عىل الثلث ال يتجاوزه -  ١

 .رثه إال أن جييز ذلك باقي الورثة  ال جيوز للاملك أن يويص لوا- ٢

 . إن مل يكن له وارث فله احلق أن يترصف يف ماله كله - ٣

 

ال خالف يف أن اإلجياب من املويص ركن ال تنعقد الوصـية بدونـه أمـا 
فريى فريق منهم توقف امللك عليه ، ويرى : القبول فقد اختلف فيه الفقهاء 

 .ق آخر عدم توفقه عليه فري

 

                                         
  النارش مكتبة الرياض احلديثة ، التاج املذهب٦ / ٦ ، انظر املغني ١٤٣ / ٣سبل السالم ) ١(

٤٠٣ / ٤.  
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 :قول احلنفية 

اختلف احلنفية فيام يملك املوىص له بـه الوصـية بعـد مـوت املـويص ، 
. فذهب فريق مـنهم إىل أنـه ال يملكهـا إال بـالقبول كاهلبـة إال يف مـسألتني 

جاء يف األشباه والنظـائر . وذهب زفر إىل أنه يملكها من غري قبول كاملرياث 
  ً،يدخل يف ملك اإلنسان يشء بغري اختياره إال اإلرث اتفاقاال « : البن نجيم 

وكذا الوصية يف مسألة وهي أن يموت املوىص له بعـد مـوت املـويص قبـل 
وكذا إذا أوىص للجنني يدخل يف ملكه من غـري قبـول : قبوله ، قال الزيلعي 

ه املوىص له يملك املوىص ب... ًاستحسانا ، لعدم من ييل عليه حتى يقبل عنه 
شبه باهلبة ، فالبد : بالقبول إال يف مسألة قدمناها فال حيتاج إليها فلها شبهان 

من القبول ، وشبه باملرياث فال يتوقف امللك عىل القبض ، وإذا وقع اليـأس 
ًمن القبول اعتربت مرياثا ، فال تتوقف عىل القبول ، وإذا قبلها ثم ردها عـىل 

 جيربوا كام يف الولواجلية ، وامللك بقبوله الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإال مل
 .  »يستند إىل وقت موت املويص بدليل ما يف الولواجلية

قال أصحابنا الثالثة : أما ركن الوصية فقد اختلف فيه : وقال الكاساين 
اإلجيـاب مـن املـويص والقبـول مـن :  هو اإلجياب والقبول - رمحهم اهللا -

ركـن الوصـية : ًا ال يتم الركن ، وإن شئت قلت املوىص له فام مل يوجدا مجيع
                                         

 . دار الكتب العلمية ببريوت ٣٤٧األشباه والنظائر ص ) ١(
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اإلجياب من املويص وعدم الرد من املوىص له ، وهو أن يقع اليأس عن رده ، وهـذا 
الركن هو اإلجيـاب مـن املـويص : أسهل لتخريج املسائل عىل ما نذكر ، وقال زفر 

  .وجه قول زفر أن ملك املوىص له بمنزلة ملك الوارث. فقط 

لقول يرى الكاساين أن الركن هو اإلجياب من املويص وعـدم ففي هذا ا
الرد من املوىص له ، وفرس عدم الرد بوقوع اليأس من الرد ، ألن هذا أسـهل 
لتخريج املسائل ومنها ما ذكره ابن نجيم من ملك املوىص له الوصية إذا مات 

ويل ومل يقبل ، وأما الوصية للجنني فإهنا تدخل يف ملكه بـدون قبـول لعـدم 
 .عليه يقبل عنه 

 :قول املالكية 

 فإنه ال يشرتط - كالفقراء -يرى املالكية أن الوصية إذا كانت لغري معني 
  .يف حقهم القبول بعد املوت ، لتعذره من مجيعهم

أما إذا كانت الوصية ملعني فإهنم اختلفوا يف سبب ملك املـوىص لـه هلـا 
 :بعد موت املويص عىل قولني 

  قيــل إن امللــك : قــال الدســوقي . امللــك لــه بــالقبول أن : األول 

                                         
 . مطبعة اإلمام ٤٨٤١ / ١٠بدائع الصنائع ) ١(
 . مطبعة بوالق ٢ ط١٦٩ / ٨رشح اخلريش ) ٢(
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 .له بالقبول

 .أن امللك له بموت املويص : الثاين 

 .كام اختلفوا يف حق وراثة القبول بعد موت املوىص له إذا مل يقبل 

 .قبول املعني رشط بعد املوت ، فامللك له باملوت : قال خليل يف خمترصه 

  :وقد اختلفوا يف رشح هذا القول

ً وليس رشطا يف فقال فريق منهم إن القبول رشط يف لزومها للموىص

ًالصحة ألهنا صحيحة مطلقا ، فال ينافيه قوله فامللك له باملوت ، ألن القبول 

  .بعد املوت كاشف له باملوت

ًإذا مات املويص كان املوىص به موقوفا فإن قبل املوىص : قال ابن شاس 

دخل يف ملكه باملوت ، وإن ردها تبني أهنـا مل تـزل عـىل  به له تبني أن املوىص
  .ملك املويص

وقال فريق إن املوىص له يملكها بمجرد املوت ، فتكون غلة املوىص بـه 

                                         
 . دار الفكر ٤٢٤ / ٤حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ) ١(
 .أي أن ورثة املوىص يلزمون بتسليمه الوصية إذا قبل ) ٢(
  .١٦٩ / ٨رشح اخلريش وحاشية العدوى ) ٣(
 . مكتبة النجاح بليبيا ٣٦٦ / ٦ - ومعه مواهب اجلليل -التاج واإلكليل ) ٤(
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  . لهاحلادثة بعد موت املويص وقبل قبول املوىص له للموىص

 :أما حق ورثة املوىص له يف القبول إذا مات ومل يقبل ففيه ثالثة أقوال 

األول ال ينتقل حق القبول للوارث ، والثاين أنه ينتقـل ، وهـو مـذهب 
املدونة والثالث أن الوصية حق يثبت للميت يـورث عنـه عـىل كـل حـال ، 

  .وليس لورثته رده وال حيتاج إىل قبول

 :قول الشافعية 

يرى الشافعية أن الوصية إذا كانت لغري معني لزمت بـاملوت وال يعتـرب 
 .ن اعتباره غري ممكن القبول ، أل

 :وإذا كانت ملعني ففيها قوالن 

أهنا ال تلزم إال بالقبول ، ألهنا متليك ملعني فال تلـزم مـن : القول األول 
 :غري قبول كالبيع فإن قبل حكم له بامللك ، ويف وقت امللك قوالن منصوصان 

كمنـا وثانيهام أن امللك موقوف ، فإن قبل ح. أحدمها متلك باملوت والقبول 
  بأنه ملك من حني املـوت ، ألنـه ال جيـوز أن يكـون للمـويص ، ألن امليـت 
ال يملك ، وال جيوز أن يكون للوارث ، ألن الوارث ال يملك إال بعد املوت 

                                         
  .٤٢٤ / ٤حاشية الدسوقي ) ١(
  .٣٦٧ / ٦مواهب اجلليل ) ٢(
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والوصية ، وال جيوز أن يكون للموىص له ، ألنه لو انتقل إليـه مل يملـك رده 
 .ًكاملرياث ، فكان موقوفا 

إنه يملك باملوت ، ووجهه أنه : بن عبد احلكم وهو رواه ا: القول الثاين 
 .مال مستحق باملوت ، فانتقل به كاملرياث 

وعىل القول األول إن مات املوىص له بعد موت املوىص وقبـل القبـول 
قام مقامه وارثه يف القبول والرد ، فإن كان الوارث بيت املال فالقابل والـراد 

  .هو اإلمام

 :قول احلنابلة 

 كـام ذهـب غـريهم إىل أن املـوىص هلـم إن كـانوا غـري -احلنابلة ذهب 
حمصورين مل يشرتط قبوهلم ولزمت الوصـية بمجـرد املـوت لتعـذر القبـول 

 .فيسقط اعتباره كالوقف عليهم 

 :ًأما إذا كان املوىص له معينا يمكن القبول منه فقد اختلفوا عىل قولني 

ىص له بعـد مـوت املـويص إن امللك يثبت للمو: وهو املشهور : األول 
 .بالقبول 

                                         
 . مطبعة بوالق ٣ ط ٢٤٨ / ٣ وما بعدها ، حاشية البحريي ٤٥٩ / ١املهذب للشريازي ) ١(
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أن القبول ال يعترب ، فيملك املوىص له املـوىص بـه بعـد مـوت : والثاين 
 .ًاملويص قهرا كاملرياث 

وقد اختلف أصحاب القول األول يف وقت ثبوت امللك للموىص له إذا 
 املـويص ، هل هـو وقـت القبـول ، أو وقـت مـوت: قبل بعد موت املويص 

 ورصح ابـن قبوله ملكه من حـني املـوت ؟ فيـه خـالفبمعنى أن نتبني ب
 وقـال قدامة بأن ثبوت امللك له من حني القبول هو الصحيح من املذهب

أكثر األصحاب عىل القول بأنه يملكـه مـن حـني املـوت ، كـام : ابن رجب 
 .سنرى 

ًوقد اختلف أصحاب القول األول أيضا يف ثبوت خيار قبـول الوصـية 

  .ه إذا مات قبل القبوللورثة املوىص ل

قال ابن رجب عند ذكره للصور املختلف فيها هل يثبت فيهـا امللـك أو 
أحـدمها أنـه : حق التمليك منها املوىص له بعد موت املويص وفيـه وجهـان 

والثاين إنام يثبت له حق التملـك . يثبت له امللك ، وقيل إنه ظاهر كالم أمحد 

                                         
 . مؤسسة نبع الفكر العريب ٢٨٥د يف الفقه اإلسالمي البن رجب ص القواع) ١(
 . مكتبة الرياض احلديثة ٢٥ / ٦املغني ) ٢(
  .٣٤٣راجع القواعد البن رجب ص ) ٣(
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  .ببالقبول وهو املشهور عند األصحا

 املوىص له هل يملك الوصية من حني املوت أم من حني قبوله هلا ؟: وقال 
يف املسألة وجهان معروفان ، وعىل القول بأنه إنام يملكها من حني قبوله فهل 

وأكثـر . ًهي قبله عىل ملك امليت ، أو عىل ملك الورثة ؟ عىل وجهـني أيـضا 
 قـول أيب بكـر واخلرقـي األصحاب عىل القول بأنه ملك للموىص له ، وهو

ومنصوص أمحد ، بل نص أمحد يف مواضع عىل أنه ال يعترب له القبول فيملكه 
  .ًقهرا كاملرياث ، وهو وجه لألصحاب حكاه غري واحد

 :قول الزيدية 

يرون أن الوصية ال تفتقر إىل قبول ولو كانت ملعني يتأتى منـه القبـول ، 
  .ولكنها عند ذلك تبطل برده

 :ة األقوال خالص

نستخلص مما سبق أن املوىص هلم إذا كانوا غري حمصورين كالفقراء فـال 

                                         
 . مؤسسة نبع الفكر العريب ٢٠٢القواعد يف الفقه اإلسالمي البن رجب ص ) ١(
ًنبع الفكر العريب وراجع أيضا  مؤسسة ٤٣٠القواعد يف الفقه اإلسالمي البن رجب ص ) ٢(

  .١٧٤صفحة 
  .٤٩٢ / ٤ ، واملنتزع ٣٠٥ / ٥البحر الزخار ) ٣(
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يشرتط القبول يف حقهم لتعذره من مجيعهم وتلـزم الوصـية بمجـرد مـوت 
 :ًاملويص ، أما إذا كان املوىص له معينا فقد اختلف الفقهاء 

ك فريى فريق منهم أن القبول ركن ، ومقتىض هذا أن املوىص له ال يملـ
 .الوصية إال عند القبول بعد املوت 

ويرى فريق ثان أن القبول رشط ، وقد اختلف هـؤالء يف وقـت ملكيـة 
الوصية إذا قبل املوىص له بعد موت املويص ، فذهب بعضهم إىل أن املوىص 
له يملكها وقت القبول ، وذهب بعضهم إىل أنه إذا قبل تبينا أنه ملكهـا عنـد 

 .موت املويص 

الث أن القبول ليس بركن وليس برشط ، وأن املـوىص لـه ويرى فريق ث
ًيملك الوصية بمجرد املوت جربا عنه كاملرياث ، وهـذا قـول زفـر واإلمـام 

 .أمحد يف رواية عنه وقول فريق من املالكية وفريق من الشافعية 

والذي أميل إليه أن الوصية باملال تـتم وتتحقـق باإلجيـاب املـضاف إىل 
ًعليها أثرها بمجـرد وفـاة املـويص مـرصا عليهـا ، وأن وقت املوت ويرتتب 

ًالقبول ليس ركنا هلا وال رشطا يف إفادهتا امللك ، ألهنا تربع صادر من املويص  ً

ًيف خالص حقه وال يمس حق غريه ، فكـان تامـا مـن ناحيتـه وإن جـاز لـه 

ًالرجوع عنها ما دام حيا ، عىل أن يكون للموىص له حق الرد ، حتى ال يلـزم 

 .واهللا أعلم بالصواب . بالتملك من غري رضاه 
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 :اهلبة : الفرع الثاين 

ًوهي متليك يف احلياة بال عوض ، فإذا رشط العوض كانت بيعا ، وخرج 

بالتقييد يف احلياة الوصية ، ألهنا متليك بعد موت املويص ، وخرج بالتمليـك 
 .اإلباحة املستفادة من العارية 

 .ونحلة وهي العطية صدقة وهدية : أنواع اهلبة 

قال احلنابلة وكلها متليك يف احلياة بال عوض ، فإن قصد بإعطائه ثواب 
ًاآلخرة فقط فصدقة وإن قصد بإعطائه إكرامـا أو تـوددا أو مكافـأة فهديـة ،  ً

الـصدقة :  وقال ابـن قدامـة ًوإن مل يقصد شيئا مما ذكر فهبة وعطية ونحلة
  . يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة كانملسو هيلع هللا ىلصواهلدية متغايران فإن النبي 

 فقط كان هبة ، وإن قصد – بالفتح –وقال املالكية إن قصد وجه املعطى 
ًثواب اآلخرة فقط فصدقة اتفاقا ، وإن قصد ثواب اآلخرة مع وجـه املعطـى 

  .فصدقة عند األكثر ، وهبة عند األقل

                                         
   مطبعــة ٥٠١ / ٢ مطبعــة احلكومــة بمكــة ، الــروض املربــع ٣٣٠ / ٤كــشاف القنــاع ) ١(

 .السعادة 
 . مكتبة الرياض احلديثة ٦٤٩ / ٥املغني ) ٢(
 .وت  توزيع دار الفكر ببري٩٧ / ٣حاشية الدسوقي ) ٣(
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ًوقال الشافعية إن ملك شيئا بـال عـوض حمتاجـا ولـو مل يقـ صد ثـواب ً
ًاآلخرة أو غنيا لثواب اآلخرة فصدقة ، وإن نقل امللك بال عـوض إىل مكـان 

  .ًاملوهوب له إكراما فهدية فال دخل هلا فيام ال ينقل

 .الصدقة للفقري واهلبة للغنى : وقال احلنفية 

ولكنهم قالوا إن الصدقة كاهلبة ال رجوع فيها ولو عىل غنى ألن املقصود 
  .فيها الثواب

 :ًورشوط اهلبة امجاال أربعة 

 . أن يكون الواهب من أهل التربع -١

 . وأن يكون املوهوب مال الواهب -٢

 .ً وأن يكون موجودا -٣

 .ً وأن يكون معلوما -٤

  .ويف املذاهب اختالف يف الرشط األخري

                                         
 طبعـة ١٩٧ / ٣ طبعة احللبـي األخـرية ، رشح مـنهج الطـالب ٤٠٥ / ٥هناية املحتاج ) ١(

 .بوالق الثالثة 
 . طبعة احللبي الثانية ٧٠٩ ، ٦٩٨ ص ٥الدر املختار ج ) ٢(
 مكتبـة الريـاض احلديثـة ، الـرشح الكبـري للـدرديري وحاشـية ٦٥٧ / ٥راجع املغني ) ٣(

  .٩٩ / ٤الدسوقي 
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 ملك اإلنسان أال ينتقل إىل ال تنعقد اهلبة بدون اإلجياب ، ألن األصل يف
 .الغري بدون متليكه 

 :أما القبول والقبض فقد اختلف فيهام الفقهاء 

 واستحـسن كثـري مـنهم أن فاحلنفية يرى فريق منهم أن القبول ركـن
 ، وأن اإلجياب يف اهلبة عقد تام ، وهلذا لو وهب الـدين القبول ليس بركن

ما وهب للعبد وقبله بغري إذن السيد يملكـه  ومن الغريم مل يفتقر إىل قبول
 وقـال فريـق مـنهم إن القبـول لـرشط ثبـوت امللـك السيد بـال اختيـاره

  .للموهوب له

  . فقال فريق منهم ال يثبت امللك للموهوب له قبلهوأما القبض

                                         
 . طبعة حللبي الثانية ٦٨٨ / ٥ملختار الدر ا) ١(
 . مطبعة اإلمام ٣٦٦٩ / ٨بدائع الصنائع ) ٢(
 . طبعة احللبي الثانية ٦٨٨ / ٥رد املختار ) ٣(
 . دار الكتب العلمية ٣٤٧األشباه والنظائر ص ) ٤(
 . طبعة بوالق الثانية ٣٧٤ / ٤الفتاوى اهلندية ) ٥(
وقال أكثـرهم إنـه رشط لـتامم اهلبـة  ) ٣٦٦٩ / ٨ئع بدائع الصنا( يف قول لزفر أنه ركن ) ٦(

  ) .٦٩١ ، ٦٩٠ / ٥الدر املختار وحاشية ابن عابدين ( والصدقة 
  .٣٧٤ / ٤الفتاوى اهلندية ) ٧(
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متلك اهلبة والصدقة بـالقبض ، ويـستقر امللـك يف اهلبـة : قال ابن نجيم 
  .ع من الرجوعبوجود مان

 :وقد أوردوا عدة مسائل ال يشرتط فيها القبض 

وملك بالقبول بال قبض جديد لو املوهـوب : قال صاحب الدر املختار 
وهبة من له الوالية عـىل الطفـل تـتم بالعقـد لـو كـان ... يف يد املوهوب له 

املوهوب يف يده أو يد مودعه ، ألن قبض الويل ينوب عنه ، واألصل أن كـل 
 .اهـ . عقد يتواله الواحد يكتفي فيه باإلجياب 

 .فقوله يكتفي فيه باإلجياب يشري إىل أن قوله يتم بالعقد أي باإلجياب فقط 

هذا إذا أعلمه أو أشهد عليـه ، واإلشـهاد : وجاء يف حاشية ابن عابدين 
 برشط الزم وإنام هو للتحرز عن اجلحـود بعـد موتـه ، واإلعـالم الزم سلي

 وقد يكتفي بالقبض عن القبول كام لو قال وهبت منك ة القبضألنه بمنزل
هذه العني فقبضها املوهوب له بحرضة الواهب ومل يقـل قبلـت صـح ، ألن 

  .القبض صار كالقبول

                                         
  .٣٥٣األشباه والنظائر ص ) ١(
  .٦٩٥ ، ٦٩٤ / ٥الدر املختار وحاشية رد املحتار ) ٢(
  .٦٨٨ / ٥حاشية رد املحتار ) ٣(
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سيب دابته وقال عند التسييب من شاء فليأخـذها : ويف الفتاوى اخلانية 
ًت منـك عبـدي فالنـا ًتكون ملن أخذها وإن كان العبد غائبا فقـال لـه وهبـ

  .فاذهب واقبضه فقبضه جاز وإن مل يقل قبلت وبه نأخذ

 وأن الـسبب أن القبول ركـن يف اهلبـة فتبطـل بعدمـه: ويرى املالكية 
الناقل للملك هو اإلجياب والقبول أو ما يقوم مقامهام مما يدل عـىل التمليـك بغـري 

 بالعقـد ، أي باإلجيـاب  فاملـشهور عنـدهم أهنـا متلـكعوض من قول أو فعـل
والقبول أو ما يقوم مقامهام ، وغري املشهور أهنا متلك بالقبض ، وعربوا عن القبض 

  .باحليازة ، وحتصل احليازة وإن بغري إذن من الواهب

جيرب املوهوب له عىل احلوز وهذا عـىل املـشهور مـن أن : وقال احلطاب 
  .رفة لزوم العطية بعقدهاقال ابن ع) أي بالعقد ( اهلبة تلزم بالقول 

ولكن قال الدردير القبض رشط متام وأجرب الواهب عىل احلوز أي عىل متكني 
املوهوب له منه حيث طلبه ، ألن اهلبة متليك بالقول عىل املـشهور فلـه طلبهـا مـن 

 .حيث امتنع ولو عند حاكم ليجربه عىل متكني املوهوب له منها 

                                         
  .٢٦٢ ص ٣ جـ – وهي مع الفتاوى اهلندية –ى اخلانية الفتاو) ١(
 . توزيع دار الفكر ١٠١ / ٤الرشح الكبري للدردير ) ٢(
  .١٠٠ / ٤ والرشح الكبري ٥٣ / ٦التاج واإلكليل ) ٣(
  .١٠ / ٤الرشح الكبري وحاشية الدسوقي ) ٤(
  .٥٤ / ٦مواهب اجلليل ) ٥(
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  . رشط لزوموفرس الدسوقي رشط التامم بأنه

 :وذكر املالكية مسائل متلك فيها اهلبة من غري قبول 

منهــا أن الرقيــق ال حيتــاج إىل إذن ســيده يف القبــول يف اهلبــة والــصدقة 
  .والوصية

ومنها إذا زين األب ولده بتحلية ، فإذا مات األب اختص الولد بالتحليـة وال 
  .ًلولد صغريايشاركه فيها الورثة ، وقال الدسوقي ولو كان ا

ًفإن الولد إذا كان صغريا فإنه يملك التحلية بفعـل األب وهـو تـسليمه 
 .ًالتحلية من غري قبول منه ، ألنه ليس أهال للقبول 

ًأن ركن اهلبة اإلجياب والقبـول لفظـا يف حـق النـاطق : ويرى الشافعية 
وإشارة األخرس يف حقه ، وال يـشرتط التـرصيح بالـصيغة كـام لـو كانـت 

وقال القفال وأقره مجع لو زين ولده بحيل . ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه 
وهبة الدين للمدين أو التـصدق . ًكان متليكا ، ورده كثريون الشرتاط اللفظ 

ًبه عليه إبراء فال حيتاج إىل قبول نظرا للمعنى ، ويمتنع الرجـوع عـىل القـول 
 .بأنه متليك ، وعىل القول بأنه إسقاط 

                                         
  .١٠١ / ٤الرشح الكبري وحاشية الدسوقي ) ١(
  .٥٤ / ٦مواهب اجلليل ) ٢(
  .١٠٠ / ٤حاشية الدسوقي ) ٣(
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فة واهلدية فال يشرتط فيهام اإلجياب والقبول باللفظ ، بل يكفي أما الصد
يف الصدفة اإلعطاء واألخـذ ويف اهلديـة البعـث مـن املهـدي والقـبض مـن 

  .اآلخر

  .إنه رشط يف لزوم اهلبة: أما القبض فقال السيوطي 

وقال الرميل ال يملك يف غري اهلبة الضمنية موهوب ولو من أب لولـده 
ال بقبض بإذن الواهب ، واألوجه يف اهلدية اعتبار الواضع بني يديه الصغري إ

  .ًمن غري إذن خالفا لبعضهم

أن اهلبة تنعقد بإجياب وقبـول وباملعاطـاة الدالـة عليهـا : ويرى احلنابلة 
 ولكن ال حيتاج أب وهب طفله إىل قبول لالستغناء عنه بقـرائن األحـوال

 ه فهو لسيده ويصح قبولـه بـال إذن سـيدهوما اهتبه عبد غري مكاتب وقبل
تـصح ومتلـك : فقال بعضهم : وقد اختلفوا فيام يثبت به ملك اهلبة ويف وقته 

القبض ركن فال يثبت امللك : بعقد فيصح ترصف قبل قبض ، وقال بعضهم 

                                         
 . طبعة احللبي األخرية ٤١٤ – ٤٠٦ ص ٥هناية املحتاج جـ ) ١(
 . طبعة احللبي األخرية ٢٨١األشباه والنظائر ص ) ٢(
 . طبعة احللبي الثانية ٤٥٤ / ١ً ، راجع أيضا املهذب ٤١٤ / ٥هناية املحتاج ) ٣(
 . مطبعة احلكومة بمكة ٣٣٠ / ٤كشاف القناع ) ٤(
 . مكتبة الرياض احلديثة ٤٩١ ، ٤٩٠ / ٢الروض املربع ) ٥(
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بدونه ، وقال بعضهم يقع امللك يف اهلبة مراعي فإن وجد القبض تبينا أنه كان 
 .وله وإال فهي للواهب للموهوب له بق

 .وذهب كثري منهم إىل أن اهلبة تلزم بقبضها بإذن واهب 

وفرق كثري منهم بني املكيل واملوزون وغريمها فاملكيل واملوزون ال يلزم 
وال يثبت امللك فيه يف الصدقة واهلبة إال بـالقبض وغريمهـا تلـزم اهلبـة فيـه 

 يـد متهـب يف إال ما كان بمجرد العقد وثبت امللك يف املوهوب قبل قبضه
  .ًوديعة أو غصبا ونحومها ألن قبضة مستدام فأغنى عن االبتداء

 من وهب هبة ساملة مـن رشط الثـواب أو غـريه ، أو «: وقال ابن حزم 
أعطى عطية كذلك ، أو تصدق بصدقة كذلك فقد متت بـاللفظ ، وال معنـى 

ا أو املتـصدق هبـا وسـواء حليازهتا وال لقبضها ، وال يبطلها متلك الواهب هل
واحـتج بقولـه  »بإذن املوهوب له أو املتصدق عليه كان ذلك أم بغـري إذنـه 

 ومن لفظ Y   X   W   ﴾ ﴿:  وبقوله تعاىل ﴾ [  ^ ﴿: تعاىل
ًباهلبة أو الصدقة فقدعمل عمال وعقد عقدا لزمه الوفاء به ، وال حيـل ألحـد  ً

                                         
 . وما بعدها مكتبة الرياض احلديقة ٦٤٩ / ٥ ، املغني ٣٣٢ / ٤كشاف القناع ) ١(
  .٤٨٩ / ٢الروض املربع ) ٢(
  .١: املائدة ) ٣(
  .٣٣: حممد ) ٤(
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  .إبطاله إال بنص وال نص يف إبطاله

فهذا القول يدل عىل متام اهلبة باللفظ أي باإلجياب وحده ، دون توقـف 
 .عىل قبول أو قبض 

 :خالصة األقوال 

حده  رأينا أن بعض الفقهاء يرون أن امللك يف اهلبة ينتقل باإلجياب و-١
 .اهرية ومن هؤالء بعض احلنفية ، والظ

هـؤالء أكثـر  وأن بعضهم يرون أنه ينتقل باإلجياب والقبول ، ومن -٢
 .املالكية 

 . ويرى آخرون أن اهلبة ال متلك إال بالقبض -٣

 ورأينا أن أكثر الفقهاء رصحوا بأن السيد يملك اهلبة بغـري اختيـاره -٤
 .إذا ما وهبت لعبده وقبلها بغري إذن سيده 

 : اإلنفاق يف سبيل اهللا –الفرع الثالث 

تي جتب بنسبة حمددة معينة ًاإلنفاق يف سبيل اهللا أوسع نطاقا من الزكاة ال
 .يف مال املالك وعىل كيفية خمصوصة 

                                         
 .اعة املنريية  إدارة الطب١٢٧ ، ١٢٠ ص ٩املحىل جـ ) ١(
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 : أما اإلنفاق ، فيمتد إىل كل عطاء خيرج من ذمة املالك يف سبيل اهللا تعاىل

﴿   /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #  "

   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0
D  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   ﴾ ، 

ل عىل الفرق بني اإلنفاق والزكاة إذ النص عىل كل من ايتاء املال والزكاة دلي
عىل حدة يف آية واحدة قاطع بأن كليهام خيتلف عن اآلخر وأهنام شيئان 

 .خمتلفان 

ًفاإلسالم أوجب عىل املسلمني مقدارا حمددا يف أمواهلم ثم فتح هلم باب  ً

ك وجعل الدافع لفعله الرغبـة اخليار يف اإلنفاق إىل ماال حد له ورغب يف ذل
فيام عند اهللا وقطع أصول الشح والبخل من أعامق النفس املسلمة ، فـالنفس 
التي جبلت عىل األثرة وحب الذات يقلبها اإلسـالم إىل نفـس مـؤثرة حتـب 

 .اخلري للغري كحبها اخلري لنفسها 

ملال ولقد قرن اهللا البذل والعطاء يف القرآن باجلهاد ، بل قدم اجلهاد با
عىل اجلهاد بالنفس يف مواضع كثرية ، مما يدل عىل حث اإلسالم عىل النفقة 

!  "  #   ﴿: والبذل يف سبيل اخلري ومن ذلك قوله تعاىل 

                                         
  .١٧٧: البقرة ) ١(
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               /  .  -  ,  +  *)  (  '    &  %  $
0   ﴾ وقوله تعاىل ،  :﴿         £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {

©  ̈      §     ¦  ¥¤«                ª      ﴾.  

ستطيع أن نجمل أهم األساليب التي سلكتها الرشيعة يف احلـث عـىل نو
 :اإلنفاق والرتغيب فيه بام ييل 

 إن اإلنسان عندما ينفق يف سبيل اهللا إنام يدفع ذلك من مال اهللا الذي -١
g      f    e  d  c  b  a   ﴿: استخلفه عليه ، قال تعاىل 

k  j  ihp   o  n  m      l           ﴾.  
 إن كل ما ينفقه اإلنسان يف ذلك السبيل ، فاهللا خيلفه ، فاإلنفاق -٢

´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «   ﴿مرابحة مع اهللا ، واهللا يعطي الكثري 
Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼   ﴾.  

 اإلنفاق من أسباب األجر التي تعود عىل املنفق بخريي الدنيا -٣
W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M   ﴿واآلخرة ، 

f  e  d  cb  a     ̀   _  ^]  \  [       Z  Y  X   ﴾.  
                                         

  .٤١: التوبة ) ١(
  .١١: الصف ) ٢(
  .٧: احلديد ) ٣(
  .٢٤٥: البقرة ) ٤(
  .٢٦١: البقرة ) ٥(
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 :رأينا يف اهلبة أن الصدقة نوع منها 

 .وذكرنا يف اهلبة أقوال الفقهاء فيام متلك به اهلبة والصدقة 

 : يف بعض األمور ًورأينا أن فريقا من الفقهاء فرق بينهام

ة فإهنم يشرتطون يف اهلبة أن يكون اإلجياب والقبول يومن هؤالء الشافع
 .باللفظ ويكتفون يف الصدقة بالفعل أي باألعطاء واألخذ 

ويرون أن لألب الرجوع إذا وهب لولده وإن سفل ، وإن تصدق عليـه 
  .فاملنصوص أن له الرجوع كاهلبة ، وقال بعضهم ال يرجع

  .نابلة فقد رصحوا بأن حكم الصدقة هو حكم اهلبةأما احل

 : الوقف –الفرع الرابع 

ًيعترب الوقف من أهم األبحاث التي تعرض هلا الفقهاء وأكثرها تشعبا ، نظرا  ً

النتشارها الواسع يف البالد اإلسالمية ، ولن أتعرض للبحث التفصييل هلذا 
 .كونه من أسباب التملك املرشوعة املوضع إال بالقدر الذي هيمنا من الوقف وهو 

                                         
 . طبعة احللبي الثانية ٤٥٤ / ١املهذب للشريازي ) ١(
 مكتبة الرياض ٥٠١ / ٢ مطبعة احلكومة بمكة ، الروض املربع ٣٣٠ / ٤كشاف القناع ) ٢(

 .يثة احلد
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 :وقف ماهية ال

اختلف العلامء يف تعريف الوقف بناء عىل اختالفهم يف استنباط ماهيتـه 
 ويكفي يف هـذه العجالـة أن نقـرر ،وحقيقته من مصادر الترشيع اإلسالمي 

 :أمرين مهمني مها 

بواب الصدقة وفعل القرب إذ هو تـربع بريـع أ أن الوقف يعترب من -١
 ، وهذا مما ال خالف فيه بني العلـامء وعمـوم ريألموال املوقوفة يف أعامل اخلا

فقـد . آيات اإلنفاق تؤيد ذلك ما ورد من األحاديث املرغبة فيه بخـصوصه 
: ًروى ابن عمران عمر أصاب أرضا مـن أرض خيـرب فقـال يـا رسـول اهللا 

؟ فقـال ًأصبت أرضا بخيرب مل أصب ماال قط أنفس عنـدي منـه فـام تـأمرين 
 إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا فتصدق هبا عمر « - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 

ورث ، يف الفقـراء وذوي القربـى والرقـاب تعىل أن ال تباع وال توهب وال 
والضعيف وابن السبيل ال جناح عـىل مـن وليهـا أن يأكـل منهـا بـاملعروف 

علـيهم فعلم أن الوقف مـن أعـامل الـرب فـاملوقوف  . »ويطعم غري ممول 
 .يكتسبون نفع الوقف وأنه من األعامل التي يتقرب هبا إىل اهللا 

ً وأن الوقف يعترب ترصفا قاضيا بحـبس العـني املوقوفـة والتـصدق -٢ ً
                                         

 ،  عـن ابـن عمـر١٢٥٥ / ٣ عن ابن عمر مسلم يف الوصية ٣٥٤ / ٥البخاري يف الرشوط ) ١(
 .ابن ماجه يف الصدقات 
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بريعها وهذا هو ما تدل عليه أحاديث الوقف غري أن العلامء اختلفوا يف املراد 
 باملنفعـة من الوقف هل يقصد به حبس العني والتصدق باملنفعة أو التصدق

ًدون حبس العني ؟ وهل يعترب هذا احلبس الزما أو جيوز الرجوع عنـه ؟ ثـم 

هل خترج ملكية اليشء املحبوس عن ملكية صاحبها ؟ وإذا خرجـت ، فهـل 
  .خترج إىل ملكية املوقوف عليهم أو إىل ملك اهللا ؟

 :خالصة آراء العلامء يف لزوم الوقف 

ملوقوفة عىل ملك الواقف ، وعدم لزوم  مذهب أيب حنيفة بقاء العني ا-١
ورت عنه وال يلـزم الوقـف عنـده إال يف تالوقف ، فله بيع املوقوف وهبته و

 :ثالث حاالت 

 .إذا حكم به قاض ) أ

 .إذا علقه بموته فقال إذا مت فداري موقوفة ) ب

 .ًإذا كان املوقوف مسجدا ) جـ

ورواية عـن  املشهور من مذهب الشافعي مذهب أيب يوسف وحممد -٢
اإلمام أمحد أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه ال إىل مالـك فيلـزم 

                                         
 ١٨ – ١٢انظر الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية لألسـتاذ حممـد سـالم مـذكور ص ) ١(

  .٢٣٣ – ٢٣٢النبهان ص . وانظر االجتاه اجلامعي د
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ورصح . أي أن العني املوقوفة تكون عىل حكم ملـك اهللا تعـاىل . وال يملك 
  .أبو زهرة أن هذه امللكية ال يعني أهنا لبيت املال

ليهم ع وظاهر مذهب اإلمام أمحد أن الوقف ينتقل إىل ملك املوقوف -٣
وينتقـل امللـك يف املوقـوف إىل : ( ًإذا كانوا أهال للملـك ، يقـول صـاحب املغنـي 

املوقوف عليهم يف ظاهر املذهب ، قال أمحد إذا وقف داره عىل ولد أخيه صارت هلم 
 .وهو قول الشافعي  . )وهذا يدل عىل أهنم ملكوه 

 ، نه ملكـههو حبس العني عىل ملك الواقف فال يزول ع:  وقال مالك - ٤
لكن ال يباع وال يوهب وال يورث وهو رواية عن الشافعي وأمحد ورجحهـا 

  .الكامل بن اهلامم يف فتح القدير

هذا ما أحببت إيضاحه يف موضوع الوقف ، ألن املراد من ذكره بيان أنه 
باب من أبواب الكسب املرشوع املرتتب عـىل اإلرادة املطلقـة عـن صـاحبه 

امللكية الفردية أم ملكيـة اجلامعـة كـام ظهـر مـن خـالل سواء أكان من باب 
 .استعراضنا ألقوال العلامء 

                                         
  .٤١٤ص أبو حنيفة أليب زهرة ) ١(
 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٦٠١ / ٥املغني ) ٢(
 ، الوقـف أليب زهـرة ٦٠٣ – ٦٠٠ / ٥انظر كالم العلامء يف هذه املسألة وحتقيقها املغنى ) ٣(

  .٢٩٤ ، حلية العلامء ص ٥٣٧ / ٥ وما بعدها ، فتح القدير ٤٧ص 
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 : اإلقطاع –الفرع اخلامس 

يف البدية البد مـن التنبيـه إىل الفـرق بـني مفهـوم اإلقطـاع يف التـرشيع 
 .اإلسالمي ، ومفهوم اإلقطاع يف النظم الوضعية املتأخرة 

ل ويل األمـر رقبــة األرض فاإلقطـاع يف املفهـوم اإلسـالمي ، هــو جعـ
 .لشخص من األشخاص فيصبح مالكها ومستغلها 

وهو هبذا املفهوم عبارة عن طريقة لتوزيع األرايض املوات أو نحوها بني 
وهـذا . األشخاص القادرين عىل اسـتثامرها وبعـث النـشاط واحليـاة فيهـا 
 يمكـن التوزيع بالنسبة لألرض ال خيتص باالستثامرات الزراعية فقط ، وإنام

فقـد ورد أن النبـي . أن يكون ذلك ألجل إنشاء وحـدات سـكنية ونحوهـا 
 عندما وصل املدينة ، قام بإقطـاع بعـض الـصحابة أمـاكن لبنـاء دور ملسو هيلع هللا ىلص

  : ً خط لعمرو بن حريث دارا باملدينة بقوس وقـال لـه ملسو هيلع هللا ىلص -  ، وإنه لسكناهم
 » أزيدك ؟ َكُيدِزَ أ«

و عبارة عن نظـام يلتـزم الفـالح يف أما اإلقطاع بمفهومه األورويب ، فه
ظله نحو سيده ومواله بأداء مطالـب اقتـصادية معينـة سـواء أكانـت تلـك 

                                         
  .٢٧٢ / ٣األم للشافعي ) ١(
 . عن عمرو بن حريث ١٧٣ / ٣أبو داود يف اإلمارة ) ٢(
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املطالب تؤدي عىل شكل خدمات يقوم هبا الفالح أم عىل شكل مـدفوعات 
 .ًيؤدهيا عينا إىل سيده 

ولعل من أوضح ما قيل يف بيـان حقيقـة اإلقطـاع بمفهومـه الغـريب يف 
يف كتابه الـشهري قـصة احلـضارة ) ول ديورانت (  ذكره العصور الوسطى ما

هـو عبـارة عـن خـضوع الرجـل مـن النـاحيتني االقتـصادية : ( حيث قال 
والعسكرية إىل رجل أسمى منـه منزلـة يف مقابـل تنظـيم اقتـصادي ومحايـة 

  .)عسكرية 

 .ولقد كان هذا النظام اإلقطاعي الوضعي يقرتن باالستغالل والوالء 

م ما يبني هذا الوالء وتلك التبعية نص القسم الذي كان يؤديه ومن أعظ
 :الفالح لسيده عند قيام العقد أو االتفاق بينهام وهو 

ً أقسم بأن أكون لك خملـصا مواليـا إخـالص التـابع ووالءه للمتبـوع « ً

ًوأتعهد بالقيام بذلك ما دمت تابعا لك مقيام عىل إقطاع أرضك  ً«.  

 الشاسع بـني حقيقـة اإلقطـاع يف التـرشيع اإلسـالمي ، ومن هنا يظهر البون
 .والواقع واملبنى اليسء لإلقطاع يف أوروبا ، فال جمال للمشاهبة أو املقارنة بينهام 

                                         
  .٤٠٦ / ١٤قصة احلضارة ) ١(
  .٢٦٩انظر إحياء األرايض املوات ص ) ٢(
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 :أنواع اإلقطاع 

بني العلامء رمحهم اهللا أنواع اإلقطاع وما جيوز منه وماال جيوز فذكروا أن 
 :اإلقطاع عىل ثالثة أنواع 

  .وإقطاع استغالل ، وإقطاع إرفاقإقطاع متليك ، 

 .وسأفرد كل واحد من هذه األنواع الثالثة ببيان موجز 

  إقطاع التمليك–النوع األول 

 :ينقسم إقطاع التمليك إىل أربعة أرضب 

إقطاع املوات التي مل يدخلها إعامر ومل يملكهـا أحـد ومل تتعلـق : األول 
 هذا املوات ملن جييبه ، فـإذا أحيـاه مصلحة اجلامعة هبا ، فلإلمام أن يقطع من

 .ًاإلحياء الرشعي صار ملكا له 

 للزبري بن العوام ركـض فرسـه - ملسو هيلع هللا ىلص -والدليل عىل ذلك إقطاع النبي 
من موات النقيع فأعطاه ثم رمى الزبري بسوطه رغبة منـه يف الزيـادة ، فقـال 

  .» أعطوه منتهى سوطه « - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

                                         
  .١٩٨ – ١٩٠ ، األحكام السلطانية للاموردي ٣٧٧ / ٦اإلنصاف للمرداوي ) ١(
 . عن ابن عمر ١٧٧ / ٣ –أبو داود يف األمارة ) ٢(
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ره عامرة جاهلية وصار بطول خرابه وبعد زمانـه ما كان عليه آثا: الثاين 
ًعاطال مواتا فحكمه حكم املوات جيوز لإلمام إقطاعه إقطاع متليك  ً. 

 . » عادي األرض هللا ولرسوله ثم هي لكم منـي «: قال عليه السالم 
 .وذكر عاد للتمثيل واملراد كل أرض جاهلية تقادم ملكها 

ًسلمني ثم خرب حتى صـار مواتـا ، ما كان أصله من أمالك امل: الثالث 

فإن علم مالكه فهو له ولورثته من بعده ، أما إن تعذر ذلك فهو مـن أمـوال 
بيت مال املسلمني ، ولإلمام أن يقطعه عىل الصحيح من أقوال أهل العلم إن 

 .مل يعرف مالكه 

األرض العامرة والواقعة يف بالد احلرب ، ولكن يتوقع منها من : الرابع 
ً أقطع متيام الداري حريون « - ملسو هيلع هللا ىلص -ها عند فتحها ، فقد روى أن النبي يتملك

  .»ًوأقطع ثعلبة اخلشني أرضا من الروم 

 : إقطاع االستغالل –النوع الثاين 

أحدمها يعود عىل األرض ، والثاين عـىل : إقطاع االستغالل عىل رضبني 

                                         
ًن ابن عباس موقوفـا عليـه ورواه ًرواه البيهقي عن طاووس بن كيسان اليامين مرسال وع) ١(

 .الشافعي من الطريق األول ، فيض القدير 
  .٣٨٨ ، األموال أليب عبيد ٢١٦اخلراج أليب يوسف ) ٢(
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ألرض التـي ًخراج األرض ، فالرضب األول ، أن يقطع اإلمام جـزءا مـن ا
 .جيوز إقطاعها لرجل يستغلها من غري تأييد وال متليك 

فهذا النوع من العامر : ( قال املاوردي يف إيضاح هذا النوع من اإلقطاع 
ًال جيوز إقطاع رقبته ، ألنه قد صار بإصطفائه لبيت املال ملكا لكافة املسلمني 

ار عىل وجه النظر فجرى عىل رقبته حكم الوقوف املؤبدة والسلطان فيه باخلي
 ، كام فعل عمر ريض اهللا عنه ، وبـني أن  األصلح بني أن يستغله لبيت املاليف

يتخري له من ذوي املكنة والعمل من يقوم بعامرة رقبته بخـراج يوضـع عليـه 
مقدر بوفور االستغالل ونقـصه ، كـام فعـل عـثامن ريض اهللا عنـه ، ويكـون 

 . اخلراج أجرة ترصف يف وجوه املصالح

ًفعلم بذلك أن إقطاع االستغالل لألرض مما كـان العمـل بـه جاريـا يف 

 .صدر اإلسالم 

وهو مما يتعلق بام خيرج من األرض ما يقطعه اإلمام مـن اخلـراج : الثاين 
ًويدفعه لألجناد بقـدر كفـايتهم وحـاجتهم وذلـك ألن هلـم أرزاقـا حمـددة 

 .ومقدرة حلبسهم أنفسهم للجهاد يف سبيل اهللا 

 

                                         
  .١٩٣األحكام السلطانية ص ) ١(
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 : إقطاع اإلرفاق –ع الثالث النو
 :ًوإقطاع اإلرفاق عىل رضبني أيضا 

 إقطاع املعادن الباطنية وهي التي ال يتوصل إليهـا إال بالعمـل ، :األول 
ًفلإلمام أن يقطع منها رجال باملقدار الذي يستطيع معه العمـل فـيام أقطـع ، 

وهـي التـي ال وإقطاعها إقطاع إرفاق ال إقطاع متليك ، أما املعادن الظـاهرة 
 ، حتتاج إىل عمل ، فال جيوز لإلمام إقطاعها بل هي مشرتكة بني عامـة املـسلمني

 .ال خيتص به أحد عن أحد كاألهنار اجلارية كام سبق بيانه 
ًويتعلق بالشوارع واألسواق والرحاب التي ليست ملكا ألحـد : الثاين 

 غريه ، وال جيوز ًفيجوز لإلمام أن يقطع منها مكانا يكون صاحبه أحق به من
له متلكه بل يكون باجللوس فيه أحق لبيعه ورشائه ، ونحو ذلك من املصالح 

 ، بأن يرتك احلرفة فيـه: برشط عدم الرضر عىل اآلخرين ، وتنتهي هذه األحقية 
 .أو ينتقل إىل موضع آخر ، أو يفارقه عىل أن ال يعود 

الـشوارع .. سـع مـن ذلـك وجيوز االرتفاق بـالعقود يف الوا: ( قال يف املغني 
والطرقات للبيع والرشاء عىل وجه ال يضيق عىل أحد وال يرض باملارة التفاق أهـل 
األمصار يف مجيع األعصار عىل إقرار الناس عىل ذلك من غري إنكار ، وألنه ارتفاق 

كان اجلالس يضيق عىل املـارة مل مباح من غري إرضار فلم يمنع منه كاالجتياز ، وإن 
  .)جللوس فيه وال حيل لإلمام متكينه بعوض وال غريه ل له احي

                                         
  .٤٢٦ / ٥املغني ) ١(
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جعل اهللا سبحانه بعض أنواع الكسب التي أباح عـن طريقهـا التملـك 
. بسبب رشعي منه تعاىل ومل جيعله اهللا إىل اختيار األفراد عند وجود مقتـضاه 

فـاق عـىل الزوجـة نوال األغنيـاء ، وأمـر باالفقد أوجـب اهللا الزكـاة يف أمـ
 .واألوالد والرقيق ونحو ذلك كام سيأيت بيانه إن شاء اهللا 

  الزكاة–الفرع األول 

النامء ، وتأيت بمعنى التطهري ، وكال املعنيني مقصودان : الزكاة يف اللغة 
   : يف ترشيع الزكاة ، فاحراجها سبب لنامء املال وزيادته ، قال عليه السالم

W  V  U   T   ﴿:  ، وقال تعاىل » ما نقصت صدقة من مال «
X ﴾ وهو كذلك سبب من أسباب نقاء النفس من أدران الذنوب ، 

 .ورذائل البخل 

هي إعطاء جزء من النصاب إىل فقري ونحـوه : ( وعرفها الشوكاين فقال 
  .)صف بامنع رشعي يمنع من الرصف إليه تغري م

                                         
  .٢٣٥ / ٢مسلم يف الرب والصله عن أيب هريرة أمحد يف املسند) ١(
  .٢٧٦: البقرة ) ٢(
  .١٢٢ / ٤يل األوطار ج ن) ٣(
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لركن الثالث من أركان اإلسالم ، وحث عليهـا القـرآن يف والزكاة هي ا
ًأكثر من سبعني موضعا وهي عبارة مالية وواجب اجتامعـي جعلهـا اهللا مـن 

أبواب تكافل املجتمع وتعاونه يف ظل نظام اإلسالم الذي ال يعرف احلقد من 
 .فقري وال األنانية من ذوي الثراء 

 :وجوب الزكاة 

 ودليل ذلك الكتـاب والـسنة واإلمجـاع ، فمـن الزكاة واجبة باالتفاق ،

 ، ومـن p  o  n  m  l  k  j   ﴾ ﴿: القرآن قولـه تعـاىل 
فـإن  ... «:  معاذا إىل اليمن وفيـه ملسو هيلع هللا ىلصالسنة حديث ابن عباس ملا بعث النبي 

هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
  .عةفرتد عىل فقرائهم رواه اجلام

ًوأما اإلمجاع ، فقد أمجع املسلمون سلفا وخلفا عىل وجوب الزكـاة ، ومل  ً

 .خيالف يف هذه الفريضة أحد 

وهيمنا من بحث موضوع الزكاة كوهنا من أبواب الكسب ، وحيـث إن 

                                         
  .١٠٣: التوبة ) ١(
 عـن ابـن ٥٦٨ / ١ ابـن ماجـة يف الزكـاة ، ١٣٩٥ ورقمه ٢٦١ / ٣البخاري يف الزكاة ) ٢(

  .٢٣٢ / ١عباس أمحد يف املسند 
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كسبها واالستفادة منها ال يكون إال لطائفة خاصة حددها القـرآن وتعـارف 
اة ، فحديثنا إذا يف هذه الفقرة نقـرصه عـىل الفقهاء عليها باسم مصارف الزك

 .هذا اجلانب 

 :مصارف الزكاة 

عني القرآن الكريم مصارف الزكاة وحددها يف األصناف الثامنية ، 

v  u  t  s   r  q   ﴿: وذلك يف قوله تعاىل 
  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w

©     ̈ §  ¦¥  ¤    ﴾.  

 مصارف الزكاة يف هذه األصناف الثامنية ألن رصوهذه اآلية تدل عىل ح

أداة حـرص ويفـرس هـذا ) إنـام ( فــ يقتيض احلرص ﴾ r  q ﴿: قوله 
أتيـت : ( احلرص احلديث الذي أخرجه الدارقطني عن زياد بن احلارث قـال 

ً فبايعه فذكر حيدثا طويال قال فأتاه رجـل فقـال أعطنـي مـن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ً
 إن اهللا تعاىل مل يرض بحكـم نبـي وال « : - ملسو هيلع هللا ىلص -الصدقة ، فقال رسول اهللا 

غريه يف الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأهـا ثامنيـة فـإن كنـت مـن تلـك 
 : ، واألصناف الثامنية هي »األجزاء أعطيتك حقك 

                                         
  .٦٠: التوبة ) ١(
  :  بـاب احلـث عـىل إخـراج الـصدقة وبيـان قـسمتها – كتاب الزكـاة – سنن الدارقطني )٢(

  .١١٧ / ٢بو داود يف الزكاة  ، وأ١٣٧ ص ٢ج

www.almoslih.net



  

 - ٤١١ -

 ) :الفقري  ( -١

  : ملسو هيلع هللا ىلصالفقر ضد الغني وال جيوز إعطاء األغنياء من الزكاة ، لقول النبي  
 ، قـال عليـه »رتض عليهم صدقة تؤخـذ مـن أغنيـائهم  أعلمهم أن اهللا اف«

  .» لغني وال لقوي مكتسب – يعني الزكاة –الحظ فيها : السالم 

 ) :املسكني  ( -٢

ن أاختلف الفقهاء يف الفرق بني الفقري واملسكني ، فـذهب بعـضهم إىل 
ًالفقري أحسن حاال من املسكني ، ألن الفقري يملك أقـل ممـا يكفيـه بخـالف 

ًسكني ، فإنه ال يملك شيئا ، وقد روى املسلكني حاال من الفقري مـستدلني امل ً

دليـل  ، فهذا i  h  g  f  e  d   c             ﴾ ﴿: بقوله تعاىل 
ًعىل أن املسكني يملك شيئا ، لكن الفقري هو مـن ال يملـك شـيئا ، وقـالوا إن  : ً

رة ، فأصبح غري قـادر الفقري عند العرب هو الفقري الذي نزعت من ظهره فق
 .عىل مغادرة ، وهذا تشبيه بليغ للحالة املعدمة للفقري 

يف آيـة ومن مدلول كلمة فقري ومسكني لغة وتقديم الفقري عىل املسكني 

                                         
   ، ٢٢٤ / ٤(  ، عبد اهللا  بن عدي بن اخليـار أمحـد يف املـسند ١١٨  / ٢ أبو داود يف الزكاة)١(

٣٦٢ / ٥. (  
  .٧٩: الكهف ) ٢(
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   الكهف كل ذلك يدل عـىل أن الفقـري هـو مـن التوبة مع ما يؤخذ من سورة
ًة أحسن حـاال مـن قل من الكفاية وأن املسكني يف اجلملأًال جيد شيئا أو جيد 

 .ري ، واهللا أعلم قالف

 ) :العاملون عليها  ( -٣

ة واجلباة الذين يقومون بجمعها من النـاس ، وهـل يعطـون وهم السعا
الثمن أو يعطون بقدر كفايتهم ؟ قوالن ألهل العلم ، والثاين منهام أرجـح ، 

كاهتم ويعطون منها ، ولو كانوا أغنياء ويسقط هذا احلق عندما حيمل الناس ز
  .إىل اإلمام مبارشة

 ) :املؤلفة قلوهبم  ( -٤

وهم الفئة القوية مـن رؤسـاء القبائـل والعـشائر التـي ال تـزال حديثـة عهـد 
ًباإلسالم وقد جعل اهللا هلم حقا يف الزكاة تأليفا لقلوهبم وقلوب أتباعهم  ً. 

 مائة بعري لكل من أيب سـفيان  وحكـيم بـن حـزام ملسو هيلع هللا ىلصوقد أعطى النبي 
رث بن هشام وسهيل بن عمرو وغريه هؤالء ممن يصدق يف حقهم هذا واحلا

الوصف ، وهو تأليف قلوهبم سـواء أكـانوا هـم املـرادين بـذلك أم ألجـل 
 اتباعهم من قومهم ؟

                                         
   .٤٤ / ٢ ، بدائع الصنائع ٢٩٤ / ٢أحكام القرآن البن  العريب ) ١(
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 )الرقاب يف  ( -٥

األدلـة عـىل ث عىل حترير الرقاب من العبودية ومـن أعظـم حياإلسالم 
الرق ،  ليستطيعوا التخلص من ذلك أعطاء جزء من أموال الزكاة للمكاتبني

ته اجلادة يف مهلية عىل تشوف اإلسالم للحرية ومسافهذا من أكرب األدلة العم
ًتدرجييا فاملكاتب يعطى من الزكاة ما يعينه عىل الوفـاء بالتزامـه القضاء عليه 

 .ًملواله حتى ينتهي ما عليه من املال ليصبح حرا 

 )الغارمون  ( -٦

ليس عندهم مـن املـال مـا يفـي بتهم الديون ، ورمون هم الذين ركالغا
يوهنم وهـم أنـواع دما يوفون به من الزكاة بتلك الديون ، وعندئذ يدفع هلم 

 :ثالثة 

ر األموال يف غري طريقها السوي ، فهذا النـوع رجل أرسف يف اإلنفاق وبذ) أ(
 .إىل الصواب ال تويف معه  ديونه إال إذا تاب وأناب ورجع 

  يف طريقها املرشوع ثم خرس يف ذلكً أمواال ورصفها اقرتضرجل) ب(
كالتاجر الذي خرس يف جتارته وعجز عن السداد ، فهذا جيوز أن يدفع له مـن 

 .الزكاة ما يسدد به دينه 

رس ماله يف سبيل املـصالح العامـة وخدمـة النـاس الرجل الذي خي) ج(
زكاة حتـى لال اوالسعي بينهم بالتوفيق واإلصالح ، فهذا تويف ديونه من أمو
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ًولو كان عنده من األمالك ما يستطيع بـه وفـاء دينـه تـشجيعا ألعـامل الـرب 

  .واملروءة

 :)  سبيل اهللا يف ( -٧

 سبيل اهللا ويدخل يف هذا مـا حتتاجـه يفواملراد هبم الغزاة الذين حياربون 
 . اهللا من مال ، فإهنا داخلة يف هذا النوع عىل التحقيق الدعوة إىل

 ) :سبيل البن ا ( -٨

ًي أنقطعت به األسباب بعيدا عن بلده ، فعندئذ يعطى من ذوابن السبيل هو ال

  .ًمال الزكاة ما يوصله إىل أهله حتى ولو كان يف بلده غنيا

الزكاة احلنابلة واملالكية إىل جواز دفع ذهب مجهور العلامء من احلنفية و

s   r  q   ﴿: له تعاىل ألحد األصناف الثامنية التي جاء بياهنا يف قو

  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t
©    ̈   §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �   ﴾.  

أما الشافعية والظاهريـة فقـد ذهبـوا إىل وجـوب تعمـيم رصفهـا عـىل 

                                         
   .١٨٤ / ٨سري القرطبي  ، وانظر تف٩٥٦ / ٢أحكام القرآن البن العريب ) ١(
  .٩٥٨ / ٢أحكام القرآن البن العريب ) ٢(
  .٦٠: التوبة ) ٣(
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 .األصناف الثامنية بالتساوي ألن القرآن ذكرهم وحرص الزكاة فيهم 

به ذكـر رد يف القرآن أريد ألن احلرص الوا: واحلق ما ذهب إليه اجلمهور 
زكاة إليها دون قصد لتعميمها عىل مجيـع األصـناف األنواع التي جيوز دفع ال

 . احلديث  وأن بعضهم مل يبق له أثر يف العرصوبخاصة

 : نظام النفقات –الفرع الثاين 

يعترب نظام النفقات يف الترشيع اإلسالم من أكرب عوام التكافل العـائيل ، 
يؤدي إىل حتقيق الوظيفـة العائليـة للملكيـة يف دائـرة األرسة وهو نظام فريد 

ًواألقرباء ، وهذا النظام يوجهـه اإلسـالم يف مواجهـة الـشح ربطـا لـألرسة 
 مـن متاسك أجزائهـا ألن املجتمـع يتكـونًاإلسالمية ، وحفاظا عىل تآلف و

األرس فمتى كانت األرسة مرتابطة متكافلة فإن املجتمع يظهـر سـليم البنيـة 
 .وي التكوين ق

 عـىل املـورس يف هـذه متفقون عىل مبدأ وجوب نفقـة املعـرسوالفقهاء رمحهم اهللا 
 :الدائرة وإن كانوا خمتلفني يف الدرجات التي يشملها هذا الوجوب 

ًفهم متفقون عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها ولو كان معرسا ، ) أ(
ب نفقتـه عليهـا ، أما إذا كانت هي مورسة وهو معرس فابن حزم يرى وجـو

 .واجلمور عىل خالفه 

وهم متفقون كذلك عىل وجوب نفقة أوالد الـصلب عـىل أبـيهم ) ب(
 .والوالدين عىل ابنهام 
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 .فاق نوسأعرض قواعدهم يف وجوب اال. واختلفوا فيام عدا ذلك 

 .ال جتب إال للوالدين واألوالد فقط : املالكية ) أ(

 .جتب لألصول والفروع : الشافعية ) ب(

 .جتب لكل ذي رحم حمرم : احلنفية ) ج(

جتب بني كل شخـصني جـرى بيـنهام املـرياث بفـرض أو : احلنابلة ) د(
 .تعصيب من الطرفني 

واختار اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا أن النفقة جتب لكـل قريـب مـن ) هـ (
وقــد أخــذ قــانون األحــوال  . ًغــري األصــول والفــروع ، إذا كــان وارثــا

اعد املذهب وقكثري من البالد السورية برأي اإلمام ابن تيمية وبالشخصية يف 
  .احلنبيل هبذا الصدد

ونفقة القريب املعرس عىل قريبه املورس ليست من باب الرب واإلحسان ، 
والتفضيل االختياري بل هي حق واجب وفريضة إلزامية ، فلـو تـأخر عـن 

 .وم بدفعها القيام هبا فإن لويل األمر حبسه عىل ذلك حتى يق

                                         
  املغنـي : انظر مذاهب الفقهـاء وأدلـتهم وتفـصيل األحكـام يف نظـام النفقـات مـا يـأيت ) ١(

   وما بعد ذلـك ، وحاشـية الدسـوقي ٤٢٥ / ٢ ، مغني املحتاج ٢١٩ ، ٢١٧ ، ١٩٥ / ٨
  .٥٧١ / ٣دين  ، حاشية ابن عاب٥٢٢ / ٢

  .٣٤٢ / ١السباعي . رشح قانون األحوال الشخصية السوري د) ٢(
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ًوأكتفى بام ورد تاركا التفصيل لكتب الفروع وخامتا احلديث هبذا الـنص ً ، 
مــصطفى الــسباعي يف رشحــه لقــانون األحــوال . الــذي أورده املرحــوم د

  : الشخصية السوري يف حديثه عن نظام النفقة عىل األقرباء ، قـال رمحـه اهللا 
به يف املجتمـع اإلسـالمي وأصل هذا املبدأ وارد يف الكتاب والسنة وعمل « 

 فام بعـده وعمـل بـه أئمـة االجتهـاد واملـذاهب - ملسو هيلع هللا ىلص -منذ عرص الرسول 
ًاإلسالمية املتعددة وبذلك يكون هذا املبدأ جزءا أساسيا من تنظيم املجتمـع  ً

ًكام وضع قواعده القرآن وزادته السنة النبوية إيضاحا ورشحا  ولو طبـق يف . ً
ًجمتمعنا تطبيقا دقيقا مع مرا عاة تطـو راحليـاة االجتامعيـة بالنـسبة للعـصور ً

املاضية لكان ذا أثر كبري يف حمو كثري من مظاهر البؤس والتفكـك يف جمتمعنـا 
العتيد ، وال يضري هذا النظام أنه مل يعمـل عملـه املطلـوب يف رفـع مـستوى 

ً إال قلـيال -األرس والعائالت يف العصور األخرية وذلك ألنه أمهـل تطبيقـه 
ً ومل يلتفت يف العرص احلارض إىل خطورته بحيث يتخذ أساسا لترشيع -ًنادرا 

اجتامعي واسع املدى حيقق التكافل االجتامعي الذي تسعى هنـضتنا احلديثـة 
ًوتسعى اإلنسانية يف عرصنا احلارض سعيا حثيثا لتحقيقه ً«  . 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن حلقـة الدراسـات االجتامعيـة العربيـة التـي 
 م دعت إىل األخذ بمـذهب اإلمـام أمحـد بـن ١٩٥٢عقدت يف دمشق سنة ان

                                         
  .٣٤٢ / ١السباعي . رشح قانون األحوال الشخصية السوري د) ١(
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  .حنبل يف النفقة

 :ويف مقدار النفقة يقول ابن قدامة رمحه اهللا 

والنفقة مقدرة بالكفاية وختتلـف بـاختالف مـن جتـب هلـم النفقـة يف « 
  : واألساس يف ذلـك قولـه تعـاىل : ... مقدارها وهبذا قال أبو حنيفة ومالك 

 ﴿§¬  «   ª  ©      ¨    ﴾   . وقوله عليه السالم فيام أخرجه
ْالبخاري ومسلم هلند زوجة أيب سفيان  ُ َ َ ْ َ ِخذي من ماله ما يْكفيـك وولـدك : ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ ُ

ِباملـعروف ُ ْ َ ِ«  . 

 :املرياث : الفرع الثالث 

عـىل نظام املرياث يف اإلسالم يتميز عن كل األنظمة والقوانني املعروفـة 
وجه األرض ، ويقف بينها كالطود األشم بعدله ورمحته وتوازنه ، وإذا كانت 
ـا مـن  ـان هل الشيوعية تلغى نظام املرياث وال جتيزه فإن هذا إمهال ألرسة املالـك وحرم

 .جهد مورثها كام أنه قتل لروح العمل واجلد واملثابرة عند املالك 

فقد أعطت املالك احلق يف ًوليست الرأساملية بأقل سوءا من الشيوعية ، 

                                         
  .٣٠٩ / ١املرجع السابق ) ١(
  .٧٨يف املجتمع اإلسالمي ، أبو زهرة ص ) ٢(
  .٢٣٣: البقرة ) ٣(
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  أن جيعل مالـه مـن بعـد للكـالب والقطـط والعـاهرات وحيـرم منـه أبنـاءه 
 .وأقرباءه 

أما املرياث يف التـرشيع اإلسـالمي ، فإنـه إجبـاري البـد مـن االلتـزام 
بتقعيداته التي نظمتها الرشيعة يف مال كل فرد وأوجبـت بمقتـضاها لورثتـه 

 يفب املال أن يترصف فيه بالثلـث ولكـن ثلثي ماله وأباحت الرشيعة لصاح
حدود معروفة رسمتها له الرشيعة فال جيوز أن يويص جلهة حمرمة أو ملن ليس 

 .ًأهال للتملك كالكالب والقطط والقرود 

ّولقد راعت الرشيعة اإلسالمية يف التوزيع درجة القرابة ، فكلـام كانـت 

ولقد توىل اهللا يف كتابه الكـريم . ًالقرابة أكثر التصاقا بامليت كان نصيبها أكثر 
ًبيان وإيضاح أنصباء الورثة تفصيال يف أغلب أحكام املرياث وأكثرها وذلك 
لكون األرث مما ال خيتلف باختالف األزمنة واألمكنـة ، فـاألب يبقـى عـىل 
هذه الـصفة ال حييـد عنهـا وال يتغـري إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا 

 .ذلك وكذلك األخ واجلد وما إىل 

ويف نظام املرياث توزيـع للثـروة وعـدم حتكـم جهـة مـن النـاس فيهـا 
وتداوهلا وانظر إىل آثار رمحة اهللا باألمة من خالل رشعه املقـدس كيـف نظـم 

 .هلم حياهتم وما يتعلق بأحواهلم بعد موهتم 

ونظام املرياث يف اإلسـالم ممـا يـدفع إىل كثـرة العطـاء واإلنتـاج ، فـإن 
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ُيعلم بأن ثروته من بعد موته ستؤول إىل أقرب النـاس إليـه اإلنسان إذا كان 
وألصقهم به مع أن له من احلق ما يكتسب به األجـر بعـد موتـه مـن خـالل 
وصيته التي منحها يف حدود الثلث كـل ذلـك ممـا يدفعـه إىل كثـرة اإلنتـاج 

ٌ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري « : - ملسو هيلع هللا ىلص -وصدق رسول اهللا  ْ َ َ ََ َ َْ ِ َ ََ ََ َ ََّ َ ْمن أن تذرهم ْ َُ َ َْ َ ْ ِ

َعالة يتَكففون الناس  ََّ َ ُ َّ ً ََ َ«.  

وهذا النظام مل حيرم املرأة من املرياث ، كام كان عليـه احلـال يف اجلاهليـة 
قبل اإلسالم بل إنه منحها نصيبها الوايف وحقها الوافر ، فإهنا األم واألخـت 

ف والزوجة والبنت ورمحـة اإلسـالم هبـا فـوق تـصور مـن ال يعـرف موقـ
اإلسالم منها ، واإلسالم إذا كان قد منح الذكر أكثر منها فذلك يعود لكثـرة 
حتمله لألعباء املالية ، وعليه تقع مسئولية اإلنفاق واملهـر يف الـزواج ونحـو 

 .ذلك من التبعات اخلاصة به 

 .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 

 :ّنظام الكفارات : الفرع الرابع 

الم يف تربية أبنائه أن يروضهم عىل فعل اخلري ، وجيعـل من مقاصد اإلس
أمام الرش من احلدود والقيود ما يسد طريقه ، وحرص اإلسالم عىل أن يعود 
ًأبناءه السلوك اخلري واملنطق الطيب ، إال أن بعـضهم قـد يرتكـب شـيئا مـن 

بات لذا أوجب اإلسالم عند ارتكاهبا عقو. األمور التي فيها خمالفة ألمر اهللا 
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ًللتكفري عنها زجرا له عن العودة إليها وجربا لذنبه الذي وقـع عليـه نتيجـة  ً

 .الرتكابه ما حرم عليه 

وتشتمل هذه الكفارات فيام تشتمل دفع صدقات مالية للفقراء وكذلك 

إعتاق لألرقاء ، وكل ذلك ثابت عن طريق احلكم الرشعي ، وجيوز اكتـسابه 

ولـست بـصدد الدراسـة التفـصيلية .  من أهـل اسـتحقاقه انملن حل له وك

ّألحكام الكفارات والذي هيمني هنا هو تقرير أن هذا النوع من الكسب جاء 

عن طريق حكم رشعي ، وأنه حق وجب عىل اإلنسان بسبب ارتكابه ملا هنى 

 .عنه الرشع 

 :وهذه الكفارات ستة أنواعه ، هي 

 . كفارة اجلامع يف هنار رمضان -١

 . كفارة الظهار -٢

 .ّ كفارة احلنث يف اليمني -٣

 .ّ كفارة إفساد اإلحرام -٤

 .ّ كفارة القتل اخلطأ -٥

 .ّ كفارة اجلامع يف احليض -٦
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 :اإلفطار يف رمضان كفارة ) ١(

ّبينت السنة أن كفارة اإلفطار يف رمضان  عتق رقبة ، فإن مل جيد ، فصيام : ّ
مرتبـة عـىل هـذه . ًشهرين متتابعني ، فإن مل يستطع فإطعـام سـتني مـسكينا 

  الكيفية عىل الصحيح من أقوال العلامء وذلك لرتتيب ذلك مـن قبـل النبـي 
 وألنه ما كان ينتقل من نوع إىل آخر حتى يتأكد لديه عدم اسـتطاعة - ملسو هيلع هللا ىلص -

 :املخاطب فعله يف احلديث اآليت 

  بيــنام : فقـد روى البخـاري وغـريه عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه قـال 
يـا رسـول اهللا ، : فقـال ٌ إذ جـاءه رجـل- ملسو هيلع هللا ىلص -نبـي نحن جلوس عند ال

ُهلْكت ، قال  َ َ مالك «: َ َ ٌ وقعت عىل امرأيت وأنا صائم «:  قال »َ  فقال رسـول »ُ
َ هل جتد رقبة تعتقهـا « : - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللا  ْ َُ ً َ ِْ َ َُ َ ْ فهـل تـستطيع أن «: قـال . ال :  قـال »َ ْ ََ ُ َِ َ َْ

ِتصوم شهرين متتابعني  ْ ُ َ ََ ْ ْ ُِ َ َ َِ ً فهل جتد إطعام سـتني مـسكينا «: قال . ال  :  قال»َ ْ ْ َْ َِ َِ َّ َُ َِ َ« 
 ملسو هيلع هللا ىلص - فبينام نحن عىل ذلك أتى النبـي - ملسو هيلع هللا ىلص -فمكث النبي : قال . ال : قال 

َ بعرق فيها متر قال - ْ َّ ٍ َ ُ أين السائل «: َ ِ ّ َ ِ خذ هذا فتصدق به «:  فقال أنا ، قال »ْ ِ ْ َ َ ّْ ََ َ ُ« 
ِفقال الرجل أعىل أفقر من أهل ْ ْ ِ ِ بيتي ، فـضحك النبـي ُ ْ  حتـى بـدت - ملسو هيلع هللا ىلص -َ

َ أطعمه أهلك «: ُأنيابه ثم قال  َ ْْ ُ ُ ِ َ«.  

                                         
 ) .مة أو سليامن بن صخر البيايض سل( جاء ذكر اسمه يف بعض الروايات ) ١(
 وأبـو داود يف ٧٨١ / ٢ عن أيب هريرة ومـسلم يف الـصوم ١٦٣ / ٤البخاري يف الصوم ) ٢(

 عـن أيب هريـرة وأمحـد يف ٥٣٤ / ٢ عن عائشة وابن ماجـه يف الـصوم ٣١٤ / ٢الصوم 
  .٣٤١ / ٢املسند 
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 :ّكفارة الظهار ) ٢(

ّالظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت عيل كظهر أمي ، وما أشبهه 
   >= ; : 9 8 7   6 5 ﴿: وهو حمرم لقوله تعاىل 

> ? @ A    CB D E F G H JI K  L M   
N  ﴾.  

 P Q R S ﴿: ّصل يف وجوب هذه الكفارة قوله تعاىل واأل

T U   V W X Y Z [ \ ^] _ `  ba c d e f 
g h i   j k l  m n o p rq s t  u v w 

yx z { | ~} � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦  ﴾.  

ّظاهر مني زوجي : ومن السنة حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت 
ّأوس بن الصامت فجئت رسول اهللا  ُ ُ ْ ُأشكو إليه ورسول اهللا جيادلني  - ملسو هيلع هللا ىلص -َ ُِ

ِ اتق«: فيه ويقول  ِ ابن عمك  اهللاَ فإنهَّ ِّ َ ُ ْ قـد «:  ، فام خرجـت حتـى أنـزل اهللا »ْ َ

ِسمع اهللاُ قول التي جتاد لك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا  ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َِ َ َ ُ َّ َ ََ ُ َ«فقال عليه الـسالم  : 

                                         
  .٢: املجادلة ) ١(
  .٤ – ٣: املجادلة ) ٢(
  .١: املجادلة ) ٣(
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ً يعتق رقبـة « ََ ْ ََ ُ ِ يـصوم شـهرين متتـابعني «: قـال . ال جيـد :  قالـت »ِ ْ ُ ََ ْ ْ ُ ُ َِ َ َ   :  قـال »َ
ً فليطعم ستني مسكينا «: قال . ٌيا رسول اهللا ، إنه شيخ كبري ما به من صيام  ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ ِّ ُ« 

ٍفأتى ساعتئذ بعرق من متر قالت : قال . قالت ما عنده من يشء يتصدق به  َ َ ِ :
ٍيا رسول اهللا فإين سأعينه بعرق آخر قال  َ َ َ قد أ«: ِ ْ َحسنت اذهبي فأطعمي هبـام َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ْ ْ
ِّعنه ستني مسكينا وارجعي إىل ابن عمك  ْ َْ َ َِ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِّ ْ«.  

رواه أبو داود وألمحد معناه وأصله يف البخاري إال أنه مل يسمها وأخـرج 

  .ابن ماجه واحلاكم نحوه من طريق عائشة

 .فإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة عىل الصحيح 

 :ّكفارة احلنث يف اليمني ) ٣(

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿: األصل فيها قول اهللا تعاىل 

ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ 

¹ º »          ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È       É 
Ê ÌË Í ÏÎ Ð         Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö  ﴾.  

                                         
  .٤١١ / ٦ وقال هذا أخو عبادة بن الصامت ومسند أمحد ٢٦٦ / ٢أبو داود يف الطالق  )١(
  .٨٩: املائدة ) ٢(
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 :نوع الكفارة 

ًجيب عىل من حلف يمينا منعقدة ثم جاء ما حلف من أجله فعال أ و تركا ً
أن يطعم عرشة مساكني أو يكسوهم أو يعتق رقبة وهو باخليار هنا فإن فعـل 

 إىل مـا لقمل يستطع أن يفعل واحدة منها انتأي واحدة منها أجزأه ذلك ، فإن 
 .بعدها انتقال املضطر فيصوم ثالثة أيام 

 :كفارة اجلامع يف احليض ) ٤(

 واسـتغفر اهللا تعـاىل ، ويف إذا بارش الرجل زوجته يف الفرج أيام احليض أثم
إحدامها جتب ومقدارها دينار أو : ّوجوب الكفارة يف مذهب اإلمام أمحد روايتان 

 .ّال كفارة عليه وهو مذهب اإلمام مالك وأيب حنيفة : نصفه والرواية الثانية 

  .وعىل القول بوجوهبا فمقدارها دينار أو نصفه عىل التخيري

 :ّكفارة القتل ) ٥(

عض العلامء إىل وجوهبا يف قتل العمد والـراجح خـالف ذلـك ، ذهب ب
ًألن نص العمد جاء خاليا من الكفارة يف حني أهنـا ذكـرت يف قتـل اخلطـأ ، 

أما . فعدم ذكرها مع العمد وذكرها مع غريه دليل عىل عدم وجوهبا يف العمد 
 .قتل شبه العمد ، فالصحيح وجوهبا فيه ألنه أجرى جمرى اخلطأ 

                                         
 . وما بعدها ٢٦٩ / ١انظر املغني . ملمزيد التفصيل ) ١(
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: ارة اخلطأ ، فهي مرشوعة باتفاق العلامء للنص القرآين يف ذلك ّوأما كف

﴿ ! "        # $ % & '      )( * + , - . / 

0 1 2 3       4 5    6 7  ﴾.  

 :نوع الكفارة 

ّهي مثـل كفـارة الظهـار إال يف اإلطعـام فهـي عـىل الرتتيـب يف العتـق 

ة عدم ذكر الطعام يف اآليـة نشأوالصيام ، أما اإلطعام فقد وقع فيه خالف وم

 .ل التفصيل يف كتب الفروع وحم

 :إفساد اإلحرام ) ٦(

ّقد يرتكب احلاج ما يوجب به عىل نفسه الكفارة وذلك مثل حلق رأسه ، فإن 

́   ³ ² ± ° ¯ ﴿ :الكفارة جتب عليه واألصل يف ذلك قوله تعاىل 

¶µ ̧ ¹      º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  ﴾.  

َ لعلك آذاك هوامك «: ليه السالم لكعب بن عجرة وقال ع َُّ َ ََ َ َ َّ    قـال نعـم »َ

                                         
  .٩٢: النساء ) ١(
  .١٩٦: البقرة ) ٢(
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َ احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم سـتة مـساكني «: قال .. يا رسول اهللا  ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ََّ َ َ َ ُْ َّ ُ َ ٍْ َ َ ْ ِ

ًأو أنسك شاة  َْ ْ ِ َ   . متفق عليه»َْ

ات عنـد ّوهذه الكفارة عىل التخيري وهنـاك أنـواع أخـرى مـن الكفـار
 .ارتكاب يشء من حمظورات اإلحرام 

  .واستقصاؤها واحلديث عنها خيرجني عن املوضوع

 

                                         
ــرص ) ١( ــاري يف املح ــج ١٢ / ٤البخ ــسلم يف احل ــة ٨٥٩ / ٢ ، م ــن ماج ــك – اب    يف املناس

 . أمحد يف املسند ١٠٢٨ / ٢
  .٣٥٣ – ٣٠٠ / ٣من أراد مزيد بحث هلذه املسألة فلرياجع إىل املغني ) ٢(
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استقصاء هذه الطرق يطول ، وسأرجع أمهها إىل أصول عامـة أقـسمها 
 .إىل جمموعات ثالث 

 :وأهم هذه األصول العامة لطرق التملك املحرمة ما يأيت 

 متى علـم املالـك عـىل  حيرم متلك كل مال مملوك بغري إذن مالكه-١
 خمرب ثقة ، أو وجود أثر يف العني ، أو داللة معقولة تفيد ربوجه اليقني ، أو بخ

 .أهنا مملوكة 

 حيرم متلك كل عقار مل يتوافر فيه رشط إحيـاء املـوات ، ويـدخل يف -٢
                                         

هذه هي القاعدة العامة ، وقد ورد عليها بعض اسـتثناءات لـرضورة تقتـضيها مثـل بيـع ) ١(
  لـذي يـأبى املال أو بعضه بغري رضا وال إذن مـن مالكـه إذا كـان بحـق ، كـام يف املـدين ا

  أن يقيض دينه ، فإنه يباع من ماله ما حيتاج إىل بيعـه لقـضاء دينـه عنـد اجلمهـور ، ونحـو 
   وتفـسري القرطبـي ٤٥٣ / ٤راجـع املغنـي ( جاء بـه نـص أو أجلـأت إليـه رضورة ذلك مما 

٣٣٨ / ٢( .  
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ًال للملكيـة الفرديـة كتلـك هذا كثري من الصور مثل األشياء التي ليست حمـ
التي يشرتك يف االنتفاع هبا اجلامعة كالكأل واملاء والنار وما تعلقت به مصلحة 
اجلامعة والطرقات والشوارع وحريمها ، ويدخل يف هذا األرض التي تعلـق 

 .ً أو اختصاصا هبا حق لغريه سواء كان احلق ملكية

 الشارع عنه لذاتـه ،  حيرم التملك عن طريق كل عقد أو ترصف هنى-٣
ومقصوده . ويشمل هذا الكثري من الصور كبيع ماال يفىض إىل مقصود البيع 

إفادة امللك يف املبيع للمشرتي ويف الثمن للبائع وامللك يراد لالنتفاع بام يـراد 
لفاسدة وما فيـه نفـع يـسري ًمتلكه فام ال منفعة فيه أصال كالفواكه واألطعمة ا

وما فيه منفعة . بيض الدجاج الفاسد لالنتفاع بقرشه ود عادة كبيع غري مقص
 كل هذه وأشباهها حيـرم التعامـل هبـا ، –غري مباحة كاخلمر وامليتة واخلنزير 

 . عليها امللك وحيرم متلكها عن طريق املبادلة وال يثبت

 حيرم التملك عن طريق كل عقد أو ترصف هنى الشارع عنه لوصف -٤
ىل خماصـمة ونـزاع بـني أطرافـه يـؤدي إىل تعـذر الزم كأن يفيض الترصف إ

 .التسليم أو تعرسه كبيع املجهول ، وماال يقدر عىل تسليمه 

                                         
  .٩٨ / ٤ واهلداية ٥٦٣ / ٥راجع إحياء املوات يف الكتب الفقهية مثل املغنى ) ١(
 ومـا ١٢٨ / ٢ وما بعدها وبدايـة املجتهـد ٣ / ٤راجع البيوع يف كتب الفقه مثل املغني ) ٢(

 .بعدها 

www.almoslih.net



  

 - ٤٣١ -

ويدخل حتت هذا األصل كل ترصف اختلت فيه املـساواة بـني البـدلني 
عىل وجه غري مرشوع إذا كـان التـرصف مـن قبيـل املعاوضـات املاليـة ألن 

عقـود فـإذا اختلفـت فـإن املقـصود املساواة مقصود العاقدين يف مثل هذه ال
 .كالترصفات الربوية املحرمة 

ًويدخل يف هذا األصل أيضا كل ترصف اشتمل عـىل غـرر ، أو خمـاطرة 

 .كبيوع الغرر ، وكذلك البيع مع التحايل غري املرشوع لرفع األسعار 

 حيرم التملك عن طريق كل ترصف اشتمل عىل استغالل ، أو ظلم ، -٥
ذا الكثري من اجلزئيات كاالحتكار والرشوة واالجتـار يف أو رضر ، ويشمل ه

 .والوالية واحلكم اجلاه املحرمات والقامر وكسب املال عن طريق 

 حيرم التملك عن طريق كل ترصف هنى الـشارع عنـه ألمـر خـارج -٦
ً أن النهى يقتيض الفساد مطلقا عند بعض الفقهاء كالبيع وقت النداء بناء عىل

 . من األصوليني  رجح هذا كثريدقو

 > ;   : 9 ﴿: وجيمع جل هذا إن مل يكن كلـه قولـه تعـاىل 

= > ? @  ﴾.  

واملعنى ال يأكل بعضكم مـال : (  لآلية الكريمة قال القرطبي يف تفسريه

                                         
  .٢٩: سورة النساء ) ١(
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بعض بغري حق فيدخل يف هذا القامر واخلداع والغصوب وجحد احلقوق وما 
طابت به نفس مالكـه كمهـر ال تطيب به نفس مالكه أو حرمته الرشيعة وإن 

: إىل أن يقـول .. البغى وحلوان الكاهن وأثامن اخلمور واخلنازير وغري ذلك 
ومن احلرام أن . من أخذ مال غريه ال عىل وجه إذن الشارع فقد أكله بالباطل 

 ) .إلخ  ... يقيض القايض لك وأنت تعلم أنك مبطل

ـا يفيـد أن األصـل وللغزايل تفصيل يف هذا املقام ، وإن كان يالح ظ عىل عبارته م
 .احلظر وهذا خالف املشهور بني العلامء من أن األصل االباحة 

ذكر الغزايل أن حتريم املال يرجع إما إىل صفة ، أو معنى يف العني كامليتـة 
ل األموال التي حترم َّوالدم ، وإما خللل رشعي يف جهة احلصول عليه ، وفص

 :تة أقسام عن هذا الطريق ، فقسمها إىل س

 :القسم األول 

ما يؤخذ من غري مالك كنيـل املعـادن وإحيـاء املـوات وغريهـا ، فهـذا 
حالل برشوط تفصيلها يف كتاب إحياء املوات ، فإن اختل منها رشط مل حيـل 

 .املال 

 

                                         
  .٣٣٨ / ٢تفسري القرطبي ) ١(
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 :القسم الثاين 

ًاملأخوذ قهرا ممن ال حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أمـوال الكفـار 

فهذا حالل للمسلمني إذا أخرجـوا منـه اخلمـس وقـسموه بـني املحاربني ، 
 .املستحقني بالعدل برشوط تفصيلها يف أبواب اجلهاد والسري 

 :القسم الثالث 

ًما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه ، فيؤخذ دون رضاه 

وذلك حالل إذا تم تسبيب االستحقاق ، وتـم وصـف املـستحق الـذي بـه 
ترص عىل القدر املستحق واستوفاه ممـن يملـك االسـتيفاء مـن استحقاقه واق

قاض ، أو سلطان ، أو مستحق إىل غري ذلك من الرشوط التي ورد تفـصيلها 
يف أبـواب تفريــق الــصدقة ، والوقــف ، والنفقــات إذ فيهــا النظــر يف صــفة 
املستحقني للزكاة ، والوقف والنفقة وغريها من احلقـوق ، فـإذا اسـتوفيت 

 .ًان املأخوذ حالال وإال فال رشائطها ك

 :القسم الرابع 

ًما يؤخذ تراضيا بمعاوضـة وذلـك حـالل إذا روعـي فيـه مـا اشـرتطه 

الشارع بـصحة التـرصف مـن تـوافر األركـان والـرشوط ، وانتفـاء املوانـع 
والرشوط الفاسدة ، وتفصيل هذا يف أبواب العقود من بيـع وسـلم وإجـارة 

 .ملالية وقراض ورشكة وسائر املعاوضات ا
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 :القسم اخلامس 

ما يؤخذ عن رضا من غري عوض ، وهو حالل إذا روعي فيه ما تقدم يف 
 .القسم الرابع ، وتفصيل هذا يف أبواب اهلبات ، والوصايا ، والصدقات 

 :القسم السادس 

ما حيصل بغري اختيار كاإلرث وهو حالل إن كان املورث قد اكتسبه عن 
اء الدين والتجهيز وتنفيذ الوصايا وتعديل طريق حالل ، وكان ذلك بعد قض

  .القسمة بني الورثة وتفصيل هذا يف أبواب املواريث ، والوصايا

 أمثلة لطرق التملك املحرمة

وأرى أن الطرق املحرمة لكسب امللكية عىل كثرهتا يمكـن تـصنيفها إىل 
 :ثالث جمموعات 

 أو وصف يف العني ًأن يكون التحريم راجعا إىل معنى: املجموعة األوىل 
ًيقتيض حظر تداوهلا ومنع التعامل فيها درءا للمفاسد وجلبا للمصالح  ً. 

ًأن يكون التحريم راجعا إىل استيالء غري مرشوع عىل : املجموعة الثانية 

 .اليشء 

                                         
 . وما بعدها ١١٧ / ٢إحياء علوم الدين ) ١(
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ًأن يكون التحريم راجعا إىل ترصف حمظـور رشعـا ، : املجموعة الثالثة  ً

 .وإن أخذ صورة العقد 

 .ًموعة صورا كثرية وأمثلة جزئية أكتفي بذكر بعضها وتشمل كل جم

 أمثلة للمجموعة األوىل

بني الشارع هذه املجموعة عىل سـبيل احلـرص ، إمـا بـالنص عـىل اسـم 
اليشء ، أو بتعيني وصف مـن أوصـافه ، وقـد جـال العلـامء هـذا يف أبـواب 

 .األطعمة والصيد والبيوع والزكاة وغريها 

 :ومن أمثلتها 

وهي التي ماتت حتف أنفها دون زكاة رشعية ، ويستثني منها : ة  امليت-١
د وابن ماجـه ما ورد النص بإباحته كميتة السمك وميتة اجلراد ، ملا روى أمح

قال : والدارقطني عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال 
َّ أحل لنا ميتتان ودمان ، فأم« : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َ ََ َ َ َِّ َِ َ َْ َ َ ِ َّا امليتتان فاحلوت واجلراد وأمـا ُ َ َ َُ ُ ُْ َ َِْ َ َ

ُالدمان فالَكبد والطحال  ُ ََ ُ َِّ ِ َ«.  

 i j k l m n o ﴿: واملراد به الدم املسفوح لقوله تعاىل :  الدم -٢
p q r s t  u v w x y z  ﴾.  

                                         
  .٩٧ / ٢ عن ابن عمر مسند أمحد ١٠٧٣ / ٢ابن ماجه ) ١(
  .١٤٥: سورة األنعام ) ٢(
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ًوما جاءت مطلقا فهو حممول عـىل املقيـد ، ويـستثنى مـن الـدم الكبـد 

 .حديث السابق والطحال ، لل

  .ومثل اللحم يف احلرمة الشحم:  حلم اخلنزير -٣

 .أي الذي ذكر عليه اسم غري اهللا عند ذبحه :  ما أهل به لغري اهللا -٤

 ، وهي التي حيبس نفسها بحبل أو غريه فتموت بسبب ذلك: املنخنقة  -٥
 .فحكمها حكم امليتة 

ًوهي التي رضبت رضبا شديدا بعـ:  املوقوذة -٦ صا أو بغريهـا فامتـت ً
 .بسبب ذلك 

وهي التي وقعت يف بئر أو حفرة أو سقطت من مكان عال :  املرتدية -٧
 .فامتت بسبب ذلك 

 .أي املنطوحة التي متوت بسبب النطح من حيوان آخر :  النطيحة -٨

أي التـي يفرتسـها احليـوان ذو النـاب أو املخلـب :  ما أكل الـسبع -٩
 .كاألسد فتموت بسبب ذلك 

 % $ # " ! ﴿: وجيمع األصناف املتقدمة قولـه تعـاىل 

                                         
  .١٥٢ / ١أحكام القرآن للجصاص ) ١(
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4 5 6 7 8 9  ﴾.  

:  ومنها كل ذي نـاب مـن الـسباع وكـل ذي خملـب مـن الطيـور -١٠
كاألسد والنمر والفهد والذئب والدب والقرد والسنور والنـسناس والنـرس 

  .يف بعض الفروععىل خالف بني الفقهاء . والصقر ونحوها 

ن أيب ثعلبـة عـومما يدل عىل حتريمهـا مـا رواه مـسلم وأمحـد وغريمهـا 
ُ هنى رسول اهللاِ «: اخلشنى قال  ُ َ ل ذي ملسو هيلع هللا ىلصََ َ عن كل ذي نـاب مـن الـسباع وك َ َ ِْ ِ ِّ ُـِّ ُِ ِّ ٍ َ َ

ِخملب من الطيور  ُ َُّ َِ ِ َ َ«.  

ىل ويرجـع يف هـذا إ: ً ومنها كل ما تعـده الطبـاع الـسليمة خبيثـا -١١
ذين نزل عليهم القرآن وخوطبوا لالعرف واملعترب عرف أهل احلجاز ، ألهنم ا

 .به فرجع يف مطلق ألفاظه إىل عرفهم 

                                         
  .٣: املائدة ) ١(
   ٦٧ / ٤ ومـا بعـدها ، اهلدايـة ٥٨٣ / ٨ ومـا بعـدها ، املغنـي ٤٦٤ / ١بداية املجتهـد ) ٢(

 .وما بعدها 
 هبـذا ١٥٣٤ / ٣ ، دون ذكـر الطـري ، مـسلم يف الـصيد ٢٤٩ / ١٠البخاري يف الطـب ) ٣(

  .١٤٧ / ١اللفظ مسند أمحد 
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  .X Y Z  ﴾ ﴿ :واألصل يف حتريم مثل هذا قوله تعاىل 

ومـا اسـتخبثه العـرب فهـو حمـرم :  يف هذا – رمحه اهللا –قال ابن قدامه 

  .﴾ X Y Z ﴿: لقول اهللا تعاىل 

ل لــذين تعتــرب اســتطابتهم واســتخبائهم هــم أهــل احلجــاز مــن أهــوا
، ألهنم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا بـه وبالـسنة فرجـع يف األمصار

مطلق ألفاظهام إىل عرفهم دون غريهم ، وما وجد يف أمصار املـسلمني ممـا ال 
ا فهو ًيعرفه أهل احلجاز رد إىل أقرب ما يشبهه يف احلجاز فإن مل يشبه شيئا منه

 اآلية ، ﴾   p  o  n  m  l   k  j  i ﴿: مباح لدخوله يف عموم قوله تعاىل 
ُ وما سَكت اهللا عنه فهو مما عفا عنه « : ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  َ ُ ُ َْ َْ َ َ ََ ََّ ِ َ َ«.  

ً ومنها كل ما فقد رشطا من الرشوط التـي يعتربهـا الـشارع حلـل -١٢

ًالذبح كأن يكون الذابح وثنيا أو شيوعيا ،  ًأو تكون آلة الـذبح سـنا أو ظفـرا ً ً

  .ونحومها مما ال جيوز الذبح به

                                         
  .١٥٧: عراف األ) ١(
  .٥٨٥ / ٨املغنى ) ٢(
ً كثـريا مـن – إن مل يكـن يف كلهـا –وما حيزن النفس أننا نجد يف معظم البالد اإلسـالمية ) ٣(

 ، ذبائح الذين ال حيل ذبحهم متحيلني يف تروجيها بكتابة شعارات ال ندري زيفهـا مـن عدمـه
 .ينتبهوا ملثل هذا وحري بأوىل األمر أن . ذبح عىل الطريقة اإلسالمية : مثل 
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ًفكل هذه األعيان السابقة وغريها مما ورد الرشع بتحريمه ليست مـاال ، 

ًوال تقابل باملال رشعا ، فال تكون حمال للملك وال جيوز متلكها  ً. 

ْ إن اهللا حرم بيع اخلمر واملي« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  َ َ ْ َ ََ ْ َّْ َ ِتة واخلنزير واألصنام َّ َ ْْ ََ ِ ِ َ« 
  .متفق عليه

 أمثلة عىل املجموعة الثانية

 .الرسقة وقطع الطريق .. من أمثلة هذه املجموعة 

 :وأشري إىل كل واحد منها بإجياز فيام ييل 

 الرسقة وأثرها يف كسب امللكية

 :أبدأ هذا بكلمة إمجالية قصرية عن معنى الرسقة وحكمها 

 :معنى الرسقة 

 .أخذ اليشء من املرسوق عىل سبيل اخلفية واالستتار : يف اللغة 

ًاخلتف الفقهاء يف تعريفهـا تبعـا الخـتالفهم يف بعـض : يف االصطالح 
ومعنـى الـرسقة أخـذ : ( رشوطها ، ومن أنسب تعريفاهتا ما قاله ابن قدامة 

  .)املال عىل وجه اخلفية واالستتار 

                                         
 ورقـم ١٢٠٧ / ٣ عن جابر بن عبد اهللا ، مسلم يف املساقاة ٤٢٤ / ٤البخاري يف البيوع ) ١(

 . عن جابر بن عبد اهللا ٧١احلديث 
  .٢٤٠ / ٨املغنى ) ٢(
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 :حكم الرسقة 

قد قامت األدلة الرشعية عىل حتريمها من الكتاب والسنة الرسقة حرام و
 .وإمجاع األمة 

 3 2 1 0 / ﴿: فمن الكتاب ، قوله تعـاىل 
4 5       6 7 8  ﴾.  

قـال :  الشيخان عن أيب هريـرة قـال هاورومن السنة ، أحاديث منها ما 
َ لعن اهللا السارق يرسق البيـضة ف« : - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا  َ ُ ُ ََ ْ َ َ ْ َِ ْ ُتقطـع يـده ويـرسق َِّ َ ِْ ْ َ َ ُ َ ُُ ُ

ُاحلبل فتقطع يـده  َ ُ ُْ َُ ْ َ َ« ومـا رواه الـشيخان عـن عائـشة أن قريـشا أمهـتهم ، ً
 ومن جيرتئ عليه - ملسو هيلع هللا ىلص -قالوا من يكلم رسول اهللا . املخزومية التي رسقت 

 أتشفع «:  فقال - ملسو هيلع هللا ىلص - فكلم رسول اهللا - ملسو هيلع هللا ىلص -إال أسامة حب رسول اهللا 
َ يا أهيا الناس إنام ضل من كان «:  ثم قام فخطب فقال »يف حد من حدود اهللا  ََّ ْ َُ َ َُّ َّ َّ َ

َقبلُكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه ، وإذا رسق َ َ َ ََ َ َُ َ ْ َّ ُْ ُْ َُ ِ َّ ُ فيهم الضعيف أقاموا ُ َُ ُ ِ َِّ ِ

َليه احلد ، وأيم اهللا لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حمع ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َ ُ َّْ ِ ِ ِْ ْ َمد يدهاْ َُ َّ «.  

                                         
  .٣٨: املائدة ) ١(
 ابن ماجه يف ١٣١٤ / ٣ ، مسلم يف احلدود ٦٧٨٣ يف احلدود ورقمه ٨١ / ١٢البخاري ) ٢(

  .٨٦٢ / ٢دود احل
 أبـو داود ١٣١٥ / ٣ مـسلم يف احلـدود ٨٧ / ٧ ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري يف فضائل أصحاب النبي ) ٣(

  .٨٥١ / ٢ ابن ماجة ٢٨٦ / ٣ مسند أمحد ١٣٢ / ٤احلدود 
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  وقد أمجع العلامء عىل أن الرسقة حرام، وأمجعوا عىل أهنا موجبة للحد يف 
 . اجلملة

 :أما وجوب الضامن عىل السارق فللفقهاء فيه تفصيل 

 .ًفريى الشافعي وأمحد أن القطع والضامن جيتمعان دائام 

 .ويرى أبو حنيفة أهنام ال جيتمعان 

 حيكم عليه بالقطع ، فإذا قطع فعليه رد العـني ويرى مالك الضامن إذا مل
إذا كانت موجودة ، فإن مل تكن موجـودة فعليـه قيمتهـا أو مثلهـا بـرشط أن 

 .ًيكون مورسا وقت الرسقة ويظل يرسه حتى يقطع 

َ عىل اليد ما أخذت حت« : ملسو هيلع هللا ىلصواحتج الشافعي وأمحد بقوله  َْ ََ َ َ َ ِ َى تؤديه َ ِّ َ ُ«.  

سان أن يرد ما أخذت يـده مـن مـال غـريه ، وهـذا فاحلديث يوجب عىل اإلن
 .يف احلديث الرشيف )  َىلَع( يقتيض وجوب التضمني ويشعر هبذا لفظ 

ومنها ما رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن السائب بن يزيـد عـن أبيـه 
ِ ال يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا وال الع« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  ِ َِ َ ً َّ َ ََّ َ َ َ ََ ََ َُ ْ ُ ُ َبا وإذا ْ َ ًَ

َأخذ أحدكم عصا أخيه فلريدها  َّ َ َُ َ ْْ َ َِ ِ َ َ ََ ُ ُ َ«.  

                                         
  .١٣ ، ١٢ ، ٨ / ٥ مسند أمحد ٣٩ ، الرتمذي يف البيوع باب ٨٠٢ / ٢ابن ماجه يف الصدقات ) ١(
 . بمعناه ٤٦٢ / ٤ ، الرتمذي ٢٢١ / ٤ ، مسند أمحد ٢٧٣ / ٥ – األدب –أبو داود ) ٢(
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 .واحلديث ظاهر يف وجوب رد املال عىل صاحبه 

ُ ال حيل مال «:  قال - ملسو هيلع هللا ىلص -ومنها ما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي  ُّ ََ ِ َ
ِامرئ مسلم إال بطيب نفسه  ِ ْ َّ ٍَ ِ ِ ِ ْ ُ ٍْ«.  

 :أما املعقول فمنه 

رسوق جيب ضامنه قبل القطـع باتفـاق ، فيجـب ضـامنه بعـد أن املال امل
 .القطع 

 .ألنه ال أثر للقطع يف انتفاء الضامن 

 :ومنه 

 .ًأن القطع والضامن حقان جيبان ملستحقني فالقطع جيب حقا هللا تعاىل 

ًوالضامن جيب حقا للعبد فجاز اجتامع احلقني كاجلزاء والقيمـة يف صـيد 

 .ًاحلرم إذا كان مملوكا 

ويمكن القول بأن السارق قد صدر منه فعالن فعـل موجـب للقطـع ، 
وهو الرسقة ، وفعل موجب للضامن وهو أخذ مال الغري ، فالذي جيب عـىل 

 .مها القطع والضامن .. السارق يف هذه احلالة عقوبتان 

                                         
  .٧٢ / ٥رواه الدارقطني ، مسند أمحد ) ١(
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القطع ألنه اعتدى عىل حق اهللا تعاىل حيث خالف أمره وتعدى حدوده ، 
نه اعتدى عىل حق العبد ، واسـتوىل عـىل مالـه بغـري وجيب عليه الضامن ، أل

 .وجه حق 

 :ومنه 

أنه ال منافاة بني القطع ووجوب الضامن ، ألن القطـع والـضامن حقـان 
خمتلفان من حيث املحل واملستحق والسبب ، ألن حمل القطع اليد ومستحقه 

منـه ، هو اهللا تعاىل ، وسببه الضامن ، وحمل الضامن الذمة ومستحقه املرسوق 
وسببه إدخال النقصان عىل املرسوق منه بأخذ ماله بغري حق وإذا كـان ذلـك 
كذلك فوجوب أحد احلقني ال يمنع وجوب اآلخر كالديـة مـع الكفـارة يف 

 .القتل 

 :واستدل احلنفية ومن وافقهم باملنقول واملعقول 

 3 2 1 0 / ﴿: أما ملنقول فمنه قوله تعـاىل 

4 5         ﴾ية يدل عىل أن القطع هو كل ما توجبه الرسقة ، فلـو  فظاهر اآل
وجب الضامن لكان القطع بعض ما توجبه الرسقة ، وهذا يتنـاىف مـع ظـاهر 

 .اآلية الكريمة 

                                         
  .٣٨: املائدة ) ١(
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ويعرتض عىل وجه الداللة مـن اآليـة الكريمـة بـأن ظاهرهـا يفيـد أن 
ًموجب الرسقة ليس منحرصا يف القطع ، وإنام هو من موجباهتـا ، ألن اآليـة 

ًوال حـرصا ، وإذا ًن قبيل املطلق وهو يف مثل هذه احلال ال يقتـيض عمومـا م

 . فوجب الضامن ال يتناىف مع ظاهر اآلية الكريمة كلكان ذلك كذ

 ملسو هيلع هللا ىلص -ومنه ما يعزونه إىل الدارقطني عن عبد الرمحن بن عوف عن النبي 
ُـ إذا أ ًقيم احلد عىل عىل السارق فال غ«:  أنه قال - ََ َ ْ َِ ِ َّ َ ََ ُّ ِ ُ ِرم عليـه ِ ْ َ َ َ ْ« ويف روايـة  :  
ُ ال غرم عىل السارق بعد ما قطعت يمينه « َ َ ُْ ِ ِْ َُ ََ َّ َ َْ ِ ِ ِ َ ُ«.  

مــع عــىل الــسارق بــني القطــع واحلــديث واضــح الداللــة يف أنــه ال جي
، ويعرتض عىل االستدالل باحلديث بأنه معلول عند أهل احلـديث والضامن

  .اهيم بن منصورباإلرسال وبجهالة بعض رواته كسعد بن إبر

أن القطع والضامن : وأما استدالل احلنفية ومن وافقهم باملعقول ، فمنه 
والقطع ثابت بيقني فإذا ثبت .  إذا ثبت أحدمها انتفى ثبوت اآلخر متنافيان

 .القطع انتفى الضامن 

                                         
 ، ابن الرتكامين يف حاشية البيهقي ٢٧٧ / ٨ ، البيهقي ١٨٣ – ١٨٢ / ٣رواه الدارقطني ) ١(

٢٧٧ / ٨.  
  .٤٥٢ / ٢بداية املجتهد ) ٢(
  .٢٣٠ / ٣حاشية ابن عابدين ) ٣(
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ووجه التنايف بني القطع وبني وجوب الضامن أن وجوبه يقتـيض ملكيـة 
ًضمون أي املرسوق مستندا هذا امللك إىل سبب الضامن وهو السارق للامل امل

الرسقة ، وإذا كان ذلك كذلك مل جيب القطع ألنه بوجوب الضامن يتبـني أن 
ًالسارق رسق ماال مملوكا له وال قطع عىل اإلنسان فيام أخذه من ملكه لكـن  ً

وجوب القطع ثابت عىل وجه اليقني ، فبطـل مـا أدى إىل عـدم ثبوتـه وهـو 
 .وب الضامن وج

ثم إن ما . ويعرتض عىل هذا بأنه رأى يف مقابل نص رشعي فال يعتد به 
قالوه هنـا غـري مـسلم فوجـوب الـضامن عـىل الـسارق ال يقتـيض ملكيتـه 

 .للمرسوق من وقت الرسقة 

ألنه يف حال وجوب الضامن يقدر امتالك السارق للامل املـرسوق قبيـل 
 الرسقة ألن تقدير امللك هنا مـن قبيـل امتناع الرد من غري أن يستند إىل وقت

الرضورة وهي تقدر بقدرها ، فالسارق وقت الرسقة ووقت وجوب القطـع 
 .ًأخذ ماال غري مملوك له عىل وجه الرسقة 

 إليـه مـن أن الـسارق إذا قطـع وكـان واستدل املالكية عىل ما ذهبـوا
 هـذه ، لكـان ًمعرسا وامتنع الرد مل جيب عليه بأنه لو وجب الـضامن واحلـال

                                         
  .١٨٣ / ٧املنتقى للباجي ) ١(
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  واملـال . ًاملال موجبا لعقوبتني ، إحدامها القطـع ، والثانيـة الغـرم والـضامن 
 .ال جتب فيه عقوبتان 

ًويعرتض عىل هذا بأن ال مانع رشعـا مـن أن جتـب يف املـال عقوبتـان ، 

 .ألهنام غري متنافيتني عىل ما بينا يف استدالل احلنابلة 

ًرس ، فإن السارق إذا كان مورسا وقطع وما قاله املالكية وارد يف حق املو

وامتنع رد املرسوق لسبب من األسباب ، وجب عىل السارق الـضامن ، فقـد 

تعلق باملال عقوبتان القطع ووجوب الضامن يف حال يسار السارق ، فكيـف 

 ؟.. جيوز هذا هنا وال جيوز هناك 

 ، قطـع ًوظاهر مما تقدم أنه جيب عىل السارق ضامن املال املرسوق مطلقا

ًأو مل يقطع مورسا كان أو معـرسا عنـد أكثـر الفقهـاء  وعنـد احلنفيـة ومـن . ً

. وافقهم جيب الضامن يف حال عـدم القطـع أمـا يف حـال القطـع فـال جيـب 

ًواملالكية يوافقون األولني فيام إذا كان السارق مورسا ويوافقون احلنفية فـيام 

 .ًإذا كان معرسا 

 عند احلنفية ، ومن وافقهم يكـون املـال وظاهر أنه يف حال عدم الضامن

. ًاملرسوق ملكا للسارق من حني القطع لكنه خبيث ال حيل االنتفـاع باملـال 

قال يف اإليضاح قال أبو حنيفـة ال حيـل للـسارق : ( قال ابن عابدين يف هذا 
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ًاالنتفاع هبا بوجه من الوجوه  وكذا لو خاطهام قميصا ال حيل االنتفاع به ألنه 

  .)وجه حمظور ملكه ب

والراجح ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة ومن وافقهم لقوة أدلتهم وعىل 
 .ًهذا فالرسقة ال تفيد امللكية مطلقا 

 قطع الطريق وأثره يف كسب امللك

 :املنع من سلوك الطريق : قطع الطريق يف اللغة 

ذه واختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم لقطع الطريـق ، وأرى أوىل هـ
 التعـرض للنـاس: ( التعريفات ما قاله صـاحب الكـشاف مـن احلنابلـة 

ًبـسالح يف صـحراء أو بنيـان أو بحـر فيغـصبوهنم أمـواهلم قهـرا جمــاهرا أو  ً

 .، فإنه جيمع كل أحوال قطع الطريق ) يقتلوهنم ألخذ أمواهلم 

                                         
ومن احلنفية من يرى أن املال املرسوق إذا أتلف أو استهلك وجب ضامنه للمرسوق منـه ) ١(

 ، هـذا وكثـري مـن ٢٣٠ / ٣ ، حاشية ابـن عابـدين ٢٣١ ، ٢٣٠ / ٣راجع ابن عابدين 
ا ديانة فيام بـني احلنفية يرون أن عدم وجوب الضامن إنام هو بالنسبة إىل احلكم والقضاء أم

العبد وربه فيجب الضامن ألن املرسوق منه قد حلقه اخلرسان والنقصان من جهة الـسارق 
  .١٥٨ / ٩راجع املبسوط . بسبب هو متعد فيه 

 ١٨٩ / ٤ ، وحاشـية قليـويب ٢٩٣ / ٣ً وراجع أيضا ابن عابدين ٨٩ / ٤كشاف القناع ) ٢(
  .١٠٤ / ٨ورشح اخلريش 
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وقطع الطريق من الكبائر املنهى عن اقرتافها بالنص واإلمجاع ، أما 

 K L M N O P Q R S ﴿:  ، فقوله تعاىل النص

T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 
cb d e f g ih j k l m n   ﴾.  

 . ، فقد اتفقت كلمة املجتهدين عىل أن هذه اجلريمة حمرمة وأما اإلمجاع

ًويشرتط يف قاطع الطريق أن يكون بالغا عاقال عاملا بالتحريم ، وأن يتم  ًً
اهرة بحيث يمتنع املارة وينقطع السبيل ويكون القـصد الفعل عىل وجه املج

  .ًاحلصول عىل املال مصحوبا باملدافعة واملغالبة

 أثر قطع الطريق يف كسب امللك

قطع الطريق يف هذا مثل الـرسقة ، والـراجح أن قطـع الطريـق ال يفيـد 
 ن كـان املـالإامللك ، فاملال الذي أخذ عن هذا الطريق جيب رده عىل مالكـه 

                                         
  .٣٣:  املائدة )١(
  .٢ / ٨ ، وهناية املحتاج ٢٢٨ / ٤ ، ورشح فتح القدير ٧٢ / ٥البحر الرائق ) ٢(
 وما بعدها ، والدسوقي عىل الـرشح الكبـري ٢٨٦ / ٨عىل خالف وتفصيل راجع املغنى ) ٣(

 ١٥٤ / ٤ وما بعدها ، وأسنى املطالب – ٢٣٥ / ٣ وما بعدها ، وتبني احلقائق ٣٤٨ / ٤
ختلف فيها اإلسالم واحلرية والذكورية والنـصاب ، راجـع ومن الرشوط امل. وما بعدها 

 .ما تقدم 
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ًباقيا ، وجيب رد بدله من مثل أو قيمة إذا تلف املال أو أتلف سواء أقيم احلـد 

 .عىل قاطع الطريق أو ال 

وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه تاب اهللا عليه وعفا عن حقـه ، 
أما حق العبد فال يسقط بالتوبة ، فيجب عىل قاطع الطريق أن يرد ما أخذه إن 

ً ملالكه إن هلك أو أهلك أو اسـتهلك اعتبـارا بـسائر ًكان باقيا ويضمن بدله
 .حقوق العباد ، فإن أداءها رشط يف قبول التوبة 

ومن الفقهاء من يرى أنه إن تاب قبل القدرة عليه ، وكان املال قد هلك أو 

 p ﴿ :استهلك فال يضمنه قاطع الطريق وال يطالب قضاء بالبدل لقوله تعاىل 
q r s t u v xw y z { | }﴾ فإهنا عامة 

 .يف حق اهللا وحق العبد ، وممن رأى هذا احلنفية يف قول رجحه بعضهم 

وال متعلق يف اآلية الكريمة ملا ادعاه احلنفية ألن اآلية واردة يف احلد وهو 
 .مغلب فيه حق اهللا تعاىل وهو يسقط بالتوبة 

د ولو سلم أن اآلية الكريمة عامة يف حق اهللا وحـق العبـد ، فحـق العبـ
 العبـاد مثـل خارج من حكم اآلية للداللة الدالة عىل وجوب أداء حقوق

                                         
  .٣٤: املائدة ) ١(
   ومـا بعـدها ورشح اخلـريش ٣٢٩٥ / ٨ ، واملغنـى ٢٣٤ / ٣راجع حاشية ابن عابدين ) ٢(

 . وما بعدها ١٠٦ / ٨٠
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ُ عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه « : - ملسو هيلع هللا ىلص -قوله  َ ِّ َ ََ ْ َُ َ َ َ َ ِ َ« عليـه الـصالة – وقوله 
ِ ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب من نفسه « : -والسالم  ِ ِ ِ ِْ َّ ٍ ُّ ََ ْ ِ َ َ« وقوله تعاىل  :

﴿ 9 :   ; < = > ? @  ﴾.  

وعىل هذا ، فقطع الطريق ال يفيد امللك يف مجيع األحوال ، وعىل املجـرم 
ًأن يرد ما أخذه حيث أمكن الرد وإال وجب عليه أن يرد مثله إن كان مثليا أو 

 .قيمته إن مل يكن من ذوات األمثال 

 أمثلة للمجموعة الثالثة

ًنهى عنها رشعـا سـواء  ، امليدخل يف هذه املجموعة كل الترصفات الباطلة

 .ًأكان النهي راجعا إىل ماهية الترصف أم إىل أمر الزم للامهية أم خارج عنها 

 :ومن أمثلة هذه املجموعة 

 .بيع ما حرمه اهللا تعاىل ، مثل اخلمر ، فإن الذي حرم رشهبا حرم بيعها 
                                         

   ابـن ماجـه ٥٥٦ ص ٣/ أخرجه الرتمذي من سـننه كتـاب البيـوع بـاب العاريـة جـزء ) ١(
 .عن احلسن بن سمره  ) ٨٠٢ / ٢صدقات ال( 

  .١٣ و ١٢ و ٨ / ٥ مسند أمحد ٧٧ / ٣ البيهقي ٧٢ / ٥مسند أمحد ) ٢(
  .٢٩: النساء ) ٣(
 وتبـني ٧٤ / ٦مع مراعاة خالف احلنفية يف مغايرة الفساد للبطالن ، راجع البحر الرائق ) ٤(

  .٤٥ / ٤احلقائق 
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ومنها الربا وما كان ذريعة إليه ، فإن اهللا قد لعـن آكلـه وموكلـه وكاتبـه 
 .شاهديه و

ومنها بيع حبل احلبلة وبيـع مـا مل خيلـق واملالمـسة واملنابـذة واحلـصاة 
 وما جهلت عينه أو وصفه أو قدره أو ثمنـه أو أجلـه واملضامني واملالقيح

أو تعذر تسليمه أو تسلمه ، وبيع حارض لباد وتلقى الركبان والـنجش وبيـع 
ا مما هنى الرشع عنه ، فإن الرجل عىل بيع أخيه والبيع وقت األذان ، وغري هذ

 .تعاطيه حرام وال يفيد امللك يف اجلملة 

وأرى أي تفصيل هذا ال يتحمله البحث ، وهلـذا أكتفـى بمثـالني هلـذه 
ًاملجموعة مراعيا االختصار عىل ما يتصل ببحثي وهو أثر الترصف يف كسب 

 .امللكية 

 :واملثاالن اللذان سأشري إليهام مها 

 .النجش والربا 

                                         
أن : ج الناقة ما يف بطنها ثم ينتج ما يف بطنها ، واملالمـسة البيع إىل أن تنت: بيع حبل احلبلة ) ١(

أن ينبذ كل واحد من املتابعني إىل صـاحبه :  ، واملنابذة –يلمس الرجل الثوب وال ينرشه 
 ، –الثوب من غري تعيني ، واحلصاة أن يقول املشرتى أي ثوب وقعـت عليـه احلـصاة فهـو يل 

راجع بدايـة . بيع ما يف ظهور الفحول :  واملالقيح بيع ما يف بطون احلوامل ،: واملضامني 
 . وما بعدها ١٤٨ / ٢املجتهد 
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 جشالن

أصله االستتار ألن الناجش يسرت قـصده فيزيـد يف :  يف اللغة النجش
 .سلعة أكثر من ثمنها ، وليس قصده أن يشرتهيا بل ليغر غريه فيوقعه 

أن يزيد الرجل يف ثمن السلعة وهو ال يريد  : والنجش يف االصطالح
تساويه فيغرت رشاءها ليقتدي به غريه فيظن أنه مل يزد فيها هذا القدر إال وهي 

 عىل أن الناجش عاص بفعلـه بذلك ويقدم عىل الرشاء ، وقد اتفق الفقهاء
 - ملسو هيلع هللا ىلص -هنى رسـول اهللا : ملا رواه الشيخان عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال 

  .» والنهي يقتيض التحريم وملا فيه من اخليانة واخلداع « عن النجش

 :أثر هذا الترصف يف إفادة امللك 

 .تيض أن نبحث حكم هذا الترصف من حيث الصحة وعدمها وهذا يق

وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا الترصف إذا وقع فذهبت طائفـة مـن 
أهل الظاهر وأمحد يف رواية إىل أن التـرصف باطـل ، وذهـب أكثـر الفقهـاء 

                                         
 .املصباح املنري مادة ن ج ش ) ١(
  .٢٣٤ / ٤املغنى ) ٢(
  .٢٤٣ / ٢ ، رشح املنهج ١٨ / ٣سبل السالم ) ٣(
 . يف البيوع عن ابن عمر ١١٥٥ / ٣ ، مسلم ٣٥٥ / ٤البخاري يف البيوع ) ٤(
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ومنهم احلنفية واملالكية والشافعية عىل الراجع وأمحد يف رواية وابن حـزم إىل 
 .صحيح أن الترصف 

استدل من قال بالبطالن بالنصوص الرشعية التي ورد فيها النهـي عـن 
 .هذا الترصف والنهي يقتيض الفساد 

واستدل من ذهب إىل الصحة بعموم األدلة الدالة عىل إباحة البيع ، أمـا 
النهي عن النجش فقد توجه إىل أمر خارج عن ماهيـة البيـع وهـو الـنجش 

 .يقتيض هذا فساد البيع فيحرم ذلك األمر اخلارج وال 

ًوالذي أراه راجحا هو القول بالبطالن ألن النهي يعتمد املفاسد ولعـل 

 .الناجش إذا علم بفساد الترصف ازدجر وأحجم عنه فينسد هذا الباب 

وما يقال هنا من أن فساد الوصـف ال يقتـيض فـساد العقـد ممنـوع ألن 
نهـي إىل تلـك املاهيـة ماهية العقد موصوفة بالوصف املنهى عنـه فيتوجـه ال

 .املوصوفة بذلك الوصف فتفسد املاهية 

  .وإذا بطل الترصف مل يستتبع غايته فال يفيض إىل امللك

 

                                         
   فـتح القـدير ٧٣ / ٣ هنايـة املحتـاج ٦٨ / ٣ة الدسوقي عىل الـرشح الكبـري انظر حاشي) ١(

  .١٦٥ / ٢ ، بداية املجتهد ٢٣٤ / ٤ ، املغنى ٤٤٨ / ٨ املحىل ٢٣٩ / ٥
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 الربا

هديف من هذا الفرع جالء أثر الربا يف كسب امللكية ، وملا كان احلكم عىل 
ا اقتىض هذا أن أعرض بطريق تبعية لبيان معنى الرب. ًاليشء فرعا عن تصوره 
 .وأنواعه وحكمه وعلته 

 :معنى الربا 

  :يف اللغة

الفضل والزيادة يقال ربا اليشء يربو إذا زاد ، وأربـى الرجـل دخـل يف 
 .الربا وعامل به ، وأربى عىل اخلمسني زاد عليها 

 :يف االصطالح 

ًاختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الربا تبعا لتفاوت أنظارهم يف تعليله 

 .وتعيني علته 

  : ومن أنسب التعريفات ما عرفه به صاحب املغنى وصـاحب الـروض 
 ففيه عموم بحيـث يمكـن أن يـدخل )الربا الزيادة يف أشياء خمصوصة ( 

 .حتته كل أنواع الربا ومجيع صوره 
                                         

 .القاموس املحيط واملصباح املنري مادة ر ب و ) ١(
  .١٠٦ / ٢ والروض املربع ٣ / ٤املغنى ) ٢(
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 :أنواع الربا 

 .ربا الفضل ، وربا النسيئة : من أهم أنواعه اثنان 

 :ربا الفضل 

ملال الربوي بجنسه مع حلول كل من البـدلني ، ًيتحقق رشعا يف مبادلة ا
 .وزيادة أحدمها عىل اآلخر يف معيار الرشع 

 :ربا النسيئة 

ًويتحقق رشعا يف مبادلة مال ربوي بامل ربوي مجعتهام علة واحـدة مـع 

 .تأخري أحد البدلني 

 :حكم الربا 

 :  ومنها تظاهرت األدلة الرشعية عىل حتريم الربا

 *  ( ) ' & % $ # " ! ﴿: قوله تعاىل 

+ , .- / 0 1 2  3   4 65 7 8 9 :  

;  ﴾.  

                                         
 .قيق خالفه وخالف البعض يف ربا الفضل والتح) ١(
  .٢٧٥: سورة البقرة ) ٢(
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قـال :  وغريمهـا عـن أيب سـعيد قـال ومنها ما وراه أمحد والبخـاري
 الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والـشعري « : - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 

أو اسرتاد فقد دا بيد فمن زاد يبالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل 
  .»خذ واملعطى فيه سواء أربى اآل

 لعـن آكـل « : - ملسو هيلع هللا ىلص -ومنها ما رواه اخلمسة عن ابن مسعود أن النبـي 
  .»الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 

  أثر الربا يف كسب امللك

 ومنهم املالكية والـشافعية واحلنابلـة إىل أن التـرصف ذهب اجلمهور

                                         
 ٧٥٧ / ٢ ، ابـن ماجـه ١٢١١ / ٣ ، مـسلم يف املـساقاة ٣٧٩ / ٤البخاري يف البيـوت ) ١(

  .٥٠ / ٣مسند أمحد 

  .٣٩٣ / ١ ، أمحد ٢٤٤ / ٣ أبو داود ١٢١٨ / ٣مسلم يف املسافات ، عن جابر ) ٢(
   ، حاشـية الدسـوقي ١١٠ / ٤حتـار  وما بعدها ورد امل٢٩٩ / ٥البدائع : راجع يف هذا ) ٣(

.  وما بعدها ٤ / ٤ ، واملغنى ١١٢ / ٢ ، وبداية املجتهد ٥٩ / ٣ وهناية املحتاج ٧٨ / ٣
وهذا راجح إىل خالف يف بعض القواعد األصولية مثـل إقتـضاء النهـي الفـساد أو عـدم 

صـول مثـل اقتضائه ، وترادف البطالن والفساد ، أو عدم ترادفهام راجع يف هذا كتب األ
 ، واألحكام لآلمـدي ٤٩٩ / ١ ، ومجع اجلوامع ١٣٢ / ٢ والتلويح ٩٤ / ١املستصفى 

 ، ٧٤ / ١ واألسـنوي ٩٨ / ٢ وخمترص ابن احلاجـب ١٤٨ ورشح الكوكب املنري ٢٧٦ / ١
  .٣٩٧ / ٢ومسلم الثبوت 
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 ترصف غري منعقد وال يفيد نقل امللك ، وإنـام ًالربوي ال وجود له رشعا فهو
يظل البدالن كل واحد منهام عىل ملـك صـاحبه كـام كـان قبـل التـرصف ، 

 وأنه ًوذهب البعض ومنهم احلنفية إىل أن الترصف الربوي بيع لغة ورشعا
 .بيع مرشوع باعتبار أصله منعقد مفيد للملك يف اجلملة 

 النهى عن الربا ، وعىل حتريمـه ، وإذا استدل اجلمهور باألدلة الدالة عىل
ًثبت هذا كان الترصف الربوي خمالفا يف وقوعه ملـا أمـر بـه الـشارع فيكـون 
ًمردودا وال يستتبع الغاية املقصودة منـه وال يرتتـب عليـه أثـر رشعـي هبـذا 

 .االعتبار فال يفيد امللك وال يبيح الترصف يف املعقود عليه 

 فيزعمون أن التـرصف الربـوي بيـع وأنـه أما احلنفية ومن نحا نحوهم
 .مرشوع باعتبار أصله وأنه منعقد ومفيد للملك يف اجلملة 

ًأما تعريف الربا بأنه بيع فألنه قد حتقق فيه معنى البيع لغـة ورشعـا ألن 
ًمبادلة يشء مرغوب فيه بيشء مرغوب فيه ماال كـان أو غـري : البيع يف اللغة 

  ° ̄ ® ¬ » ª ©̈  § ﴿: مال لقوله تعـاىل 
 فـسمى É Ê   Ë Ì Í  ﴾ ﴿:  إىل أن قال تعـاىل ﴾  ±

 .ًاهللا تعاىل مبادلة األنفس واألموال باجلنة رشاء وبيعا 

                                         
 .وال خالف يف أنه معصية ملعون مرتكبها مستحق للعقاب والزجر ) ١(
  .١١١:  التوبة )٢(
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والبيع يف الـرشع مبادلـة مـال متقـوم بـامل متقـوم ، وهـذا موجـود يف 
 .ًالترصف الربوي فيتحقق فيه معنى البيع لغة ورشعا 

 .بار أصله وأما أن الترصف الربوي مرشوع باعت

 7 ﴿: فالدليل عليه األدلة الدالة عىل مرشوعية البيع مثل قوله تعاىل 

8 9  ﴾ وقولــه تعــاىل ،  :﴿ < = > ? @ A B 

C D E F G  ﴾.  

 .وغري هذا من األدلة التي قامت عىل مرشوعية البيع 

وأما أن الربا ترصف منعقد مفيد للملك ، فالدليل عىل انعقاده أن انعقاد 
. ترصف يعتمـد عـىل األركـان ورشوط االنعقـاد ، والـركن هنـا الـصيغة ال

ورشوط االنعقاد موافقة القبول لإلجياب واحتاد جملس العقد ومتييـز العاقـد 
ًوكون املبيع ماال قابال للتمليـك والتملـك موجـودا مقـدور التـسليم عنـد  ًً

فيكـون  ، وهذا متحقق أو املفروض أنه متحقق يف الترصف الربوي العقد
 .ًمنعقدا 

                                         
  .٢٧٥:  البقرة )١(
  .٢٩:  النساء )٢(
  .٧٤ / ٦ البحر الرائق )٣(
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والدليل عىل أنه مفيد للملك ، أن الزيادة التي اشتمل عليهـا التـرصف 
ًالربوي إذا مل تذكر يف الترصف كان الترصف مفيدا للملـك باالتفـاق ، فـإن 

ًذكرت فإن ذكرها غري معترب رشعا فتكون يف حكـم العـدم رشعـا ، والعـدم  ً

 األصيل إفادة امللك فيكون واحلكم يف العدم. الرشعي والعدم األصيل سواء 
ًاحلكم يف العدم الرشعي كذلك ، وعىل هذا يكون التـرصف الربـوي مفيـدا 

 .للملك 

ولنا أن هـذا بيـع مـرشوع ( ًقال الكاساين مستدال للحنفية عىل ما سبق 
ًفيفيد امللك يف اجلملة استدالال بسائر املبيعات املرشوعة ، والدليل عـىل أنـه 

 . ًة مبادلة يشء مرغوب بيشء مرغوب ماال كان أو غري مـالبيع أن البيع يف اللغ

ــاىل  ــبحانه وتع ــال اهللا س ــمى Æ Ç È É   Ê  ﴾ ﴿: ق  س

 Ë Ì ﴿: مبادلة الضاللة باهلدى اشرتاء وجتارة ، فقـال سـبحانه وتعـاىل 

Í  ﴾.  

 ª © ¨ § ﴿:  عز شأنه ة مبادلة املال باملال ، قال اهللاوالتجار

ى سبحانه وتعاىل مبادلة   سم﴾  ±  ° ̄ ® ¬ »

                                         
  .١٦:  البقرة )١(
  .١٦:  البقرة )٢(
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  : ًاألنفس واألموال باجلنة رشاء وبيعا حيث قال تعاىل يف آخر اآلية 

﴿ É Ê   Ë Ì Í  ﴾ هو مبادلة مال :  ويف عرف الرشع
ًمتقوم بامل متقوم وقد وجد فكان بيعا ، والدليل عىل أنه مرشوع النصوص 

 ﴾  9 8 7 ﴿: العامة املطلقة يف باب البيع من نحو قوله عز وجل 

 @ ? < = > ;   : 9 ﴿: وقوله عز شأنه 

A B C D E F G  ﴾ ونحو ذلك مما ورد من النصوص 
ًيف هذا الباب عاما مطلقا ، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل ،  ً

ًولنا االستدالل بداللة اإلمجاع أيضا وهو أنا أمجعنا عىل أن البيع اخلايل عن 

ملك وقران هذا بالبيع ذكرا مل يصح فالتحق بالعدم املفسد مرشوع ومفيد لل
ًاألصيل إذ املوجود امللحق بالعدم رشعا والعدم األصيل سواء وإذا أحلق 

ًبالعدم يف نفس البيع كان البيع خاليا عن املفسد والبيع اخلايل عن املفسد 

 .هـ كالم الكاساين ١ مرشوع ومفيد للملك باإلمجاع

 ف الربوي عند القائلني هبذاامللك الذي يفيده الترص

                                         
  .١١١: التوبة ) ١(
   .١٨٨: البقرة ) ٢(
  .٢٩٩ / ٥ البدائع )٣(
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ال خالف بني احلنفية وبني غريهم يف أن الترصف الربوي ال يفيد امللـك 
قبل القبض ، فيبقى كل من العوضني عىل ملك صاحبه كام كان قبل الترصف 
ًألن مثل هذا الترصف مشتمل عىل الفساد ، وما كان فاسدا وجب رفعه فلـو 

 . تقرير للفساد وهو ال جيوز أفاد امللك قبل القبض لكان يف هذا

أما بعد القبض فذهبت احلنفية إىل أنه إذا تم بإذن املالك فـإن املتـرصف 
 .يملك املحل الذي وقع الترصف فيه 

وقد اتفق القـائلون بإفـادة التـرصف الربـوي للملـك عـىل أنـه يثبـت 
للمترصف الترصف اخلايل عن االنتفاع بعني الـيشء حمـل التـرصف كـالبيع 

 .واإلجارة ونحوها مما ليس فيه انتفاع بالعني واهلبة 

س الثـوب بًأما الترصف الذي يتضمن انتفاعا بالعني كأكل الطعـام ولـ
 .وركوب الدابة ونحو هذا فقد اختلف فيه 

فبعضهم يـرى أن مثـل هـذا التـرصف ال يملكـه العاقـد بنـاء عـىل أن 
اء عـىل الترصف الربوي ال يفيد ملك العـني وإنـام يفيـد ملـك التـرصف بنـ

التسليط املستفاد من القبض الذي تم بإذن املالك أما ملك العني فـال يفيـده 
الترصف الربوي ملا يف هذا من تقرير للترصف ويف تقريره تقرير للفساد وهو 

 .ًممتنع رشعا 

 .وممن قال هبذا مشايخ العراق من احلنفية 
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بدليل وبعضهم يرى أن الترصف الربوي يف هذه احلال يفيد ملك العني 
 .ثبوت أحكام امللك يف كثري من األحوال 

 :منها 

ًما لو كان املترصف فيه عبدا وأعتقه املشرتي صح العتق ، وكان الـوالء 

 .للمشرتي 

ولو كان املترصف فيه جارية وردها املـشرتي عـىل البـائع وجـب عليـه 
 .استرباؤها 

 ، وممن فلو مل يفد الترصف الربوي ملك العني ما ثبت مثل هذه األحكام
  : رأى هذا مشايخ بلخ من احلنفية ، ورجحه بعضهم كـابن نجـيم فقـد قـال 

  .)وهو الصحيح املختار ( 

 مناقشة رأي احلنفية

أما من . ما استدل به احلنفية عىل أن الترصف الربوي بيع مسلم من جهة اللغة 
ه وتـوافرت ناحية الرشع فام استدلوا به ممنوع ألن البيع الرشعي مـا حتققـت أركانـ

والترصف الربوي ليس هبذه املثابة فلـم يوجـد فيـه مـا . رشوطه وخال من املوانع 
ًيتطلبه الشارع العتباره رشعا فال يكون بيعا رشعيا وهذا ظاهر  ً ً. 

                                         
  .١٠٠ / ٦ البحر الرائق )١(
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وما استدلوا به عىل أن التـرصف الربـوي مـرشوع باعتبـار أصـله غـري 
 :صحيح لوجوه منها 

عتبار أصله وقـد تـضافرت عـىل  الترصف الربوي غري مرشوع با:ًأوال 

 واآلية واضحة ﴾  ; : ﴿: هذا النصوص من القرآن والسنة قال تعاىل 
 .الداللة عىل أن األصل يف الربا التحريم 

 ال تبيعـوا الـذهب «:  قال - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى مسلم عن أيب سعيد أن النبي 
قـد  ، ف»بالذهب وال الورق بالورق إال وزنا بوزن مثال بمثل سواء بسواء 

 . النهي ثم استثنى منه وهذا جىل يف أن األصل التحريم ملسو هيلع هللا ىلصصدر 

لو سلمنا ما قاله احلنفية من أن الترصف الربوي مرشوع باعتبـار : ًثانيا 
غري مرشوع باعتبار وصـفه أي مـن حيـث . ًأصله ، أي من حيث كونه بيعا 

ً مفارقا فإن الوصف ال يقوم بنفسه وال وجود له. اشتامله عىل الزيادة الربوية 

 عدم املرشوعية إىل األصل ىللموصوف ، فإذا كان الوصف غري مرشوع رس
 :فيكون غري مرشوع ، وعىل هذا يكون البيع عىل رضبني 

 .ًخال عن الربا فيكون مرشوعا : أحدمها 

 .مشتمل عىل الربا فيكون غري مرشوع : وثانيهام 

                                         
  .١٢١٤ / ٣ ، مسلم يف املسافات ٤٧٩ / ٤ البخاري يف البيوع )١(
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 .ن الربا مرشوع باعتبار أصله وعىل هذا ال يسلم قوهلم إ

   :ألن قولـه تعـاىل .  النصوص التي استندوا إليهـا ال تـشهد هلـم :ًثالثا 

﴿ 7 8 9  ﴾من معنى وعىل كل معنى من املعـاين التـي  حيتمل أكثر 
 .ًحتتملها ال تصلح دليال للحنفية عىل ما ذهبوا إليه 

فالبيع املقصود هو البيع الرشعي وهو البيع احلالل ، ألن البيـع إذا كـان 
  ل مل يثبت له حكـم البيـع الـرشعي ، وإذا مل يثبـت احلكـم مل يثبـت غري حال

فاآليـة . االسم ، وعىل هذا يكون الربا غري البيع واخلالف إنـام هـو يف الربـا 
 .ليست يف حمل اخلالف 

ً يف البيع الوارد يف اآلية للعهد ويكون املراد بيعا » ال «وحيتمل أن تكون 

 ، وعىل هذا تتنـاول اآليـة هـذا البيـع - ملسو هيلع هللا ىلص -ًمعهودا هو الذي بينه الرسول 
أما ما عداه فال جيوز االستدالل بظاهر اآلية عىل مرشوعيته وال عىل . املعهود 

ًعدمها بل يرجع فيه إىل دليل آخر ، وحيتمـل أن يكـون البيـع يف اآليـة عامـا 

يتناول كل بيع لكن ال خالف عىل هذا الحتامل أن اآلية ليست عىل عمومهـا 
ًلها التخصيص والشك أن أدلة حتريم الربـا تـصلح خمصـصا عنـد وإنام دخ

 .احلنفية وعند غريهم ألهنا إما متواترة أو مشهورة 

                                         
  .٢٧٥: البقرة  )١(
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وحيتمل أن تكون اآلية من قبيل املجمل ، وعىل هذا يرجـع يف بياهنـا إىل 
  .- ملسو هيلع هللا ىلص -تفسري النبي 

 ? < = > ;   : 9 ﴿: وأمـا قولـه تعــاىل 

@ A B C D E F G  ﴾فيهـا عـىل دعـوى  فال داللة 
احلنفية ألنه تعاىل قد هنى عن أكل األموال بالباطل واملراد باألكـل التـرصف 
سواء كان أكال أم غريه ، والباطل اسم جامع لكل ما ال حيل يف الرشع كالربا 
والغصب والرسقة وكل حمرم ورد الرشع به ، فاآلية الكريمـة قـد هنـت عـن 

 A B ﴿: ًون داخـال يف قولـه تعـاىل ًالربا فيكون حراما غري مرشوع فـال يكـ

C D E F G  ﴾.  

ونخلص من كل ما تقدم إىل أن الترصف الربوي غـري مـرشوع باعتبـار 
 .أصله وال باعتبار وصفه 

وما استدل به احلنفية عىل أن الترصف الربوي منعقد مفيد للملك غـري 
ل ًصحيح أيضا ألنه ثبت أن مثل هذا الترصف غري مرشوع ال باعتبار األصـ

ًوال باعتبار الوصف ، وإذا ثبت هذا ثبت أنه غري منعقد رشعا ، ولـزم أنـه ال 

 .يفيد امللك 

                                         
   .٢٩: النساء ) ١(
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وما ذكره احلنفية من أن انعقاد الترصف يعتمـد عـىل األركـان ورشوط 
ًاإلنعقاد غري مسلم ، وغـري مـسلم أيـضا أن رشوط االنعقـاد حمـصورة فـيام 

مد عىل موافقة أمر الشارع أو ذكروه وإنام انعقاد الترصف أو عدم انعقاده يعت
ًعدمها ، فإذا كان الترصف يف وقوعه موافقا ملا أمر بـه الـشارع يف مثلـه بـأن 

ًاستجمع األركان والرشوط وخال عن املوانع كان منعقدا ، وإذا كـان خمالفـا  ً

ألمر الشارع بأن اختل ركن أو انخرم رشط أو وجد مانع كان غـري منعقـد ، 
لزيادة يف الترصف الربوي يف حكم العدم غري مـسلم وما ذكروه من أن ذكر ا

   يعتـد بالتـرصف وال بالزيـادة   الما أن يعتد بالتـرصف مـع الزيـادة أوإألنه 
ًال جائز أن يعتد بالترصف مع الزيادة ألن يف هذا اعتدادا بالزيادة وهو خمالف 

  دين ًألمر الشارع ، وال جائز أن يعتد بالترصف عاريا عن الزيـادة ألن العاقـ
  قد تراضـيا عـىل التـرصف مجلـة واحـدة ، فيكـون عـدم االعتـداد بالزيـادة 

 A B C D E F ﴿: وهذا خمالف لقولـه تعـاىل . ًخمال بالرتايض 

G  ﴾ ، وما يف معناه من النصوص الدالة عىل اعتبار الرضا يف املعـامالت 
 فلم يبق إال الفرض الثالث وهو عدم االعتداد بالترصف ، وعـدم االعتـداد

بالزيادة أي يكون الترصف الربوي ال أثر له يف اعتبـار الـشارع وفـيام ذكـره 
احلنفية تناقض بني ألن مقتىض قوهلم إن ذكر الزيادة يف حكم العدم أن يكون 
ًالترصف الربوي مفيدا للملك مطلقا قبل القبض وبعده ، وهـم ال يقولـون  ً

 .بذلك 
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ي امللك قبـل القـبض ومقتىض ما ذكروه من أن يف إفادة الترصف الربو
ًتقريرا ملا اشتمل عليه من فساد وهو ممتنع رشعـا مقتـىض هـذا أن التـرصف  ً

 .ًالربوي ال يفيد امللك بعد القبض أيضا 

ملا يف إفادته امللك يف هذه احلال من تقرير للفساد وهم ال يقولون بذلك ، 
 .ويرون أنه يفيد امللك بعد القبض 

نفيـة ومـن وافقهـم لـضعف أدلتـه ومما تقدم يتضح لنا ضعف رأي احل
وعدم سالمتها ، والراجح أن الترصف الربوي ال يرتتـب عليـه أثـر رشعـي 
ًباعتباره ترصفا ربويا من إفادة ملك ، أو إباحة انتفاع ، أو غريمها ممـا يرتتـب  ً

 .عىل الترصفات املرشوعة 

وقبل أن أختم هذا الفـرع ، أحـب أن أشـري إىل بعـض شـبهات يثريهـا 
 :وقد راجت من هذه شبهتان . ول هذا املوضوع البعض ح

 :الشبهة األوىل 

إن البنوك هي دعامة االقتصاد يف وقتنا احلـارض ، وهـي تتعامـل بالربـا 
 .رضورة ، فالربا البد منه الستقرار االقتصاد 

 :الشبهة الثانية 

 ايقرتضـها ذوو. ًإن الربا املحرم رشعا هو ما اتصل بقروض استهالكية 
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أما القـروض اإلنتاجيـة التـي يقرتضـها املـورسون ويوظفوهنـا يف : احلاجة 
 .ًمرشوعات إنتاجية فليست من قبيل الربا املحرم رشعا 

فإن سلمنا أن البنوك دعامـة مـن دعـائم : أما بالنسبة إىل الشبهة األوىل 
نـة الـرد  رضورة تعاملها بالربـا وكفانـا مؤاالقتصاد يف هذا العرص فال نسلم

نوك التي قامت وفق النظام اإلسالمي وهـي بفـضل اهللا تتقـدم الكثري من الب
 .من حسن إىل أحسن من غري أن تتعامل بالربا املحرم 

فقد قامت األدلة وتضافرت عىل حتـريم : وأما بالنسبة إىل الشبهة الثانية 
 .الربا بجميع أنواعه عىل وجه ال ينكره إال جاهل أو مكابر 

ن الربا يف القروض اإلنتاجية يؤدي إىل وال خيفى عىل ذي بصرية أن جريا
 :الكثري من املضار ومنها عىل سبيل املثال 

 ترتب عىل التعامل بالربا عىل القروض اإلنتاجية أن تركـز يف أيـدي -١
قلة من املرابني اجلانب األكرب مـن املـال املتـداول يف املجتمـع حتـى صـارت هلـم 

ذه الـسيطرة إىل سياسـة املجتمـع السيطرة عىل اقتصاديات املجتمع ، ثم امتدت هـ
الداخلية واخلارجية وإىل ترشيعات املجتمع بل وإىل أخالقيات وأسـلوب تفكـريه 

ودأبوا عىل توجيه كل هـذه القـوى يف . بام أحرزوه من سيطرة عىل وسائل اإلعالم 
ّاالجتاه الذي يكفل هلم املزيد من القوة املالية وإن ضحوا يف سـبيل ذلـك باملـصالح 

 .ية للشعوب التي يعيشون بني ظهرانيها احلقيق
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 غالء أسعار السلع بصفة عامة ألن املنتج يضيف فائدة القـرض إىل -٢
تكاليف إنتاج السلع فصار املجتمع هـو الـذي يـدفع الفائـدة الربويـة عـىل 

 .القروض اإلنتاجية وليس املنتج املقرتض 

يـة حيـاول  عند ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب إضـافة الفائـدة الربو-٣
املنتج ختفيض هذه التكاليف ، وقد ال جيد أمامه إال أجور العامل فيـسعى إىل 
ختفيضها أو االستغناء عن بعـضهم ، فيـؤدي هـذا إىل انتـشار البطالـة ، ويف 
ًالوقت نفسه إىل نقص القوة الرشائية يف املجتمع ، فيزداد االستهالك انحسارا 

التـي صـارت الزمـة مـن لـوازم ويزداد فائض اإلنتـاج ، فتنـشأ األزمـات 
 .االقتصاد املعارص 

 يسعى املنتج إىل فائض اإلنتاج فيبحـث عـن أسـواق خارجيـة ويف -٤
ًاألعم األغلب يكون أكثرها يف البالد املتخلفة صناعيا وال سبيل إىل استدامة 

هذه األسواق إال ببسط نفوذ الدول الصناعية عـن طريـق االسـتعامر الـذي 
لفة يف كل املجاالت عىل الدول املستعمرة متخ اإلبقاء يعمل بكل وسيلة عىل

 .والتاريخ أقوى شاهد عىل ذلك 

 إذا مل يتمكن املنتجون املقرتضون بالربا مـن ختفـيض أجـور العـامل -٥
يلجأون إىل وسيلة أخرى هي ختفيض أثامن املواد األولية التي تعتمـد عليهـا 

تخلفة ، وهنـا تتـآمر الـدول صناعاهتم والتي يستوردون أكثرها من البالد امل
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الصناعية بتكتالهتا االحتكارية عىل ختفيض أثامن املواد األولية غـري مكرتثـة 
 .باألرضار الفادحة التي تصيب هبا اجلانب األكرب من سكان األرض 

 لكي حيقق املنتج املقرتض بالربا أعىل نسبة من الربح يوظـف املـال -٦
ًمصلحة املجتمع متحلال من كـل حـافز فيام يعود بذلك غري مكرتث بالتزام 

 .إنساين أو وازع ديني ال يعبد إال املال ومصادر تنمية املال 

ً اتسع االحتكار اتساعا ضخام بـسبب مـساندة املـصارف الربويـة ، -٧ ً
فاستطاعت املنشآت االحتكارية أن تسيطر عىل صناعة معينة أو إنتاج معـني 

ن أكرب الفضل فيها للبنوك احلديثة التـي بفضل قوة املال وهذه القوة املالية كا
أغدقت عىل املنشآت االحتكارية قروضها الربوية وهي واثقة من فائدة ربوية 

 .مرتفعة وربح احتكاري ضخم 

  إن أي منصف ال يامري يف املضار اجلسيمة التي ترتتب عىل الربا سواء 
  ه حرم يف النواحي االقتصادية أم االجتامعية أم اخللقية ، وهلذا وغري

ًاإلسالم الربا وشدد يف حتريمه وحظره حظرا مطلقا بجميع أنواعه  ً ...  
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 ، » درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اهللا من ست وثالثني زنية «
  .» لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه «

هدانا اهللا سواء السبيل وطهـر املجتمعـات اإلنـسانية عامـة وجمتمعاتنـا 
وبيل وتلك اآلفـة الكـربى التـي رست يف اإلسالمية خاصة من هذا الداء ال

النظم االقتصادية وسيطرت عليها وامتـدت حبائلهـا اللعينـة إىل معـامالت 
البرش يف أقطار األرض يف الوقت الذي كفلت فيه اهلداية اإلسالمية املخـرج 
الصالح والربء من هذه اآلفة ونزعاهتا الـشيطانية ، ولـيس عـىل املجتمعـات 

املسلك اإلسالمي فحسب ، وإنام عليها أن تأخذ بيـد اإلسالمية أن تتمسك ب
 .ًالبرش مجيعا إىل رصاط اإلسالم املستقيم 

                                         
  .٢٧٩ – ٢٧٦:  البقرة )١(
  .٣٩:  الروم )٢(
  .١١٧ / ٤ جممع الزوائد ٢٢٥ / ٥ أمحد يف املسند )٣(
 . عن جابر ١٢١٩ / ٣ ، مسلم يف املساقاة ٤٩٤ / ٩ البخاري يف الطالق )٤(
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 .ًاتفق العلامء عىل أن االستيالء عىل املال ظلام حرام 

يه اسم مـال اتفق أهل السنة عىل أن من أخذ ما وقع عل: ( قال القرطبي 
  .)قل أو كثر أنه يفسق بذلك ، وأنه حمرم عليه أخذه 

أما سبيل اخلروج من هذا املال والرباءة منه فقد اتفق عىل أنـه إن عـرف 
  .ًصاحبه أو وارثه وجب رده إليه إن كان باقيا ، وقيمته أو مثله إن كان قد تلف

 :أما إذا جهل مستحقه فقد اختلف الفقهاء 

 .نهم أنه يصري لبيت املال ليرصف يف مصالح املسلمني فريى فريق م

 .ويرى فريق آخر أن عىل املستوىل عليه أن يرصفه يف وجوه الرب 

 :ولكل من هذين الفريقني تفصيل سنعرضه يف أقواهلم ، ومنها 

                                         
 .ثة عن طبعة دار الكتب املرصية  الطبعة الثال٣٤١ / ٢ راجع تفسري القرطبي )١(
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 :قول أيب يوسف احلنفي 

فقد أجاب الرشيد عن سؤاله عام يصيبه والته يف األمصار مع اللصوص 
 :ذهب ومتاع بام ملخصه من مال 

إن عىل الوايل أن يصريه إىل رجل من أهل األمانة والـصالح ليـصريه يف 
موضع حريز ، فإن جاء له طالب وأقام بذلك بينة رد عليه متاعه وأشهد عليه 
وضمنه املتاع أو قيمته إن جاء مستحق له ، وإن مل يأت طالب بيع املتاع وصري ثمنـه 

 بيت املال ، ثم يوصيه بأن يأمر والته بأن يرفعـوا هـذا واملال الذي أصيب معهم إىل
 .األمر إليه ويثبتوه ويصريوه إىل الذي جيعل إليه حفظ ذلك 

وما وجد مع اللصوص مما ليس له طالب وال مـدح إنـام هـو : ثم يقول 
  .لبيت املال

 :وقال الرميل والشربامليس الشافعيان 

وس وجلـود البهـائم ونحوهـا ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة املك
ًالتي تذبح وتؤخذ من مالكها قهرا ، وتعذر رد ذلك للجهل بأعياهنم فتـصري 
إىل بيت املال فيحل بيعها وأكلها بعد دخوهلا يف يد وكيل بيت املال وتـرصفه 

  .فيها باملصلحة

                                         
 . املطبعة السلفية الطبعة اخلامسة ١٩٩ و ١٩٨ اخلراج ص )١(
 . طبعة احللبي األخرية ٣٣٣ / ٥ هناية املحتاج وحاشية الشربامليس )٢(
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من غصب من مجع دراهـم مـع جهلهـم فـإن مل حيـصل : ًيقولون أيضا 
م ليمـسكها أو ثمنهـا لوجـود حـث إعطاؤهـا لإلمـااليأس من معـرفتهم و

ً، وله إقرتاضها لبيت املال ، وإن أيس منها عادة صـارت مـن أمـوال مالكها
بيت املال ، فلمتوليه الترصف فيها بالبيع وإعطاؤها ملستحق يشء مـن بيـت 
ًاملال ، وللمستحق أخذها ظفرا ، ولغريه أخذها ليعطيهـا للمـستحق ، ومـن 

  .األخذ من ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثهغري الغاصب فله 

إذا كان معـه مـال حـرام وأراد التوبـة ( قال الغزايل : وجاء يف املجموع 
أس من معرفتـه فينبغـي أن يـرصفه يف يوالرباءة منه إن كان ملالك ال يعرفه و

مصالح املسلمني العامة كالقناطر والربط واملـساجد ومـصالح طريـق مكـة 
يشرتك فيه املسلمون ، وإال فيتصدق به عـىل فقـري أو فقـراء ، ونحو ذلك مما 

ًوينبغي أن يتوىل ذلك القايض إن كان عفيفا ، فإن مل يكن عفيفا مل جيز التسليم  ً

ًإليه ، فإن سلمه إليه صار املسلم ضامنا ، بل ينبغي أن حيكم رجال مـن أهـل  ً

ًالبلد دينا عاملا  فإن التحكيم أوىل من االنفراد ، فإ ن عجـز عـن ذلـك تـواله ً
بنفسه فأن املقصود هو الرصف إىل هذه اجلهة ، وإذا دفعه إىل الفقري ال يكون 
ًحراما عىل الفقري بل يكون حالال طيبا له ، ولـه أن يتـصدق بـه عـىل نفـسه  ً ً

 .ًوعياله إذا كان فقريا 

                                         
 . طبعة احللبي األخرية ١٨٧ / ٥ هناية املحتاج وحاشية الشربامليس )١(
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قال النووي وهذا الذي قاله الغزايل ذكره اآلخرون من األصحاب وهو 
ً، ونقله الغزايل أيضا عن معاوية بن أيب سفيان وغـريه مـن الـسلف كام قالوه 

وعن أمحد بن حنبل واحلارث املحاسبي وغريمها من أهل الورع ألنه ال جيوز 
اتالف هذا املال ورميه يف البحر ، فلم يبـق إال رصفـه يف مـصالح املـسلمني 

 بـرده إىل قـال قـوم: وقال الغزايل إذا وقع يف يده مال حرام من يد الـسلطان 
السلطان فهو أعلم بام يملك وال يتصدق به ، وقال آخـرون يتـصدق بـه إذا 
علم أن السلطان ال يرده إىل املالـك ، ألن رده إىل الـسلطان تكثـري للظلـم ، 
واختاره الغزايل ، واختار النووي أنه إن علم أن السلطان يرصفه يف مـرصف 

ًالباطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يرص فه يف مصالح املـسلمني مثـل ً
القناطر فإن عجز عن ذلك أو شـق عليـه خلـوف أو لغـريه تـصدق بـه عـىل 
األحوج فاألحوج ، وأهم املحتاجني ضـعاف أجنـاد املـسلمني وإن مل يظـن 
رصف السلطان إياه يف باطل فليعطه إليه أو إىل نائبه إن أمكنه ذلك مـن غـري 

 وأقـدر عليهـا فـإن خـاف مـن رضر ، ألن السلطان أعرف باملصالح العامة
ًالرصف إليه رضرا رصفه هو يف املصارف التي ذكرناها فيام إذا ظن أنه يرصفه 

  .يف باطل

ترصف اآلحاد يف األموال : ( وجاء يف قواعد األحكام البن عبد السالم 

                                         
 .ة التضامن األخوي بمرص  مطبع٣٥٢ ، ٣٥١ / ٩ املجموع للنووي )١(
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ال يتـرصف يف أمـوال املـصالح العامـة إال : العامة عند وجود جور األئمـة 
ذا تعذر قيامه بذلك وأمكن القيام به ممن يصلح لذلك مـن األئمة ونواهبم فإ

ًاآلحاد بأن وجد شيئا من مال املصالح فليرصف إىل مستحقيه ، يقدم األهـم 
ًفاألهم واألصلح فاألصالح وإن وجد أمواال مغصوبة فإن عـرف مالكيهـا 
فلريدها عليهم وإن تعذرت معرفتهم بحيث يأس مـن معـرفتهم رصفهـا يف 

مة أوالها فأوالها ، وحيتمل أن جيب ذلك عىل من ظفر به كمـن املصالح العا
وقد خري بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بـني . وجد اللقطة يف مضيعة 

أن يرصفه يف مصارفه ، وبني أن حيفظـه إىل أن يـيل املـسلمني مـن هـو أهـل 
يرصف ذلك يف مصارفه ، وينبغي أن يتقيد ذلك بام ذكره األصحاب بوقـت 

هور إمام عدل ، وأما يف مثل هذا الزمان امليئوس فيـه مـن ذلـك يتوقع فيه ظ
فيتعني عىل واجده أن يرصفه عىل الفور يف مصارفه ، ملا يف إبقائه من التغريـر 
به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه ، والسيام إذا كانت احلاجة ماسه إليه 

  .بحيث جيب عىل اإلمام تعجيلها

الكية أن سبيل التوبة مما بيـده مـن األمـوال ونسب القرطبي إىل علامء امل
احلرام إن كانت من ربا فلريدهـا عـىل مـن أربـى عليـه ، ويطلبـه إن مل يكـن 
ًحارضا ، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه ، وإن أخذه بظلم فليفعل 

 .كذلك يف أمر من ظلمه 

                                         
 . ، الطبعة الثانية دار اجليل بريوت بترصف ٨٣ ، ٨٢ / ١ قواعد األحكام )١(
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نه يتحـرى فإن التبس عليه األمر ومل يدر كم احلرام من احلالل مما بيده فإ
قدر ما بيده مما جيب عليه رده حتى ال يشك أن ما يبقى قد خلص له فريده من 
ذلك الذي أزال عن يده إىل من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه ، فإن أيس من 

فإن أحاطت املظامل بذمته وعلم أنه وجب عليـه مـن . وجوده تصدق به عنه 
يل ما بيده أمجع إما إىل املساكني  لكثرته فتوبته أن يزًاذلك ماال يطيق أداءه أبد

وإما إىل ما فيه صالح املسلمني حتى يبقى يف يده إال أقل ما جيزيه يف الـصالة 
ومن اللباس وهو ما يسرت العورة ، وهو من رسته إىل ركبتيه ، وقوت يومـه ، 
ألنه الذي جيب له أن يأخذه من مال غريه إذا اضطر إليه ، وإن كره ذلك مـن 

ثم كلام وقع بيد هذا يشء أخرجه عن يده ، ومل يمسك منـه إال : ...يأخذ عنه 
  .ما ذكرنا حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه

ولكن جـاء يف الـذخرية للقـرايف أن األمـوال املحرميـة مـن الغـصوب 
وغريها إذا علمت أرباهبا ردت إليهم وإال فهي من أموال بيت املال تـرصف 

فاألوىل من األبواب واألشخاص ، عىل مـا يقتـضيه نظـر يف مصارفه األوىل 
مام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من املسلمني فال تتعـني الصارف من اإل

الصدقة قد تكـون الـصدقة أوىل يف وقـت أو بنـاء جـامع أو قنطـرة فتحـرم 

                                         
 عـن طبعـة ٣ ط٣٦٧ ، ٣٦٦ / ٣ راجع تفسري القرطبي املسمى اجلامع ألحكـام القـرآن )١(

 .دار الكتب املرصية 
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الصدقة لتعني غريها من املصالح ، وإنام يذكر األصحاب يف فتاوهيم يف هـذه 
  .دقة ألهنا الغالب وإال فاألمر كام ذكرته لكاألمور الص

أما اإلمام ابن تيمية فريى أن الواجب عىل من حصلت بيده أموال حمرمة 
ردها إىل مستحقها فإذا تعذر ذلك فاملجهول كاملعدوم ، وقد اتفق املـسلمون 
عىل أنه من مات وال وارث له معلوم فـام لـه يـرصف يف مـصالح املـسلمني 

م ، واألمـوال التـي قبـضها امللـوك كـاملكوس وغريهـا مـن وفجعل كاملعـد
أصحاهبا وقد تيقن أنه ال يمكننا إعادهتا إىل أصحاهبا فإنفاقها يف مـصالح أصـحاهبا 
من اجلهاد عنهم أوىل من إبقائهـا بـني الظلمـة يأكلوهنـا ، وإذا أنفقـت كانـت ملـن 

  .يأخذها باحلق مباحة ، كام أهنا عىل من يأكلها بالباطل حمرمة

ثم يرى أن إتالفها حرام وحبسها أشد من إتالفها فتعني إنفاقها ، وليس 
 ، هلا مرصف معني فترصف يف مجيع جهات الرب والقرب التي يتقرب هبـا إىل اهللا

ألن اهللا خلق اخللق لعبادته ، وخلق هلم األموال ليستعينوا هبا عـىل عبادتـه ، 
  .فترصف يف سبيل اهللا

الودائـع ( لصدقة ممن بيده مـال حـرام ، فيقـول ويرى ابن رجب تعني ا
التي جهل مالكها جيوز الترصف هبا بدون حاكم ، نـص عليـه ، وكـذلك إن 

                                         
  .٧٠ ، ٦٩ / ٥ الذخرية )١(
 . بريوت –، دار املعرفة  ١٩٧ – ١٩٤ ص ٢ راجع الفتاوى الكربى ج)٢(
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فقد ومل يطلع عىل خربه وليس له ورثة يتصدق به ، نص عليه ومل يعتربها كام 
،  عىل إطالقه ألنه من فعل املعروففيحتمل أن جيمل: قال القايض يف املجرد 

مل عند تعذر إذن احلاكم ألن هذا املال مرصفه إىل بيت املـال ، وحيتمل أن حي
، والصحيح اإلطالق.  اإلمام انتهى وتفرقة مال بيت املال موكولة إىل اجتهاد

وبيت املال ليس بوارث عىل املذهب املشهور وإنام حيفظ فيه املـال الـضائع ، 
  ل والغـصوب التـي جهـ. فإذا أيس من وجود صاحبه فـال معنـى للحفـظ 

  ًرهبا يتصدق هبا أيـضا ، وقـد نـص عـىل ذلـك يف روايـة مجاعـة ، ومل يـذكر 
ــه  ــروايتني في ــاب ال ــايض يف كت ــرد الق ــا ، وط ــه خالف ــحاب في ــر األص   ًأكث
اخلالف ، بناء عىل أنه مستحق لبيت املال ، وكذلك حكم املرسوق ونحـوه ، 

  .)نص عليه 

 :نستخلص مما سبق 

موال املحرمة إذا عرف مستحقها ردت إليـه إن الفقهاء اتفقوا عىل أن األ
 :أما إذا يأس من معرفة مستحقها 

فريى فريق أهنا تكون لبيـت املـال فتكـون مـن األمـوال العامـة ، فـال 
 .يترصف فيها إال احلاكم ملصالح املسلمني 

                                         
 مؤسـسة نبـع الفكـر العـريب ٢٤١ ، ٢٤٠ القواعد يف الفقه اإلسالمي البـن رجـب ص )١(

 .للطباعة 
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وهذا هو قول الشافعية ، وقول بعض العلامء يف املذاهب األخرى ولكن 
و وجود هذا الظلم دفـع الغـزايل والنـووي ومـن اخلوف من ظلم احلكام ، أ

تبعهام إىل القول بأن هذه األموال ال تعطى للحكام إذا كـانوا ظـاملني ، وإنـام 
ينبغي أن حيكم رجل من أهل الدين والعلم ليقوم بـرصفها فـإن عجـز عـن 

 .ذلك قام احلائز للامل احلرام بنفسه برصفه 

مـصالح العامـة ، وإال ويرى الغزايل ومـن تبعـه أن الـرصف يكـون لل
 .فالتصدق 

والقرايف مع أنه يـرى أن هـذه األمـوال تكـون لبيـت املـال تـرصف يف 
مصارفه األوىل فاألوىل فإنه يرى أن الـرصف يكـون عـىل مـا يقتـضيه نظـر 

 .الصارف من اإلمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من املسلمني 

ت املـال ، ألنـه لـيس أما الفريق اآلخر فريى أهنا ليست مما يـستحقه بيـ
بوارث ، وهلذا جيوز للحائز عليها التصدق هبا عـىل الفقـراء بـدون إذن مـن 

 .احلاكم وهذا قول ابن رجب الذي نسبه إىل أكثر احلنابلة 

ونسبه القرطبي إىل علامء املالكية ، ولكنه يرى الرصف إىل الفقراء أو إىل 
 .ما فيه صالح املسلمني 

ها حرام ، وأن حبسها أشد مـن إتالفهـا فتعـني ويرى ابن تيمية أن اتالف
 .انفاقها يف مجيع جهات الرب 
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وأميل إىل قول ابن تيمية بأنه ال جيوز إتالفهـا وال حبـسها وأن تنفـق يف 
جهات الرب ومن املعلوم يف الرشيعة أن املصلحة العامة مقدمة عىل املـصلحة 

 .هم وأعم منها اخلاصة فال تتعني الصدقة عىل الفقراء إذا وجد ما هو أ

ًأما من يقوم هبذا الرصف فإن احلاكم العادل إذا وجد ماال حراما   كأن –ً
 فيجب عليـه أخـذه –ًوجد مع اللصوص أمواال ويئس من معرفة مستحقها 

ًورصفه مراعيا األهم فاألهم ، ألن الواجب عىل اإلمام عمل ما فيه مصلحة 

 .املسلمني 

 َّالأً احلرام فإن كان احلاكم ظاملـا وجـب أما إذا مل يستول اإلمام عىل املال
يعطي هذا املال ألن فيه إعانة له عىل الظلم ، وجيب عىل احلائز أن يـرصفه يف 

 .ًوجوه الرب مراعيا األهم فاألهم إذا أمكنه ذلك 

ًفإذا كان احلاكم عادال ورأى احلائز أن هناك مـن املـصالح العامـة مـاال 

 . أن يعطيه إياه لرصفه يف هذه املصالح  احلاكم فإنه ينبغيَّيقوم به إال

ًفإن كان يعلم أن احلاكم سيرصفه للفقـراء فعـىل احلـائز مـا يـراه حمققـا 

 .للمصلحة من إعطائه بنفسه للفقراء أو من إعطائه للحاكم لرصفه إليهم 

 واهللا أعلم بالصواب
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ًد األمور التي ينبغي مراعاهتا رشعـا عنـد اسـتغالل امللـك وأعني هبذه القيو

وكذلك القيـود . واإلحسان يف هذا وذلك وفق ما تقرره الرشيعة اإلسالمية 
 .التي ترد عىل ترصف املالك يف بعض األحوال 

 :وعىل هذا أضمن هذا الفصل مبحثني عىل النحو التايل 

 .غالل املال وحسن استثامره مراعاة القواعد الرشعية يف است: املبحث األول 

  احلجر عىل ترصف املالك يف بعـض األحـوال التـي تـستلزم : املبحث الثاين 
 .                         ذلك 

 

www.almoslih.net



  
 

 - ٤٨٤ -

 

 

 

www.almoslih.net



  

 - ٤٨٥ -

 

 

 بني مما الشك فيه أن اإلسالم قد مجع بني خريي الدنيا واآلخرة ، ووفق
ًمصالح الدارين يف نظام بديع مما جعـل اإلسـالم جـديرا بـأن يكـون خـاتم 

 .األديان 

ومما اشتمل عليه النظام اإلسالمي التوجيهات املتعلقة باملـال وملكيتـه 
ــتثامره  ــسن اس ــتغالله وح ــأت . واس ــالم مل ي ــه أن اإلس ــي علم ــا ينبغ ومم

ًام ، بـل كـان دائـام بالتوجيهات املتعلقة باملال منعزلة عن غريها من األحكـ
وهذه سنة اإلسالم يف بناء املجتمـع . يؤسسها عىل توجيهات خلقية وعقدية 

وتنظيم شـئونه يؤلـف بـني أصـول عقديـة وخلقيـة ودنيويـة ، وال جيعلهـا 
وحدات منعزلة إحدامها عن األخرى بل يـدجمها بعـضها يف بعـض بحيـث 

 تـسعى إىل الوفـاء تتكون منها جمموعة متامسكة جتعـل البنـاء كتلـة متعاونـة
 .بحاجات البرش 

وعىل هذا ففي دراستنا لتعاليم اإلسالم يف شأن املال واستثامره جيـب أن 
 .ال نغفل عن هذا 
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ومن أهم القواعد التي أتى هبا اإلسالم أو أكد عليها يف هذا اخلـصوص 
 :ما ييل 

 :املال مال اهللا تعاىل : القاعدة األوىل 

 يف الوجود إنام هو ملك هللا تعاىل الذي وحاصل هذه القاعدة أن كل يشء
خلقه وهذه القاعدة يقررها ويؤكدها الكثري من النصوص الرشعية منها قوله 

ــاىل ª « ¬  ﴾ © ̈ § ﴿: تعــاىل  ــه تع   :  وقول

﴿ ê ë ì í î ï  ﴾ وقولــه تعــاىل  :﴿  ̂_  ̀a b c 

d e f g h i  ﴾ وال تناقض بني اآليات السابقة وما كان ، 
 معناها وبني اآليات التي يفيد ظاهرها نسبة امللكيـة إىل البـرش مثـل قولـه يف

̈  § ﴿:  ، وقوله تعاىل ﴾  ¯    ® ¬ » ﴿: تعاىل 

© ª « ¬ ® ̄ °  ±  ﴾ ــذه ــري ه  ، وغ
ألن إضـافة . من اآليات التي يدل ظاهرها عىل نسبة ملكية املـال إىل البـرش 

                                         
  .١٧:  املائدة )١(
  .١٢٠:  املائدة )٢(
  .٦:  طه )٣(
  .١٨٦:  آل عمران )٤(
  .١١١:  التوبة )٥(
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صد متليك االنتفاع باملـال واألصـل أن املال إىل العباد قصد منها ضمن ما يق
 .اإلضافة يكفي فيها أدنى األسباب 

وهذه القاعدة قاعدة عقدية أساسـية يف جمـال ملكيـة املـال واسـتغالله 
فاملؤمن إذا رسخ يف قلبه أن اهللا تعاىل هو املالك احلقيقي لكل مـا يف الوجـود 

 . اهللا  هذا إىل أن يعمل عىل توجيه املال إىل ما ينفع عبادهدعا

ويف إضافة املال إىل العباد إقرار بحـق العبـد يف االنتفـاع بـام حـصله أو 
ويف هذا ما فيه مـن مواءمـة للفطـرة التـي . حصل يف يده من طريق مرشوع 

تتوق إىل املال وحتبه ، وهبذا ينشط البرش إىل استثامر املال الـذي يف حـوزهتم ، 
هذا إىل جانـب . صلحة العامة ويف هذا ما فيه من حتقيق املصلحة اخلاصة وامل

ما يف إضافة املال إىل العباد من إقرار حلامية حقوق العباد من كل اعتـداء مـن 
 .الغري حتى من السلطة العامة 

 :اإلنسان خليفة : القاعدة الثانية 

وحاصل هذه القاعدة أن اإلنسان خليفة عىل كل ما يف يده من مال ، 
وهذه القاعدة . عة أودعها اهللا بني يديه واإلنسان هبذا إنام هو حائز لودي

 Ú Û ﴿: يقررها ويؤكدها كثري من النصوص الرشعية منها قوله تعاىل 
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Ü Ý Þ ß à á â ã ä      å æ ç﴾ 

  .a b c d e  f    g h  ﴾ ﴿: وقوله تعاىل 

وتكميال هلذه القاعدة سخر اهللا تعاىل للعباد ما خلق يف السموات واألرض 
وقرر اخلالق جل وعال أن كل . ستغالله واستثامره عىل الوجه املرشوع وهيأ هلم ا

وقد وردت يف هذا وذاك نصوص كثرية . نفس مسئولة عام أودعها اهللا من أمانة 

 . - , + * ( ) ' & % $ # " ! ﴿ :منها قوله تعاىل 

/ 0 1  ﴾ وقوله تعاىل  :﴿ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý   Þ 

ß  ﴾ وقوله تعاىل  :﴿ y z { | }  ﴾ وقوله تعاىل يف 

  .N O P Q R  ﴾ ﴿: صفات املؤمنني 

وعىل هذا إذا وجد اإلنسان نفسه خليفة عىل ما يف يده ، ورأى كل مـا يف 
ًهذا الكون مسخرا الستغالله واستثامره ، وعلم أنه مسئول عن هذه األمانة ، 

                                         
  .١٦٥:  األنعام )١(
  .٧:  احلديد )٢(
  .٢٠:  لقامن )٣(
  .١٣:  اجلاثية )٤(
  .٨:  التكاثر )٥(
  .٨:  املؤمنون )٦(
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 مـسئوليات هـذه محله هذا عىل أن يشكر اخلالق سبحانه وتعاىل ، ويقوم عىل
ًاخلالفة قياما أمينا ، مراعيا حتقيق مقصود اهللا تعـاىل مـن حتـصيل املـصالح  ً ً .

ومن هذا املنطلق ، يوجه اإلنسان نشاطه إىل اسـتثامر مـا يف يـده مـن مـال يف 
 ، نطاق الوجوه املرشوعة لذلك وعىل وجه يفي بحاجاته وحاجات من يعـوهلم

 .ويظهر هذا من القاعدة الثالثة 

 :العمل عىل استثامر املال وتنميته : قاعدة الثالثة ال

 :وحاصل هذه القاعدة يتلخص يف أمور أمهها ما ييل 

 ى حث اإلسالم عىل حتصيل املال بل أوجب ذلك يف حاالت ال ختف-١
عىل من تفقد أحكام اإلسالم ، وال يصعب حتـصيلها عـىل مـن تتبـع أقـوال 

: فاية من الفرائض والكـسب أنـواع كسب احلالل بقدر الك: ( العلامء ومنها 
وملواسـاة الفقـراء .. بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه وهو مفروض 

وأنـه أفـضل مـن الـتخيل . وجمازاة اإلحسان وصلة األرحام وهو مـستحب 
وللتجمل والتزين إلظهار نعـم . لنوافل العبادات البدنية كالصالة والصوم 

وهذا كله إذا كـان . لتفاخر والتكاثر وهو مكروه وجلمع املال ل. اهللا هو مباح 
  .من احلالل ، فإذا كان من احلرام فهو نار

                                         
  .١٥٩/  احلاوي املقديس )١(
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إن اهللا تعاىل أمر باإلنفـاق عـىل العيـال مـن الزوجـات : ( وقال الغزايل 
وال يتمكن من اإلنفاق عليهم إال بتحصيل املـال بالكـسب ومـا . واألوالد 

  . )ًيتوصل به إىل أداء الواجب يكون واجبا

 حث اإلسالم عىل استثامر املال وتنميته وعىل عدم تضييعه أو إتالفه -٢
ويظهر هذا من كثري من النصوص الرشعية ومنها عىل سبيل املثـال مـا أخرجـه 

ً مامن مسلم يزرع زرعا «:  قال -  ملسو هيلع هللا ىلص - البخاري ومسلم عن أنس أن رسول اهللا 

  .»ة إال كان له به صدقة ًأو يغرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيم

ا عن أيب بردة ورافع بن خديج أن ومنها ما أخرجه أمحد واحلاكم وغريمه
 عمـل الرجـل بيـده «: لكسب أفضل ؟ قـال اأي :  سئل - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 

  .»وكل بيع مربور 

ومنها ما أخرجه الرتمذي عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده أن 
ً من ويل يتيام له مال فليتجر له وال يرتكـه « :  خطب فقال- ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 

  .»حتى تأكله الصدقة 

                                         
  .٧٨ / ٢ إحياء علوم الدين )١(
 . عن جابر ١١٨٨ / ٣ ومسلم يف املساقاة ٣ / ٥ البخاري يف احلرث واملزارعة )٢(
  .١٠ / ٢ املستدرك )٣(
  .١٠٣/  ٢ واملوطأ برشح الزرقاين ١٢٧ / ٢ جممع الزوائد )٤(
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 اجتروا يف « : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول اهللا : وما أخرجه الطرباين عن أنس قال 
  .»أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة 

ومنها األحاديث الدالة عىل االستعاذة من الفقر وعىل حتريم إضاعة املال 
 .ي يعتد بمثله يف غري غرض رشع

   : - ملسو هيلع هللا ىلص -قـال رسـول اهللا : أخرج ابن ماجه وغريه عن أيب هريرة قـال 
   اللهم إين أعوذ بك من الفقر والقلة والذلـة وأعـوذ بـك مـن أن أظلـم أو «

 أنه - ملسو هيلع هللا ىلص - وأخرج البيهقي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا »ُأظلم 
 وأخرج البخـاري ومـسلم » اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر «: قال 

 هنى عن قيل وقال وكثـرة الـسؤال وإضـاعة « - ملسو هيلع هللا ىلص -وغريمها أن الرسول 
  .»املال 

 وعن كونه غاية يف ذاته ويـدل ى اإلسالم عن الغلو يف طلب املال هن-٣

                                         
   وفـيض القـدير ٦٧ / ٣ الطرباين يف األوسط عن أنس بن مالـك كـام يف جممـع الزوائـد )١(

 .إن إسناده صحيح :  قال اهليثمي قال العراقي ١٠٧ / ١
  .١٢٦٣ / ٢ سنن ابن ماجه )٢(
  .١٢ / ٧ سنن البيهقي )٣(
 مـسند ١٣٤ / ٣ مسلم يف األقـضية ٣٠٦ / ١١ البخاري يف الرقاق عن املغرية بن شعبة )٤(

  .٢٣٧ / ٢أمحد 
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ومنها ما أخرجه البخاري وغريه عن . عىل هذا الكثري من النصوص الرشعية 
 تعس عبد الدينار وعبد الـدرهم « : - ملسو هيلع هللا ىلص - قال رسول اهللا: أيب هريرة قال 

وعبد اخلميصة إن أعطي ريض وإن مل يعـط سـخط ، تعـس وانـتكس ، وإذا 
وهكذا يعمـل اإلسـالم عـىل أن يـوائم بـني اجلانـب  . »شيك فال انتقش 

املادي وبني اجلانب الروحي عىل سنن قويم ، أحاطه بسياج حيمي املسلم من 
 . اهللا تعاىل جتاوز احلدود التي رشعهام

ومقتىض هذه القاعدة وما ينـدرج حتتهـا أنـه عـىل العبـد أن يـسعى إىل 
حتصيل املال عىل الوجه املرشوع ، وعليه أن يعمل عىل استثامر ما حيصل حتت 
ًيده بالطرق املرشوعة مراعيا االعتدال من غري تقصري وال مغاالة ، متجها يف 

 .م كل هذا إىل مراضاة ربه وتغليب اخلري العا

 :االلتزام بحدود الرشع : القاعدة الرابعة 

ومعنى هذه القاعدة أن يكون العبد يف كسبه للامل ويف استثامره ملا يكسبه 
ًملتزما بحدود الرشع فال يرتك مأمورا به ، وال يأيت بمنهي عنه ، سـواء كـان  ً

 .األمر والنهي عىل سبيل اجلزم أو ال 

 :ألمور ومن أمهها ما ييل ويندرج حتت هذه القاعدة الكثري من ا

                                         
  .١٣٨٦ / ٢ ابن ماجه يف الزهد ٨١ / ٦ البخاري يف اجلهاد )١(
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ً حيرم عىل العبد أن يتملك ماال عن طريق حرام ، أو يستويل عىل مال -١

بطريق حمرم كالغصب والرسقة والرشوة وغريها مما حرمه اهللا تعاىل ، قال 

 k l m n o p q  r s t ﴿: سبحانه 

u v  w x y z {  ﴾ 9 ﴿:  ، وقال تعاىل :   

; < = > ? @  ﴾.  

 األخـذ ملراد بالباطل ما خيالف الرشع ، واملراد من األكـل مـا يعـموا
 .ًواالستيالء وعرب به ألنه أهم احلوائج وبه حيصل املال غالبا 

 استثامر املال يقتيض الكثري من أنواع املعـامالت بـني النـاس ، وقـد -٢
أفصحت عن هذا األدلة الرشعية ، وبينه وفـصله فقهاؤنـا رمحهـم اهللا تعـاىل 
ومن يتتبع األدلة الرشعية ، ويراجع ما فصله الفقهاء ، ويستفت قلبه يتبني له 

 أن اإلسالم قد حرم استثامر املال عن كل طريـق – من غري لبس وال خفاء –
حمرم وزجر عن تنميتـه املـال عـن كـل طريـق اشـتمل عـىل مفـسدة كالربـا 

 .واالحتكار والقامر واملتاجرة باملحرمات وغريها 

                                         
  .١٨٨:  البقرة )١(
  .١٩:  النساء )٢(
  .٣٣٨ / ٢ وتفسري القرطبي ١٥ ص ٥ وكذلك جـ ٦٩ / ٢ روح املعاين )٣(
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لعبد أن يتحرى األمانة والصدق يف معامالته فـال يغـش وال  وعىل ا-٣
 مـر عـىل - ملسو هيلع هللا ىلص -أخرج مسلم وغريه عن أيب هريرة أن رسـول اهللا . يستغل 

مـا هـذا يـا صـاحب :  فقال ًصربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال
 أفال جعلته فوق الطعـام «: قال . أصابته السامء يا رسول اهللا : الطعام ؟ قال 

  .»من غش فليس مني ! كي يراه الناس ؟

 وعىل العبـد كـذلك أن يراعـي يف معامالتـه العـدل بحيـث تكـون -٤
املعاملة قد اشتملت عىل توازن قويم يف إعطاء كل ذي حـق حقـه مـن غـري 

بل عىل العبد أن تكون معامالتـه مـشتملة عـىل اإلحـسان . بخس وال غبن 

 وقـال ﴾  0 / . - ﴿: والرب واإليثـار ، قـال تعـاىل 

  .K L M N O  ﴾ ﴿: تعاىل 

ًوقد أرشنا إىل أن استثامر املال يستلزم كثريا من أنواع املعامالت ، ونشري 

هنا بإجياز إىل أنه قد تدعو احلاجة إىل نوع من املعامالت قد سكت عن الدليل 
 فهل يكون األصل يف مثله احلظر أو اإلباحة ؟

                                         
  مـسند أمحـد  ٧٤٩ / ٢ ابـن ماجـه يف التجـارات ٩٩ / ١ مسلم يف اإليامن عن أيب هريرة )١(

٥٠ / ٢.  
  .١٥٢:  األنعام )٢(
  .٩٠:  النحل )٣(
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 :املشهور يف هذا مذهبان 

أن األصل يف العقود والرشوط فيها اجلواز والـصحة وال حيـرم : ول األ
  .منها ويبطل إال ما قام دليل عىل حتريمه وإبطاله

  .أن األصل يف ذلك احلظر إال ما ورد الشارع بإجازته: الثاين 

 .واستدل للقول األول بالكتاب والسنة واملعقول 

: العقود والعهود مثل قوله تعاىل أما الكتاب فاآليات الدالة عىل الوفاء ب

﴿ Z [ \ ] ^  ﴾ .  فقد أمـر تعـاىل باإليفـاء بـالعقود
واآلية عامة يف كل عقد واألصل بقاء العام عىل عمومه حتى يقوم دليل عـىل 

 .التخصيص وال دليل 

وأما السنة فمنها ما رواه الشيخان عن ابن عمرو يف صـفة املنـافق وفيـه 
 ولـو كـان األصـل يف »عد أخلف وإذا عاهـد غـدر  وإذا و« : - ملسو هيلع هللا ىلص -قوله 

وإذا كـان الوفـاء . ًالعقود احلظر مل جيز أن يأمر هبا مطلقا ويـذم مـن نقـضها 
ًبالعقد ورعاية العهد مأمورا به علم أن األصل صحة العقود والرشوط فيهـا 

 .حتى يدل دليل عىل خالف هذا 

                                         
 . وما بعدها ٣٢٣ / ٣ الفتاوى البن تيمية )١(
  .٤١٢ / ٨ املحىل )٢(
  .١:  املائدة )٣(
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عال العادية واألصل وأما املعقول فمنه أن العقود والرشوط فيها من األف
ولـيس يف . فيها عدم التحريم فيستصحب هذا حتى يدل دليل عىل التحريم 

وانتفـاء التحـريم دليـل عـىل عـدم . الرشع ما يدل عىل حتريم جنس العقود 
 .التحريم 

أما الكتاب فآيـات . واستدل للمذهب الثاين بالكتاب والسنة واملعقول 

  .Å Æ Ç È É Ê Ë  ﴾ ﴿: منها قوله تعاىل 

  : ووجه الداللة أن رشع ما مل يرشعه اهللا يف كتابـه تعـد وقـد قـال تعـاىل 

﴿ K L M N  ﴾ والتعدى ظلم والظلم منهي عنه منعـى عـىل 
وهذا متحقق فيام يـستحدث فـيام مل يـرد يف القـرآن الكـريم وال يف . صاحبه 

 .السنة 

رش ًويعرتض عىل هذا بأن من عقد عقدا يسد حاجـة مـن حاجـات البـ
ًوحيقق مصلحة اقتضتها معايشهم ال يكون متعـديا مـا دام ذلـك مل يـصطدم 

ل اهللا تعاىل لنا ما حرمه صفقد ف. بروح الرشيعة ومل يتناف مع قواعدها العامة 
ًوإذا مل يكن املرء متعديا مل يـدخل حتـت . علينا فام مل يفصله باق عىل اإلباحة 

                                         
  .٢٢٩:  البقرة )١(
  .٣:  املائدة )٢(
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ــاىل  ــه تع ــا ق . ﴾  Å Æ Ç È É Ê Ë ﴿: قول ــاىل وأم ــه تع   : ول

﴿ K L M N  ﴾ فــاملراد بإكاملــه ببيــان عقيدتــه وإمجــال أصــول 
 .أحكامه 

وأما السنة فأحاديث منها ما رواه الشيخان عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا 
إين كاتبت أهيل عـىل تـسع أواق يف كـل عـام : جاءتني بريرة فقالت : قالت 

هلـم ويكـون والؤك يل ها َّدِعـُ أهلـك أن أَّحبأإن : فقلت . أوقية فأعينيني 
فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم فأبوا عليها فجاءت مـن عنـدهم . ت ْلَعَف

إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن :  جالس فقالت - ملسو هيلع هللا ىلص -ورسول اهللا 
 خذهيا واشرتطي هلم الوالء «:  فقال - ملسو هيلع هللا ىلص -فسمع النبي . يكون هلم الوالء 

 يف النـاس فحمـد اهللا -  ملسو هيلع هللا ىلص - ثم قام النبي . ئشة ففعلت عا . »فإنام الوالء ملن أعتق 
ًفام بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهللا :  أما بعد «: وأثنى عليه ثم قال 

ما كان من رشط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة رشط قـضاء اهللا . تعاىل 
  .»أحق ورشط اهللا أوثق وإنام الوالء ملن أعتق 

 قد حكم عىل الرشط الذي مل يرد ذكـره يف -  ملسو هيلع هللا ىلص - ة أن الرسول ووجه الدالل
 .ومثله يف هذا العقد الذي مل يرد به نص . كتاب اهللا تعاىل بالبطالن 

                                         
  .١٩٠ : ٥ البخاري ومعه فتح الباري )١(
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ويعرتض عىل وجه الداللة بأن املراد من الرشط يف احلـديث الـرشيف األمـر 
ًاملرشوط أي من رشط أمرا ليس يف رشع اهللا بل خمالفا له فهو باطل  ً. 

 كتاب اهللا أحق ورشط اهللا «:  عىل هذا قوله عليه الصالة والسالم ويدل
  .»أوثق 

 :وأما املعقول فمنه أن كل عقد أو رشط ال خيلو من وجهني 

فهـذا ال . أن يكون يف نـص القـرآن أو الـسنة إجيابـه وإنفـاذه : أحدمها 
 .خالف يف إجيابه وإنفاذه 

السنة إجيابه وال إنفاذه فإنه أن يكون ليس يف نص القرآن وال يف : ثانيهام 
 .رضورة ال ينفك عن أحد أربعة أوجه 

 .أن يكون املرء قد التزم فيه إباحة ما حرم اهللا : األول 

 .أن يكون املرء قد التزم فيه حتريم ما أباحه اهللا : الثاين 

 .أن يكون املرء قد التزم فيه إسقاط ما أوجبه اهللا : الثالث 

   قد أوجب عىل نفسه بمقتـىض العقـد أو الـرشط أن يكون املرء: الرابع 
 .وكل هذا عظيم ال حيل وقول يف الدين بالباطل . ما مل يوجبه اهللا 

ويعرتض عىل هذا باختيار الوجه الرابع وال يلزم منه تغيري ما رشعه اهللا 
ًألن املقصود من العقد وجوب ما مل يكن واجبـا وال حرامـا بدونـه  وكـون . ً
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وهذا شأن كل عقـد صـحيح فإنـه . ال يقتيض نفي إجيابه ًاليشء ليس واجبا 
ًوإباحـة مـا مل يكـن مباحـا كعقـد . ًيفيد وجوب ما مل يكن واجبا قبل العقد 

النكاح فإنه يوجب املهر والنفقة عىل الزوج والتمكني عىل املـرأة وغـري هـذا 
 .من احلقوق التي يوجبها عقد النكاح عىل كل من الرجل واملرأة 

ذهب األول ألنه الذي يتفق مع عمـوم رشيعتنـا وخلودهـا والراجح امل
ًوألن حاجـات النـاس متجـددة تبعـا لتطـور . صاحلة لكل زمـان ومكـان 

ًاملجتمعات وارتقائها والشك أن ذلك يقتيض رضوبـا مـن التعامـل مل تكـن 
هلذا كـان املـذهب األول . معروفة من قبل ومل يرد هلا ذكر يف نصوص الرشع 

 الرشيعة العامة سياج حيمـي هـذا النـوع مـن العقـود أن ويف قواعد. أرجح 
  .يرتدى يشء منها يف الزلل

 :عدم اإلرضار بالغري : القاعدة اخلامسة 

وحاصل هذه القاعدة أنه جيب عىل العبد أن يكف عن كل أمر من شأنه 
ونحن إذا تأملنا الرشائع التي وضعها اهللا تعـاىل بـني . أن يلحق الرضر بغريه 

 عن حتصيل املصالح اخلالصة أو الراجحة ، ودفع وجدناها ال خترجعباده 
 .وعند التزاحم قدم األهم واألجل . املفاسد اخلالصة أو الراجحة 

                                         
 ، ٧٣١/  ومفتـاح الكرامـة ٤٠ ص ٢قـيم جــ  راجع مع ما تقدم أعالم املوقعني البن ال)١(

  .١ / ٣ ، وسبل السالم ٤١٠ / ٨واملحىل 
 . وما بعدها ٣٥٠ مفتاح دار السعادة ص )٢(
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ومقتىض هذه القاعدة أنه جيـب عـىل العبـد عنـد حتـصيله للـامل وعنـد 
وقد أرشنا إىل هذا أو . استغالله ملا حتت يده أن يمتنع عن إحلاق الرضر بغريه 

 .إىل كثري منه يف الباب الرابع حتت عنوان املضارة يف استعامل امللكية 

 :الوفاء بااللتزامات املالية : القاعدة السادسة 

وملخص هذه القاعدة أنه جيب عىل املرء عند استثامره للامل أو حيازته لـه أن 
ء كانـت ًيؤدي احلقوق وااللتزامات املالية أو التي يكون املال سببا يف وجوهبا سوا

 .هذه االلتزامات والواجبات من حقوق اهللا تعاىل أو من حقوق العباد 

 .فهذه أهم القواعد الرشعية التي جتب مراعاهتا عند استثامر املال : وبعد 

 .واهللا أعلم 
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قواعدها العامة ًقيدت الرشيعة ترصف املالك يف ملكه بأن يكون موافقا ل
 .وأحكامها اخلاصة 

ًومن هذه القواعـد واألحكـام أن يكـون أهـال للتـرصف ، وأال يكـون 
 .ترصفه مظنة اإلرضار بغريه 

فإذا حدث خلل يف أهلية ترصفه ، أو كان ترصفه مظنة لـإلرضار بغـريه 
 .فإن الرشيعة تقرر احلجر عليه 

  .واحلجر يف اللغة املنع والتضييق

منع اإلنسان من الترصف يف ماله ألسـباب وبـرشوط : ح ويف االصطال
خاصة وال خيلو عن مصلحتني إحدامها ترجع إىل املحجور عليه ، واألخرى 

حجر عليه حلـق نفـسه ، وقـد : ترجع إىل غريه إال أنه قد تغلب األوىل فيقال 
                                         

 . املصباح املنري مادة حجر )١(
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حجر عليه حلق غريه ، ومن األول احلجر عىل املجنـون : تغلب الثانية فيقال 
بي والسفيه ، ومن الثاين احلجر عىل املفلس حلق غرمائه وعىل املـريض والص

يف التربع بزيادة عىل الثلث أو بيشء لوارث حلق الورثـة وعـىل الـراهن حلـق 
  .املرهتن

واألهلية من معانيها يف اللغـة الـصالحية ، يقـال فـالن أهـل لكـذا أي 
 .صالح له 

هلية الوجوب وهي صالحية أحدمها أ: ويف االصطالح تنقسم إىل قسمني 
وثـانيهام أهليـة األداء ، وهـي . اإلنسان ألن تكون له حقوق وعليـه واجبـات 

  .ًصالحية اإلنسان ألن تكون أقواله وأفعاله معتربة رشعا

 :وعىل هذا ، أقسم هذا املبحث إىل مطلبني 

 .احلجر عىل املالك خللل يف أهليته : األول 

 .رعاية حلق غريه احلجر عىل املالك : الثاين 

                                         
  .٢٨٠ / ٣ ، واهلداية ٢٧٩ / ٢ ، وبداية املجتهد ٥٠٥ / ٤ راجع املغنى )١(
 ٣٥٠ / ٣ ، والفـروق ١٦٣ / ٢التوضـيح  ، والتلـويح و٤٣١ / ٢ راجع مرآة األصول )٢(

 .وما بعدها 
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: األمور التي ختل باألهلية وتقتيض احلجر عىل الترصف ترجع إىل ثالثة 
 .اجلنون ، الصغر ، السفه 

 ، ومن يف حكمه مـن الـذين جنونوال خالف بني الفقهاء يف احلجر عىل امل
 .ختلفوا يف السفيه والصغري املميز ال يميزون وبعد اتفاقهم عىل هذا ا

 .وعىل هذا ينقسم هذا املطلب إىل فرعني 

 .احلجر عىل الصغري : الفرع األول 

 .احلجر عىل السفيه : الفرع الثاين 

 احلجر عىل الصغري: الفرع األول 

ً واتفقـوا أيـضا عـىل أن –اتفق الفقهاء عىل أن الصغر موجـب للحجـر 
 .ً فترصفاته باطلة ال يعتد هبا رشعا الصغري إذا كان غري مميز

                                         
 . وما بعدها ٥٠٥ / ٤ واملغني ١٩١ / ٥ تبني احلقائق )١(
 ويدرك متييز الصغري بمعرفته أثر الترصف وما يرتتب عليه كـأن يعـرف أن البيـع سـالب )٢(

هـذا والتـرصفات التـي ال تعتمـد . للملك والرشاء جالب له ويقصد به حتـصيل الـربح 
ًد هبا رشعا كأن يتلف مال غريه من غري إذن وال تسليط من املالك فإنـه يـضمنه أي القص

جيب عىل وليه أن يرد بدل ما أتلفه الصغري من مثل أو قيمة ، من مال الـصغري ، وكـذلك 
  .٥٢١ / ٤ واملغني ٢٤٦ / ٤ وما بعدها ، واحلطاب ٢٨٠ / ٣املجنون ، راجع اهلداية 
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ًواختلفوا يف ترصف الصبي املميز إذا كان التـرصف مـرتددا بـني النفـع 

والرضر كالبيع والرشاء واإلجازة واملساقاة وغريها مـن عقـود املعاوضـات 
 :عىل ثالثة أقوال 

إن مثل هـذه التـرصفات باطلـة ، وممـن ذهـب إىل هـذا : القول األول 
 . يف رواية وبعض الشيعة الشافعية وأمحد

إن مثل هذه الترصفات موقوفة عىل إجـازة مـن يـيل أمـر : القول الثاين 
املحجوز عليه ، فإن أجازها نفذت وإن ردها بطلت ، وممـن ذهـب إىل هـذا 

 .املالكية وبعض الشيعة 

ذة ، إن كان الصبي فإن مثل هذه الترصفات صحيحة ونا: القول الثالث 
هب إىل هـذا احلنفيـة وأمحـد يف روايـة رجحهـا صـاحب وممن ذ. ًمأذونا له 

 . وغريه املغنى

 :األدلة 

 .ً الصبي مطلقا باملنقول واملعقول استدل من قال ببطالن ترصفات

                                         
  .٢٧٢ / ٤ املغني )١(
   ومــا بعــدها ، ورشح فــتح القــدير ١٤٩ / ٥راجــع يف املــذاهب واألدلــة حاشــية ابــن عابــدين  )٢(

 والبحـر ٣٧٧ / ٤ ومـا بعـدها ، وكـشف األرسار ١٨٢ / ٢٤ وما بعـدها واملبـسوط ٣١٢ / ٥
   ومـا بعـدها ، واملجمـوع رشح املهـذب ٢٩٢ / ٥ ومـا بعـدها ورشح اخلـريش ٢٨١ / ٥الرائق 

 ، ٣٠٥ / ٣ ، والبحر الزخار ٢٧٢ / ٥ وما بعدها ، ومفتاح الكرامة ٥٠٥ / ٤ ، واملغنى ١٥٧ / ٩
 . وما بعدها ٧٤ / ٢ ، وأحكام القرآن للجصاص ١٦٣ / ٤ونصب الراية 
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عن :  رفع القلم عن ثالثة «: أما املنقول فمنه قوله عليه الصالة والسالم 
  .»ن حتى يفيق الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن املجنو

ًفظاهر احلديث يفيد رفع القلم عن الصبي إىل أن يبلغ سواء أكان مميزا أم 
 .غري مميز ، وهذا يقتيض بطالن ترصفاته 

 .وأما املعقول ، فمنه القياس عىل الصبي غري املميز بجامع الصبا 

واستدل من قال بالوقف ، بأن الصبي املميز توفر عنده القصد السليم ، 
ً أهال إلنشاء الترصف ، ولكن املميـز مل يكتمـل عقلـه بعـد ، ويف رأيـه فكان

ضعف وخيشى عليه من مغبة ترصفه ، وعدم تقديره لعواقب األمـور فكـان 
 .البد من رأي الويل لتنفيذ هذه الترصفات 

 املأذون له بـاملنقول واستدل من ذهب إىل صحة ترصف الصبي املميز
 .واملعقول 

 ¾ ½ ¼ « º ¹̧  ¶ ﴿:  قولـه تعـاىل أما املنقول فمنـه
¿ À Á    Â Ã  ﴾.  

                                         
 قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن عـيل ١٣٩ / ٤ أبو داود يف احلدود )١(

  .ْفِرَخْوال زاد فيه ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه عن النبي 
 . وما بعدها ٢٧٢ / ٤ املغني )٢(
  .٦:  النساء )٣(
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فإن املعنى اختربوهم لتعلموا رشدهم ، وإنام يتحقق اختبارهم بتفويض 
ًالترصف إليهم ليعلم هل يغبن أوال ، وهذا يقتيض صحة التـرصف يف حـال 

 .االختبار أي يف حال الترصف 

 .وأما املعقول فمنه القياس عىل العبد املأذون له 

 :املناقشة والرتجيح 

 بأن » رفع القلم «: يعرتض عىل استدالل القائلني بالبطالن بحديث 

 « º ¹ ¸ ¶ ﴿: الصبي املميز خارج من حكم احلديث لقوله تعاىل 
¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â ÄÃ Å Æ Ç È É ËÊ Ì 

Í            Î ÐÏ Ñ Ò    Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û 
ÝÜ Þ ß à  ﴾.  

صبي غري املميز بأنه قياس مع الفارق ، ألن ويعرتض عىل قياسهم عىل ال
 .غري املميز ال قصد له بخالف املميز 

ويعرتض عىل القائلني بالوقف بأنـه يتنـاىف مـع ظـاهر النـصوص مـن 
 .الكتاب والسنة فال يعتد به 

 ونفاذها يف حال اإلذن ملا ميزوالراجح القول بصحة ترصفات الصبي امل
 .لمصلحة فيه من مجع بني األدلة وحتقيق ل

 واهللا تعاىل أعلم
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 احلجر عىل السفيه: الفرع الثاين 

 . ، وخفة العقل شييطلق السفه يف اللغة عىل معان منها الط

 بخالف موجب الـرشع وتـرك مـا يـدل ويطلق يف الرشع عىل العمل
 .عليه العقل 

واإلنسان قد يبلغ سفيها ، وقد يطرأ عليه السفه بعد أن يكـون قـد بلـغ 
  .ًرشيدا

أكثر الفقهاء عىل أن احلجر يستمر عليه إىل أن يتبـني : ففي احلالة األوىل 
ًرشده مهام بلغ من العمر ، وقال أبو حنيفة إذا بلغ مخسا وعـرشين سـنة فـك 

 .عنه احلجر ودفع إليه ماله ويصح وينفذ ترصفه 

 .استدل اجلمهور عىل استمرار احلجر عليه باملنقول واملعقول 

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶ ﴿: نه قوله تعاىل أما املنقول فم

¿ À Á    Â ÄÃ Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í     Î 
ÐÏ Ñ Ò    Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú  ﴾ فقد   

                                         
 . املصباح املنري مادة س ف هـ )١(
  .١٩٣ / ٥ تبيني احلقائق )٢(
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 تعاىل فك احلجر ودفع املال إىل املحجور عليه عىل رشطني البلوغ علق اهللا
 .والرشد واحلكم املعلق عىل رشطني ال يثبت بدوهنام 

 G H      I J K L M N O P  Q R ﴿: ومنـه قولـه تعـاىل 
S T U V W  ﴾ فقد أثبت اهللا تعاىل الوالية عىل السفيه وهـذا 

 .يقتيض احلجر عليه 

وأما املعقول فمنه القياس عىل حال ما قبل اخلامسة والعـرشين بجـامع 
 .السفه يف احلالني 

 : واملعقول واستدل أبو حنيفة باملنقول

 ( ) ' & % $ # " ! ﴿: أما املنقول فمنه قولـه تعـاىل 
* +  ﴾ واإلنسان إذا بلغ مخسا وعرشين فقـد بلـغ أشـده ويـصلح أن ً

 .ًيكون جدا 

ويعرتض عىل هذا بأن داللة اآلية عـىل عـدم احلجـر أن يثبـت فبطريـق 
 .ته ياملفهوم املخالف وأبو حنيفة ال يرى حج

                                         
  .٥٠٧ / ٤ املغني )١(
  .٢٨٢:  البقرة )٢(
  .١٩٣ / ٥ تبيني احلقائق )٣(
  .١٥٢:  األنعام )٤(
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 وأما املعقول فمنه القياس عىل الرشيد بجامع التكليف واألهلية ، وألنه
حر واحلجر ينايف احلرية ، وفيه إهدار آلدميته وهي أجـل وأخطـر مـن املـال 

 .الذي يراد حفظه باحلجر عليه 

ويعرتض عىل هذا بأن القياس غري صحيح لوجـود الفـرق ، ومـا ذكـر 
 .يمكن حتققه قبل اخلامسة والعرشين 

 .والراجح ما ذهب إليه اجلمهور ملا فيه من رعاية للسفيه وحفظ ملاله 

 : احلالة الثانية ويف

ذهب اجلمهور ومنهم املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسـف وحممـد 
 .من احلنفية إىل أنه حيجر عليه بسبب السفه 

وذهب أبو حنيفة إىل أنـه ال حيجـر عليـه وروى هـذا عـن ابـن سـريين 
 .والنخعي 

عدم وتعلم األدلة من احلالة األوىل فال حاجة إىل التكرار ، وعىل القول ب
 .ذ فاحلجر فترصف السفيه صحيح نا

وعىل القول باحلجر اختلف الفقهاء فمنهم من يرى أن الترصف صحيح 
 ، وممن ذهب إىل هذا املالكية واحلنابلـة يف روايـة موقوف عىل إجازة الويل

                                         
  .٥٢٥ / ٤ واملغني ٢٩٥ / ٥ رشح اخلريش )١(
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 .والصاحبان من احلنفية وبعض الشيعة 

 واحلنابلة ومن الفقهاء من يرى أن الترصف باطل ، ومن هؤالء الشافعية
  .يف رواية وبعض الشيعة

 .واألدلة تعلم من احلجر عىل الصغري 

                                         
  .٣٧٤ / ٥ ومفتاح الكرامة ٣٥٤  /٤ هناية املحتاج )١(

هذا والترصف الذي يتأثر باحلجر هو الترصف املايل كالبيع والـرشاء واإلجـارة ونحوهـا   
ًأما الترصف الذي ال جيرى املال فيصح من السفيه كالطالق واإلقرار عام يوجب حـدا أو 

 ويصح الترصف الذي يتمخض ملصلحته مـن غـري رضر عـىل غـريه كالتـدبري. ًقصاصا 
   واملهـذب ٣٣٤ / ٢ وبدايـة املجتهـد ١٩٢ / ٥راجع ما تقدم تبيني احلقـائق . والوصية 

ً وما بعدها ، وعىل القول باحلجر هـل يـصري حمجـورا عليـه ٥٢١ / ٤ واملغني ٤٥٦ / ١

بنفس السفه أو البد من حجر احلاكم ؟ من الفقهاء من قال باألول كمحمد مـن احلنفيـة 
 .واألرجح الثاين ألنه حمل اجتهاد فـال يثبـت إال بحكـم احلـاكم . ألن احلجر يدور مع السفه 

  .٩٦ / ٥ وابن عابدين ١٩٦ / ٥ وتبيني احلقائق ٥١٩ / ٤راجع املغنى 
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ًاألمور التي تقتيض احلجر عىل املالك يف تـرصفه حرصـا عـىل مـصلحة 

 :غريه ترجع إىل أمور أمهها 

 . واألنوثة الفلس ، واملرض ، والرهن ، واإلجارة ، والرشكة

 :وسنتحدث عنها يف الفروع التالية 

 .احلجر عىل ترصف املالك بسبب الفلس : األول 

 .احلجر عىل ترصف املالك بسبب املرض : الثاين 

 .احلجر عىل ترصف املالك بسبب الرهن : الثالث 

 .احلجر عىل ترصف املالك بسبب اإلجارة : الرابع 

 .ب الرشكة احلجر عىل ترصف املالك بسب: اخلامس 

 .احلجر عىل ترصف املالك بسبب األنوثة : السادس 

 احلجر للفلس: الفرع األول 

من الفقهاء من يرى أنه ال حيجر عىل اإلنـسان بـسبب الـدين وإن كـان 
 .ًمستغرقا لكل ما يملك ، وممن قال هبذا أبو حنيفة 

ن ًوذهب األكثرون إىل أنه إن كان الدين مستغرقا بأن يكون جمموع الـدي
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 أكثر مما يملك اإلنسان وطلب الدائنون احلجر عىل املدين حجر عليـه احلـاكم ،
ومن ذهب إىل هذا املالكية والـشافعية واحلنابلـة وأبـو يوسـف وحممـد مـن 

 .احلنفية 

وال حيجر عليه « : يقول صاحب تكملة البحر يف االستدالل أليب حنيفة 
 اإلمـام ألن يف احلجـر بسبب الدين ولو طلب غرماؤه احلجر عليه وهذا عند

 .  »عليه إهدار أهليته وإحلاقه بالبهائم وذلك رضر عظيم فال جيوز

ــاكم  ــه البيهقــي واحل ــدارقطني وأخرج ــام رواه ال   واســتدل اجلمهــور ب
َحجر عىل معاذ ماله وباعه يف ديـن كـان « : ملسو هيلع هللا ىلص عن كعب بن مالك أن النبي  ََ ٍ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ ََ ُ ٍَ َ

ِعليه ْ َ َ«  . 

 أنه حجـر عـىل املـدين بـسبب اهللا تعاىل عنه مر ريضوقد صح عن ع
 .الدين ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ريض اهللا عنهم 

وهذا ما نرجحه ملا فيه من حتقيق للمـصلحة حيـث تقـيض عـن املـدين 
 .ديونه ويف هذا منفعة له ومنفعة للدائنني 

                                         
  .٨٣ / ٨تكملة البحر الرائق ) ١(
  .٤٨ / ٦السنن الكربى للبيهقي ) ٢(
  .٤٨٥ / ٤املغني ) ٣(
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ً فيـه حفظـا ًوما قيل من أن يف احلجر عليه إهدارا آلدميته مردود ، بل إن

 .ًله وصونا لغرمائه 

الذي يقـع مـن املفلـس  والقائلون باحلجر اختلفوا يف حكم الترصف
 .بعد احلجر 

 ، ومـن هـؤالء ًفمنهم من رأى أن مثل هذا الترصف يكـون موقوفـا
املالكية والشافعي يف قول وأبو يوسف وحممد من احلنفية ، ومنهم مـن يـرى 

ًحلجـر يكـون بـاطال ومـن هـؤالء احلنابلـة أن ترصف املحجور عليه بعـد ا
 .والشافعية يف قول 

استدل من قال بالوقف بأن احلجر هنـا ملـصلحة الغرمـاء ودرء الـرضر 
عنهم وهذا يتحقق بوقف الترصف عىل نظرهم أو عـىل نظـر احلـاكم ومتـى 

 .ًأمكن التصحيح كان أوىل صونا لعبارة املترصف 

                                         
الغرمـاء كـالبيع والـرشاء واإلجـارة والترصف حمل اخلالف هو الترصف املـايل الـضار ب) ١(

  .٢٦٦ / ٥ ، واخلريش ٤٨٦ / ٤راجع املغني . واهلبة ونحوها 
إن الترصف موقوف منهم من رأى أن الترصف يوقف عىل رأي الغرماء ومـن : ومن قال ) ٢(

ًومنهم من يرى أن الترصف يوقـف عـىل نظـر احلـاكم ردا . هؤالء الصاحبان من احلنفية 

  .١٩٠ / ٥ ، وتبيني احلقائق ٢٦٥ / ٣راجع الرشح الكبري . ء املالكية ًوامضاء ومن هؤال
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املال فـال  قد تعلق حقهم بعنيواستدل من قال بالبطالن بأن الغرماء 
 .جيوز الترصف فيه وال يصح 

ًوالذي نرجحه القول بالبطالن محاية حلقوق الدائنني ومنعا للمدين من 

 .الترصف يف ماله عىل وجه يرض بحق الغرماء 

 احلجر عىل ترصف املالك بسبب املرض: الفرع الثاين 

ثري عىل التـرصفات ، املريض من قام به املرض ، واملرض قد يكون له تأ
وقد ال يكون ، وقد قسم صاحب املغني من احلنابلة املرض هبذا االعتبار إىل 

  :أقسام أربعة

املرض غري املخوف مثل وجع العـني والـصداع اليـسري : القسم األول 
واحلمى البسيطة ونحو هذا ، وال خالف بني الفقهاء يف أن هذا املـرض مـن 

 حكم العدم بمعنـى أن املـريض الـذي يكـون حيث التأثري عىل الترصف يف
 .مرضه غري خموف حكمه حكم السليم 

األمراض املمتدة كاجلذام ، والسل يف ابتدائه ، والفالج يف : القسم الثاين 

                                         
  .٤٨٦ / ٤املغني ) ١(
   ٢٣٠ وما بعـدها ، والوصـية وتـرصفات املـريض ملحمـد كامـل مـريس ٨٤ / ٦املغني ) ٢(

 . وما بعدها ٦٦وما بعدها ، ونظرية احلق ملختار القايض 
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ًانتهائه ونحوها ، وهذا القسم إن أضنى صاحبه وألزمه الفـراش كـان خموفـا 

 تأثري له عىل التـرصف وإال فال ، ومن الفقهاء من يرى أن مثل هذا املرض ال
ونقـل . ألنه ال خياف تعجيل املوت فيه وإن كان ال يربأ فهو يف حكـم اهلـرم 

 .هذا عن بعض احلنابلة والشافعية 

ًاألمراض التي يتعجل موت صاحبها يقينا فينظر إن كان : القسم الثالث 
املريض قد اختل عقله مثل من ذبح ، أو أبينت حشوته فمثـل هـذا ال حكـم 

 .فاته الختالل عقله لترص

وإن كان املريض ثابت العقل كمن خرقت حشوته أو اشـتد مرضـه ومل 
ًيتغري عقله كان مرضه خموفا وترصفه صحيح يف اجلملة ، إال إذا كان بطريـق 

 .التربع وزاد عىل الثلث 

ًاألمراض املخوفة التي ال يتعجل مـوت صـاحبها يقينـا : القسم الرابع 
والرعاف الدائم ووجع القلـب والرئـة والطـاعون لكنه خياف ذلك الربسام 

واملريض يف هذا القسم إذا مل يتصل مرضه باملوت كان يف حكـم . ونحو هذا 
 .الصحيح وإن اتصل باملوت كان كالقسم السابق 

وهناك حاالت أعطى الفقهاء اإلنسان فيها حكم املريض بمرض خموف 
 : وإن كان صحيحا 

رب واختلطت طائفتان للقتال وكانت كـل إذا التحم احل: احلالة األوىل 
 .طائفة مكافئة لألخرى أو مقهورة 
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  .أما القاهرة منهام بعد ظهورها فال يلحق أفرادها باملرض بمرض خموف

 .من قدم ليقتل فهو يف حكم املريض بمرض خموف : احلالة الثانية 

 املـسافر يف البحـر أو اجلـو ونحومهـا إن اضـطرب اجلـو: احلالة الثالثة 
 .وعصف 

 .األسري واملحبوس إذا كانت العادة يف مثلهام القتل : احلالة الرابعة 

ومثلـه الكـولريا وكـل وبـاء . إذا وقع الطاعون يف بلد : احلالة اخلامسة 
 .قاتل يف العادة 

ألنـه أمل شـديد خيـاف منـه  احلامل إذا رضهبا املخاض: احلالة السادسة 
 .التلف 

ًاملرض خموفا ، أو غري خموف اآلن هـو الرجـوع والعربة يف كون ... هذا 

إىل أهل اخلربة من األطباء العدول الثقات وال يقبل إال قـول طبيبـني فـأكثر 
 .ألن ذلك يتعلق به حق مايل 

                                         
إذا صار للحامل سـتة أشـهر كانـت يف حكـم ومن الفقهاء من حيدد ذلك بستة أشهر أي ) ١(

ًاملريض وإال فال ، ومنهم من يرى أنه ال تأثري للحمل مطلقا هذا ومن الفقهاء مـن ينـازع 

ًيف احلاالت السابقة مجيعا ألن صاحبها ليس مريضا لكن الراجح أنه يف حكم املريض ألن  ً

 . وما بعدها ٨٦/  ٦راجع املغني . صاحبها خياف املوت فأشبه املريض بمرض خموف 
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 :أثر املرض عىل الترصفات 

ًظاهر مما تقدم أن املرض إذا كان يـسريا فـال يعتـد بـه وال أثـر لـه عـىل 
وكذلك ال أثر للمرض عىل الترصف إن كـان الترصفات وإن أعقبه املوت ، 

 .ًخموفا ومل يتصل باملوت أو شفي منه املريض 

  أما املرض املخوف املتصل باملوت فإن لزم صاحبه يف حال مرضـه حـق 
ال يمكنه دفعه ، أو إسقاطه كأرش اجلناية وضامن ما أتلفه فال تأثري للمـرض 

 حاجاته أو النفقة عليه ، يف مثل هذا وكذلك ما يترصف فيه املريض الستيفاء
أو عىل من تلزمه نفقته ، فمثل هذا الترصف صحيح نافذ متى اسـتجمع مـا يعتـربه 
الشارع يف صحة مثله من الترصفات وال يملك أحد من الورثة االعرتاض عىل مثل 

 .هذا وال املطالبة بإبطاله حال حياة املريض وال بعد وفاته 

 املــريض إذا كانــت بطريــق ومثــل هــذا يف الــصحة والنفــاذ تــرصفات
 .ًاملعاوضة وكان الترصف خاليا عن املحاباة والغبن الفاحش 

أما إن كانت الترصفات بطريق التربع أو اشتملت عىل حمابـاة ، أو غـبن 

فاحش ولو كانت بطريق املعاوضة ، فالقاعدة عند عامة الفقهاء أهنا صحيحة 

انت صحيحة موقوفة عىل ، فإن زادت عىل الثلث ك نافذة يف حدود الثلث
                                         

 .إال إذا ترصف مع وارث فالترصف موقوف عىل إجازة باقي الورثة وإن قـل عنـد اجلمهـور ) ١(
  .١٣٧ / ٢راجع بداية املجتهد 
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إجازة الورثة إن أجازوها نفذت وإن ردوها بطلت ملا رواه ابن ماجه وغـريه 

َإن اهللاَ تـصدق « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال  ََّّ ََ
ْعليُكم عند وفاتُكم بثلث أموالُكم زيادة لُكم يف أعاملُكم َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ ُ ُ َ ًَ ََ َ َ َ ِْ ِ ْ«  . 

ً واعتبار كون اإلنسان وارثا ، أو غـري وارث هـو ووقت اعتبار الثلث

 .وقت املوت ، ألنه وقت االستحقاق 

ًوظاهر أن احلجر عىل املريض إذا كان مرضه خموفا يف الزيادة عىل الثلث 

هو حلق الورثة ، ويتصل هبذا الوصية ولو حال الصحة بأكثر من الثلـث ، أو 
 :ل منهام بإجياز فيام ييل لوارث وأشري إىل ك

 الوصية للوارث

 فمـنهم مـن يـرى أهنـا صـحيحة اختلف الفقهاء يف الوصية للوارث

                                         
  .٢٦٩ / ٦ ، سنن البيهقي ٤٣ / ٨نيل األوطار ) ١(
ومن الفقهاء من يرى أن ترصف املريض مع وارث موقـوف .  وما بعدها ٨٩ / ٦املغني ) ٢(

ومـنهم مـن يـرى أن . ًقا ولو كان معاوضة خالية عـن املحابـاة والغـبن والفـاحش مطل
الترصف الوارد عىل املنافع حق للمريض ولـيس للورثـة اعـرتاض وال حـق يف اإلبطـال 

 ، ورشح األحوال الشخصية للشيخ زيـد ٤٣٦ / ٥راجع ما تقدم ، وحاشية ابن عابدين 
 .ا بعدها  وم٢٤٤ / ٤ وما بعدها ، وكشف األرسار ٣١٦

ًوهل العربة بكون املوىص له وارثا أو غري وارث بوقت إنـشاء الوصـية أو بوقـت مـوت ) ٣(
= 
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موقوفة عىل إجازة باقي الورثة ، وهبذا قال احلنفية وهـو األظهـر مـن قـويل 
ومن الفقهاء من يرى أن الوصية للـوارث . الشافعي وظاهر مذهب احلنابلة 

 .م وهو املشهور عند املالكية وقول للشافعي باطلة ، وهبذا قال ابن حز

أمـا الـسنة فمنهـا مـا رواه . احتج احلنفية ومن وافقهم بالسنة واملعقول 

                                         
= 

؟ ذهب األكثرون إىل أن املعترب يف ذلك هو الوقت الذي يمـوت فيـه املـويص ، .. املويص 
وسـند اجلمهـور أن احلـق يثبـت للمـوىص لـه . ومنهم من يرى أن العربة بوقت الوصية 

وسـند . ًن هو الوقت املعترب يف كون املـوىص لـه وارثـا أو غـري وارث بموت املويص فكا
ٍوال وصية لوارث« : اآلخرين عموم قوله عليه الصالة والسالم  ِِ َ َّ َ ََ ويعـرتض عـىل وجـه  » َِ

الداللة من احلديث بأنه إن كان املوىص له غـري وارث وقـت مـوت املـويص فـال يـشمله 
 وارث ، والـراجح مـا ذهـب إليـه اجلمهـور ألن احلديث ألنه وارد يف الوارث وهذا غري

ًالوصية حكمها مضاف إىل املوت وعىل هذا إذا كان املوىص له وارثا وقت إنشاء الوصـية 

وصار غري وارث وقت موت املوىص اعتربت الوصية لغري وارث فتكون صحيحة نافـذة 
اه متى استكملت رشوط صحتها ونفاذها كأن يـويص إنـسان ألخيـه وال وارث لـه سـو

 ًوقت إنشاء الوصية ثم ينجب املويص قبل موته ذكرا وكان هو الوارث عنـد مـوت املـويص ،
فالوصية لألخ يف هذه احلالة صحيحة نافذة ألنـه غـري وارث ، وإذا أوىص إنـسان ألحـد 
أعاممه وكان للمويص إخوة ذكور وقت إنشاء الوصية وعند موته انحرص مرياثه يف أعاممه 

 / ٣ ، ورشح املنهاج للمحيل ٣٨٠ / ٧راجع البدائع . صية لوارث كانت يف هذه احلال و
 ، وتكملة ٤٠ / ٦ ، ونيل األوطار ٤٢٧ / ٤ ، وحاشية الدسوقي ٦ / ٦ ، واملغني ١٥٩

  .٤٣٠ / ٥ ، وحاشية ابن عابدين ٤٦١ / ٨البحر الرائق 
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  : ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : الدارقطني بسنده عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال 
ُال جتوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة«  َ ْ ْ َّ ٌ ََ ََ َ َ َّ ََ َ ٍ ِِ ِ ُ ُ َ«  . 

عقول فإن الوصية متى صدرت ممن هو أهل هلا يف املحـل القابـل وأما امل
ولكن ملا كان الورثـة قـد يتـرضرون جعـل تنفيـذ . حلكمها كانت صحيحة 

 .ًالوصية موقوفا عىل إجازهتم 

  أمـا الـسنة فمنهـا . واستدل ابـن حـزم ومـن وافقـه بالـسنة واملعقـول 
أمامـة ريض اهللا عنـه ما أخرجه أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجه عن أيب 

ل ذي حـق حقـه فـال « : يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا : قال  َإن اهللاَ أعطى ك َ َّ َّ َ َُّ َ ٍَّ ِ ُـ ْ َ

ٍوصية لوارث ِِ َ َّ ََ ِ«  . 

والنفي متوجه إىل الصحة ألهنـا أقـرب . الوصية للوارث ملسو هيلع هللا ىلص فقد نفى 
 .املجازات إىل الذات فتكون الوصية للوارث غري صحيحة 

اللة بأن ما روى عن أيب أمامة عام وما روى عن ويعرتض عىل وجه الد
 .ًابن عباس خاص فيحمل العام عىل اخلاص مجعا بني احلديثني 

وأما املعقول فألن الوصـية للـوارث تـؤدي إىل املحـرم ومـا يـؤدي إىل 

                                         
  .١٥٢ / ٤الدارقطني يف الوصايا عن ابن عباس ) ١(
ــايا ) ٢( ــاري يف الوص ــو داود ٣٧٢ / ٥البخ ــاس أب ــن عب ــن اب ــه ١١٤ / ٣ ، ع ــن ماج    ، اب

  .١٨٦ / ٤ ، مسند أمحد ٩٠٥ / ٢
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وبيان تأديتها إىل حمرم أن فيها إيذاء للورثة بإيثار بعـضهم عـىل . املحرم حمرم 
 .قطيعة الرحم وقد أمر تعاىل بوصلها بعض ، وهذا يؤدي إىل 

ويعرتض عىل هذا بأنه إذا أجاز الورثة ال يكون هناك إيـذاء وال قطيعـة 
 .للرحم 

والراجح ما ذهب إليه احلنفية ومن وافقهم ملا فيه من رعاية حلق املويص 
من غري إرضار بالورثة ألن احلق هلم يف تنفيـذها وعدمـه ، ثـم إن للمـويص 

ًغرضا صحيحا يف  . ختصيص بعض الورثة بالوصية ً

وعىل هذا تكون الوصية للـوارث صـحيحة موقوفـة عـىل إجـازة الورثـة إن 
 .أجازوها نفذت ، ومتلكها املوىص له من قبل املويص عن طريق الوصية 

 الوصية بأكثر من الثلث

 املوىص به عن ثلث مال املوىص ، فقد اختلفت كلمة الفقهاء ، إذا زاد
 واحلنابلة يف روايـة إىل أن الوصـية صـحيحة سـواء خلـف فذهب احلنفية ،

َّاملويص وارثا خاصا أم ال إال أنه إن كان للمويص وارث خاص توقف نفـاذ  ً ً

َّالوصية يف الزائد عن الثلث عىل إجازة الوارث وإال نفذت دون توقف عـىل 

                                         
   ، واملهـذب ٣٧٠ / ٧ ، بـدائع الـصنائع ٤٣٠ / ٥حاشـية ابـن عابـدين : راجع يف هذا ) ١(

 وما بعـدها ، وحاشـية ١٠٤ / ٣ ، وسبل السالم ٢٢ / ٦ ، املغني البن قدامة ٤٥١ / ١
  .٤٢٤ / ٤الدسوقي 
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إجــازة ، وذهــب الــشافعية ، واحلنابلــة يف روايــة أخــرى إىل أنــه إذا مل يكــن 
ويص وارث خاص ، فالوصية باطلة ، وإن كان له وارث خاص فالوصية للم

وذهب املالكية وابن حـزم . صحيحة موقوفة عىل اإلجازة بالنسبة إىل الزائد 
والشافعي يف قول إىل أن الوصية بالزائد باطلة سـواء أكـان للمـويص وارث 

 .خاص أم ال 

نة فمنهـا مـا رواه أما الس. استدل احلنفية ومن وافقهم بالسنة واملعقول 
ُأنـا ذو : قلت يا رسـول اهللا : الشيخان بسندمها عن سعد بن أيب وقاص قال  َ َ

َمال وال يرثني إال ابنة يل واحدة  ِ َِ ْ َ َِ ٌ َّ ُ ََ ِ ٍ َأفأتصدق بثلثي مايل . َ ْ َ ُ ُ ُ َِ َّ ََ َ َ؟ قال .. َ ُقلت . َال : َ ْ ُ :
َأفأتصدق بشطره ؟ قال  َ ْ ُ َِ ِ َ ِ َّ ََ َ َقلت أفأت. َال : َ َ َ ْ َُ َصدق بثلثه ؟ قال ُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ َّ ث « : َ ث والثل ُالثل ُـ ُّ ُ ُـ ُّ

َكثري إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتَكففون الناس َ ْ َ ََّ َ ُ َّ ً َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ
ٌ ٌَ ْ َ َ َ«  . 

عن التصدق بأكثر من الثلـث وعلـل النهـي برعايـة حـق ملسو هيلع هللا ىلص فقد هنى 
ًا وعدما فإذا مل يكـن للمـويص وارث مل الورثة واحلكم يدور مع علته وجود ً

 .تكن هناك علة للنهي فتجوز الوصية وكذلك إذا أجاز الورثة 

وأما املعقول فألن املويص قد ترصف يف خالص حقه فيـصح التـرصف 
 .لصدوره من األهل يف املحل القابل لذلك 

                                         
 ، ١٢٥٠ / ٢ ، عن سعد بن أيب وقاص مـسلم يف الوصـية ١٦٤ / ٣البخاري يف اجلنائز  )١(

  .٩٣ / ٢ ، ابن ماجه ١١٢ / ٢أبو داود 
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واستدل الشافعية ومن رأى رأهيم عـىل صـحة الوصـية وتوقفهـا عـىل 
ثة إن كان للمويص وارث خاص بام استدل به احلنفية ، وأما إذا مل إجازة الور

ًيرتك املويص وارثا خاصا فقالوا إن الوصية باطلة ألن مال املـويص يف هـذه  ً
ًاحلال يكون مرياثا لبيت املال واحلق فيه جلميع املسلمني وإجـازهتم متعـذرة 

 .فتبطل الوصية 

بام زاد عىل الثلث هي رعايـة حـق ويعرتض عىل هذا بأن علة املنع من الوصية 
 .الورثة وهذا إنام يكون يف الوارث اخلاص ، وحيث انتفت العلة انتفى احلكم 

واستدل املالكية ومـن ذهـب مـذهبهم بحـديث سـعد الـسابق ووجـه 
هنى عن التصدق بأكثر من الثلث والنهـي للتحـريم ملسو هيلع هللا ىلص الداللة أن الرسول 

 . الثلث فاسدة وهو يقتيض الفساد فتكون الوصية بأكثر من

 .ويعرتض عىل وجه الداللة بأن النهي معلل برعاية حق الورثة كام تقدم بيانه 

ًواستدلوا من السنة أيضا بام رواه الدارقطني بسنده عن معـاذ بـن جبـل 
ْإن اهللاَ تصدق عليُكم بثلث أموالُكم عند وفاتُكم « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : قال  ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ََّ َ ْ ََ َّ َْ َ ِ َ

َزيا ْدة يف حسناتُكمِ َِ َ َ َِ ً«  . 

املقدار الذي جيوز لإلنسان أن يترصف فيه عند موته وهو ملسو هيلع هللا ىلص فقد حدد 
 .الثلث والوصية مضافة ملا بعد املوت فال جتوز بأكثر من الثلث 

                                         
  .٩٠٤ / ٢ابن ماجه ) ١(
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ويعرتض عىل هذا بأن يف إسناد احلديث إسـامعيل بـن عيـاش وشـيخه 
ليم بحجتيه فهو حممول عقبة ومها ضعيفان فال يكون اخلرب حجة ، وعىل التس
 .ًعىل ما إذا كان للمويص وارث معني مجعا بني األدلة 

والراجح ما ذهب إليه احلنفية ومن وافقهم ملـا فيـه مـن إعـامل لغـرض 
 .املويص أن يلحق بغريه رضر 

 احلجر عىل ترصف املالك بسبب الرهن: الفرع الثالث 

 .ثبوت والدوام منها احلبس وال: يف اللغة عىل معان  يطلق الرهن

هو املال الذي جيعل وثيقة بالدين ليستويف من ثمنـه  : ويف االصطالح
 .إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه أو هو العقد املتضمن لذلك 

 .وهو مرشوع بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 . ﴾ "  #            $  %  &  '  )     (  *﴿ : قال تعاىل 

ْاشرتى من ملسو هيلع هللا ىلص « يض اهللا عنها أن الرسول وروى الشيخان عن عائشة ر ِ َ َ ْ

                                         
 .املصباح املنري مادة رهن ) ١(
  .٣٦١ / ٤املغني البن قدامة ) ٢(
  .٢٨٣: البقرة ) ٣(
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ُهيودي طعاما ورهنه َ َ ٍَّ َ َ ًَ َ ِ
ُ«  . 

عىل مرشوعية الرهن يف اجلملة عىل خالف يف بعض الفروع ،  وأمجع العلامء
واختلف الفقهاء يف ترصفات الراهن يف املال املرهون إذا كانت تتناىف مـع مقـصود 

 واهلبة والرهن ونحوها ، فمن الفقهاء من يـرى الرهن أو كانت ترض باملرهتن كالبيع
ًأن مثل هذه الترصفات ال جتوز للراهن فإن خالف وترصف كان تـرصفه بـاطال ، 

 .إىل هذا الشافعية واحلنابلة  وممن ذهب

عىل املعتمد من املذهبني وبعض الشيعة ، ومن الفقهاء من يرى أن مثـل 
إىل هذا احلنفيـة واملالكيـة  هذا الترصف صحيح لكنه موقوف وممن ذهب

 .وبعض الشيعة 

  ًاستدل من ذهب إىل البطالن بأن يف مثل هذا التـرصف إرضارا بـاملرهتن 

                                         
  .٨١٥ / ٢عن عائشة  ، ابن ماجه ١٤٢ / ٥البخاري عن عائشة ) ١(
  .٣٦٢ / ٤املغني ) ٢(
   ، والبحــر الزخــار ٤٠١ / ٤ ، واملغنــي ٣٨٨ / ٣ ، وهنايــة املحتــاج ٣١٠ / ١املهــذب ) ٣(

١١٨ / ٤.  
 ، ومفتاح ١٩ / ٥ ، ورشح الزرقاين ١١ / ١٣ ، واملبسوط ١٤٥ / ٤حاشية ابن عابدين ) ٤(

 جاز املرهتن التـرصف نفـذ ، وإذا مل جيـز ،هذا وعند القائلني بالوقف إن أ . ١١٥ / ٥الكرامة 
فالراجح عند احلنفية أن والية فسخ الترصف تكون للقايض ال للمرهتن ، والـراجح عنـد 

 ، ٨٥ / ٦املالكية يف هذه احلال أن التـرصف ينفـسخ بـرد املـرهتن راجـع تبيـني احلقـائق 
  .٤٦٩ / ٤واحلطاب 
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 .وال رضر وال رضار 

واستدل من قال بالوقف بأن الترصف قد صدر ممن هو أهل له يف حمـل 
قابل لذلك فيصح الترصف ولكن حمافظة عـىل حـق املـرهتن يقـع التـرصف 

 .ًا ًصحيحا موقوف

ًويعرتض عىل هذا بأن الراهن وإن كان أهال للترصف لكن واليته عـىل 
حمل الترصف منتفية أو ناقصة فال يعتد بالترصف كام لو ترصف يف ملك غريه 

 .ًألن حق املرهتن الذي تعلق بعني املرهون بمنزلة امللك حكام 

والــراجح القــول بــالبطالن ملــا فيــه مــن صــيانة للحقــوق واســتقرار 
 .الت للمعام

 .واهللا تعاىل أعلم 

 :احلجر عىل املالك بسبب اإلجارة : الفرع الرابع 

  .اإلجارة يف اللغة مأخوذة من األجر بمعنى العوض

 .ويف االصطالح عقد عىل منفعة بعوض برشوط خاصة 

وهي مرشوعة بالكتاب والسنة وإمجاع من يعتـد بإمجاعـه مـن الفقهـاء 

                                         
  .٤٣٣ / ٥ ، واملغني ٣٢١  /٣املصباح املنري مادة أ ج ر ، واهلداية ) ١(
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 . ﴾ 6  7  8  9  :﴿ : وحلاجة الناس إليها قال تعاىل 

َواستأجر « : وأمحد عن عائشة يف حديث اهلجرة قال  وروى البخاري َْ َْ َ
َّالنبي  ِ ًوأبو بكر رجال من بنى الديل هاديا خريتا ملسو هيلع هللا ىلص َّ ًِّ َِ ِ َِ ِ ِّ َ َ ُ َ ُ ًَ ٍ  . » احلديث... َ

  وروى أمحد والبخاري وابن ماجـه عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه عـن 
ُما بعث اهللاُ نبيا إال رعى الغنم فقال أصحابه « : قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  َ ْ َّ َ ََ َ َ َ ْ ّ ً ََ َ ََ َ َ ِ ِ َوأنـت ؟ قـال : َ ْ َ: 

ة َنعم ، كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكَّ َ َ ََ َ ْ ْْ َِ ِ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ « . 

الفقهاء إىل أنه جيوز ملالك العني املؤجرة أن يتـرصف  وقد ذهب عامة
تأجر يتعلـق باملنفعـة ال بـالعني يف رقبتها ببيع أو هبة ونحومها ألن حق املـس

 .حيث إن اإلجارة موردها املنافع 

ًواختلفوا يف مآل الترصف ، فذهب األكثرون إىل أنه يقع صحيحا نافـذا  ً
وممن ذهب إىل هذا املالكية والشافعية واحلنابلـة عـىل املعتمـد مـن املـذاهب 

 .الثالثة وبعض الشيعة 

                                         
  .٦: الطالق ) ١(
  .٧٧٧ / ٢ ، ابن ماجه يف التجارات ٤٤٢ / ٤البخاري يف اإلجارة عن عائشة ) ٢(
ونقل عن الشافعي أن بيع العني املؤجرة لغري املـستأجر ال يـصح ألن يـد املـستأجر متنـع ) ٣(

قع ال منافـاة راجـع حتفـة والوا. التسليم إىل املشرتي فمنعت الصحة كام يف بيع املغصوب 
  .٤٧٢ / ٥ ، واملغني ١٩٩ / ٦املحتاج 
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ً موقوفـا عـىل ً صـحيحاوذهب احلنفية إىل أن مثل هذا الترصف يقـع
إجازة املستأجر فإن أجازه نفذ ، وإذا مل جيز املستأجر الترصف توقف يف حقه 

 .فإذا انتهت مدة اإلجارة نفذ الترصف 

استدل من قال بالنفاذ بـأن املالـك قـد تـرصف يف خـالص ملكـه مـن 
 .ًغريرضر يلحق بغريه فكان الترصف نافذا 

 ترصف الراهن يف املال املرهون بجامع واستدل من قال بالوقف بالقياس عىل
 .ًأن كال من العني املرهونة والعني املؤجرة قد تعلق هبا حق لغري املالك 

 .ويعرتض عىل هذا بمنع احلكم يف األصل فال جيري يف الفرع 

ولئن سلم ، فالفرق واضح بني املقيس واملقيس عليه ألن حق املـرهتن يتعلـق 
 .حق املستأجر فإنه يتعلق باملنفعة ال بالعني برقبة اليشء املرهون بخالف 

 .والراجح ما ذهب إليه اجلمهور لسالمة أدلته 

ًوعىل هذا يقع مثل هذا الترصف صحيحا نافذا ، فإن كان بيعا مثال كـان  ً ً ً

ًبيعا صحيحا نافذا وملك امل ً حـني انقـضاء شرتي العـني مـسلوبة املنفعـة إىل ً

                                         
ًوإذا مل يكن املشرتي عاملا باإلجارة يف حال بيـع املـؤجر للعـني املـؤجرة ثبـت للمـشرتي ) ١(

  اخليار إن شاء أمىض البيع وصـرب عـن التـسليم إىل انتهـاء اإلجـارة وإن شـاء رد البيـع ، 
 ، والفتـاوى ١٤٥ / ٤ حممـد راجـع ابـن عابـدين ًوإن كان عاملا باإلجارة فكـذلك عنـد

  .١١٠ / ٣اهلندية 
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من حقـه طلـب فـسخ  فال خيار له فليسًاإلجارة ، وإن كان عاملا باحلال 
 .البيع ، وإن كان غري عامل فله اخليار بني الفسخ وإمضاء البيع 

 .واهللا تعاىل أعلم 

 احلجر عىل الترصف بسبب الرشكة: الفرع اخلامس 

 . اخللط : الرشكة بكرس الفاء وإسكان العني أو بفتح فكرس لغة 

  .رشوط خاصةاالجتامع يف استحقاق أو ترصف ب: ًورشعا 

 .وهي مرشوعة بالكتاب والسنة واإلمجاع 

�  ¡             ¢   ﴿: ، وقال تعاىل  q  p  o  n ﴾﴿ : قال تعاىل 
°  ̄     ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥     ¤  £ ﴾ . 

  : إن اهللا يقـول ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : وروى أبو داود عن أيب هريرة قال 
ِأنا ثالث الرش«  َّ ُ َِ َ ْيَكني ما لـم خين أحـدمها صـاحبه فـإذا خانـه خرجـت مـن َ ْ ُ ُ َ َ َ ِْ ُِ ََ َ ْ َ َْ ََ َُ َ َُ َ ُ ِ  

َبينهام ِ ِ ْ َ«  . 

                                         
  .١١٠ / ٣وخالف يف هذا بعض احلنفية راجع الفتاوى اهلندية ) ١(
  .٣ / ٥ ، واملغني ٣٦٤ / ٣املصباح املنري مادة ش ر ك ، وحاشية ابن عابدين ) ٢(
  .١٢ :النساء ) ٣(
  .٢٤ :ص ) ٤(
 . أيب هريرة  عن٢٥٦ / ٣أبو داود البيوع ) ٥(
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وقد أمجع املسلمون عىل مـرشوعية الـرشكة يف اجلملـة عـىل خـالف يف 
 .بعض الفروع 

وال خالف بني الفقهاء يف أنه جيوز للرشيك أن يترصف يف ملكـه كيـف 
 .كان عىل وجه ال يرض برشيكه ًشاء ما دام أهال للترصف و

 .ًأما إن تضمن رضرا بالرشيك فقد اختلفت كلمة الفقهاء 

ًمنهم من يرى أن الترصف يف هذه احلال يكون باطال ومنهم من يرى أن 
ًالترصف يكـون صـحيحا موقوفـا عـىل إذن الـرشيك  وممـن قـال بـاألول . ً

  واملالكية وكـذا احلنابلـة الظاهرية واحلنابلة يف رواية وممن قال بالثاين احلنفية 
 .يف رواية 

Ã  ﴿ : استدل من قال بالبطالن ببعض النصوص مثل قوله تعاىل 

Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä ﴾  يقول ابن حزم يف ،
وال حيل ألحد الرشكاء إنفاذ يشء من احلكم يف جزء معني مما له « :  هذا

 كثر ال ببيع وال صدقة وال هبة ، فيه رشك وال يف كله سواء قل ذلك اجلزء أم
كمن باع ربع هذا . وال إصداق وال إقرار فيه ألحد وال حتبيس وال غري ذلك 

                                         
  .١٦٤: األنعام ) ١(
  .١٣٣ / ٨املحىل ) ٢(
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ًأو كان رشيكه حارضا أو . البيت أو ثلث هذه الدار أو ما أشبه ذلك 

ألن كل ما ذكرنا كسب عىل غريه ألنه ال يدري أيقع له عند . مقاسمته ممكنة 

ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ﴿ : وقد قال تعاىل  . القسمة ذلك اجلزء أم ال

Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾  . 

واستدل من ذهب إىل أن الترصف صحيح موقـوف بـبعض النـصوص 
َّمن كان له رشيك يف نخل أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتـى « : ملسو هيلع هللا ىلص مثل قوله  ََ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ِْ ِْ َ َ َ َ ََ ٍ َ ٍَ ْ ٌ َ َ

ْيؤذن رشيَكه فإن ريض أخذ وإن  َ ْ َِ َ ُ َُ َ َ َ ِ َ ِ َكره تركْ َ َ َ ِ َ«   بيـع ملسو هيلع هللا ىلص فقد أوقف الرسـول
 .املال املشرتك عىل إذن الرشيك 

ويعرتض عىل وجه الداللة من احلديث بأن ظاهر احلديث يفيد رضورة 
اإلذن قبل اإلقدام عىل الترصف وهذا يقتيض أن الترصف إن سبق اإلذن كان 

قـائلون ًالترصف باطال ، وعىل هذا ال يـدل احلـديث عـىل مـا ذهـب إليـه ال
بالوقف ألن من مذهبهم صحة الترصف قبل اإلذن ثم وقفه عىل اإلذن وهذا 

 .ما ال ينهض احلديث إلثباته 

والراجح القول بالبطالن ألن تـرصف الـرشيك يف هـذه احلـال يكـون 

                                         
  .١٦٤: األنعام ) ١(
  .١٣٣ رقم احلديث ١٢٢٩ / ٣مسلم يف املساقاة ) ٢(
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بمنزلة ترصف الفضويل ألنه ال يدري وقت الترصف هل املحل مملوك لـه أو 
 .غري مملوك 

 ىل الترصف بسبب األنوثةاحلجر ع: الفرع السادس 

وروي . مجهور الفقهاء عىل أن األنثى يف الترصفات املالية مثـل الرجـل 
عن البعض أن األنثى ختالف الرجل يف هذه الناحية ، وأشهر مـن روي عنـه 

 .خمالفة املرأة للرجل مالك وأمحد 

وحاصل مذهب مالك أن األنثـى إمـا أن تكـون حتـت واليـة أبيهـا أو 
 . من قبل األب أو القايض أو يتيمة ال أب هلا وال ويص مشمولة بوصاية

عن مالك أهنا ال خترج من الوالية  أما التي حتت والية أبيها فاملشهور
 .حتى تتزوج ويدخل هبا زوجها ويؤنس رشدها 

                                         
وفيها روايات وأقوال أخرى منها أهنا خترج من الوالية بالبلوغ وإينـاس الرشـد كالـذكر ) ١(

:  ومنها -عدول بصالح حاهلا ومنها ال خترج من الوالية حتى يدخل هبا الزوج ويشهد ال
ال خترج من الوالية حتى تتزوج ويدخل هبا ويـؤنس رشـدها مـا مل تعـنس فتحمـل عـىل 

ًواختلف يف حد العـنس اختالفـا كثـريا مـن دون الثالثـني إىل . الرشد إال أن يعلم السفه  ً

ال خترج من الوالية حتـى تتـزوج ويـدخل هبـا ويمـر عليهـا سـنة بعـد : ومنها . الستني 
: ال خترج من الوالية حتى تتـزوج ويـدخل هبـا ويمـر عامـان ومنهـا : ومنها . لدخول ا

 . وما بعدها ٢٧٩ / ٢راجع بداية املجتهد . كذلك ويمر سبعة أعوام 
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وأما املشمولة بوصاية من قبل األب أو القايض فاملشهور أهنا ال خترج من الواليـة 
  . وأونس ورشدها عىل الوجه املعتربإال إذا أطلقها الويص

 :وأما التي ال أب هلا وال ويص ففيها قوالن 

 .أحدمها أن ترصفاهتا جائزة إذا بلغت وأونس رشدها 

 .والثاين أن ترصفاهتا مردودة ما مل تعنس وهو املشهور 

وإذا تزوجت املرأة وظهر رشدها ، فإنـه ال جيـوز هلـا أن تتـرصف بغـري 
 .إال بإذن من زوجها  ىل الثلثعوض فيام زاد ع

  املرأة مثل الرجل يف التـرصفات املاليـة ،واملعتمد من مذهب احلنابلة أن
ونقل أبو طالب عن أمحد أنه ال يدفع إليها ماهلا بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد 
أو يميض عليها سنة يف بيت الزوج ، ونقل صاحب املغني عن أمحد روايـة يف 

                                         
 .انظر املرجع السابق . وعن مالك مثل قول اجلمهور ، إهنا خترج بالبلوغ وإيناس الرشد ) ١(
 يرض بالزوج فإن رض فال جيوز ولـو بأقـل مـن الثلـث ، وقيد هذا كثري من املالكية بأن ال) ٢(

وهلا الترصف بعوض يف مجيع ماهلا ، وإذا ترصفت بغري عوض يف أكثـر مـن الثلـث فهـل 
راجـع القـوانني . تبطل الزيادة عىل الثلث فقط أو يبطل اجلميـع ؟ قـوالن عنـد املالكيـة 

 . وما بعدها ٣٥٠الفقهية 
 . وما بعدها ٥١٢ / ٤املغني ) ٣(
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 املتزوجة تقيض بأنه ال جيوز هلا الترصف بغـري عـوض فـيام زاد املرأة الرشيدة
 .عن ثلث ماهلا إال بإذن زوجها 

 :األدلة 

 : استدل اجلمهور بالكتاب والسنة واملعقول 

¶   ¸   º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿ : أما الكتاب فقوله تعاىل 

Ã  Â      Á  À ﴾ فـك فقد أمر اهللا تعاىل بإيتـاء اليتـامى أمـواهلم و
احلجر عنهم إذا حتقق فيهم رشطان مها البلوغ وإيناس الرشد ال فرق يف هذا 
بني ذكر وأنثى ، فمتى بلغت األنثى وأونس رشدها فك احلجر عنها يف ماهلـا 

 .ودفع إليها 

  : مــا رواه الــشيخان عــن جــابر قــال : فأحاديــث منهــا  وأمـا الــسنة
َشهدت العيد مع رسول اهللا «  َ َ ِ ْ ُ ِ َ فبدأملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ ٍ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقامة َ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ٍَّ َ َ َِ ِ

َثم قام متوكئا عىل بالل فأمر بتقوى اهللاِ وحـث عـىل طاعتـه ووعـظ النـاس  َ َ َ ََّ َ َّ ْ ً َُ َِ ِ َ َِ َ ُ َِّّ
َّوذكرهم ثم مىض حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقـال  َّ ُ َُ َُ َ َ َّ ْ ََّ ََّ َ َ ُ ََ ِّ َّتـصدقن فـإن : َ َ َْ ََّ َ

                                         
  .٦: النساء ) ١(
   ، وسـنن البيهقـي ٦٣٨ / ١ ، ابـن ماجـه يف النكـاح ٣٠٣ / ١٣البخاري يف االعتصام ) ٢(

  .٢٠٥ / ١ وما بعدها ، واللؤلؤ واملرجان ٥٩ / ٦
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َأكث ْ َركن حطب جهنم َ ََّ َ َ ُ َ ََّ  .احلديث    » ...ُ

النساء بالتصدق من غري حتديـد بمقـدار معـني ومـن غـري ملسو هيلع هللا ىلص فقد أمر 
استقصاء عن كوهنن متزوجات أو غري متزوجات ، فدل هذا عىل أنـه جيـوز 
ًللمرأة أن تترصف يف ماهلا كال أو بعضا من غري توقف عىل إذن الـزوج متـى  ً

 .كانت بالغة رشيدة 

 احلديثني يفيد أنه ال جيوز للمـرأة املتزوجـة أن تتـرصف بطريـق فظاهر
 .إال بإذن زوجها . التربع فيام زاد عن ثلث ماله 

قياس البالغة عىل غري البالغة بجامع جواز اإلجبـار : وأما املعقول فمنه 
 .عىل الزواج 

 .ومنه القياس عىل املريض بجامع تعلق حق غريه بامله 

ت بأن الرجل يزيد يف مهر املـرأة مـن أجـل ماهلـا ومنه أن العادة قد جر
 .ًوينبسط فيه وينتفع به وهذا يقتيض أن له حقا يف ماهلا فتجب مراعاته 

 :املناقشة والرتجيح 

يوجد تعارض بني ما روي يف شأن جواز الترصف وبني ما روي يف شأن 
 .عدم اجلواز 

 حتمـل فإما أن يسلك مسلك اجلمع أو مـسلك الرتجـيح ، وعـىل األول
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األحاديث الواردة يف شأن عدم اجلواز عىل أهنا واردة يف شـأن امـرأة سـفيهة 
غري رشيدة فتكـون مقـصورة عـىل حـوادث خاصـة ، أو أن املـراد ال جيـوز 

كثـري مـن األحاديـث للزوجة الترصف يف مال زوجها بغري إذنه كـام ورد يف 
 .ً ذلك عىل سبيل الندب تطييبا لنفس الزوج الصحيحة ، أن

 .ن سلكنا مسلك الرتجيح ، فقد قرر أهل اخلربة والدراية باحلديث وإ

ٍومنها ما أخرجه مسلم والبخاري والبيهقي عن كريب أن ميمونة بنـت  ْ َ ُ
ًأخربته أهنا أعتقت وليدة ومل تستأذن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص احلارث زوجة الرسول  َ

ُعليه الصالة والسالم فلام كان يومها الذي يدور عليها ُ َُّ َ َ ْ َ َ َ َأشعرت « :  فيه قالت ََ َ

َ أعتقت وليديت ؟َيا رسول اهللاِ أين َِ َ ُ ِأو فعلت ؟ قالت « : قال  » ْْ ْ ََ َ : قـال . نعـم : َ
ِأما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك ِِ ْ َ ْ َْ ََ َ َ َ َْ َْ َ ََ ْ َ ّ«  . 

فقد ترصفت ميمونة ريض اهللا عنها يف ماهلـا بغـري عـوض مـن غـري أن 
  نكر عليها الرسول ذلك ، ولو كان تـرصفها غـري جـائز تستأذن زوجها ومل ي

 .ما أقرها الرسول عليه الصالة والسالم 

القيـاس عـىل الرجـل وقيـاس غـري املتزوجـة عـىل : وأما املعقول فمنه 
 .املتزوجة بجامع البلوغ والرشد 

                                         
  .٦٩٤ / ٢ ، مسلم يف الزكاة ٢١٩ / ٥البخاري يف اهلبة عن ميمونة بنت احلارث ) ١(
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 .واستدل املخالفون بالسنة واملعقول 

ن عبـد اهللا بـن عمـرو أن أما السنة فام رواه أمحد والنسائي وأبو داود عـ
َال جيوز المراة عطية إال بإذن زوجها« : قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ْ َِّ َ َ ُ َِ ْ َّ ٌ َ َِ ِ ِ ٍ َ ْ ُ«  . 

وما رواه أبو داود والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن 
َال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إال بإذن زوجها إذا هو« : قال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  َ ُْ َ ْ َّ َِ َ ُ َِ ِ َ ِ ٍَ ٌ ْ َ ْ َُ َ ملـك َ َ َ
َعصمتها َْ َ َ« . 

أن ما روى يف عدم اجلواز مرجوح بالنسبة إىل ما روى يف اجلواز فيتعـني 
 .العمل بالراجح 

 .وما استدل به املخالفون من جهة املعقول غري مسلم 

أما قياس الترصف املايل عىل الزواج فحكم األصل غري مـسلم فـالفرق 
 .جيل بني الزواج وبني الترصفات املالية 

وأما القياس عىل املريض فغري سديد للفرق بـني املـرض وبـني األنوثـة 
 .والزوجية 

                                         
  .١٧٩ / ٢ ، املسند ٤٩ / ٥ ، النسائي ٨١٦ / ٣أبو داود ) ١(
  .٧٩٨ / ٢ ، ابن ماجه يف اهلبات ٢٣٦ / ٦ ، النسائي ٨١٦ / ٣أبو داود يف البيوع ) ٢(
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وأما جريان العادة بام ذكروه فمعارض بأن العادة قد جـرت بـأن املـرأة 
 .تنتفع بامل زوجها وتنبسط فيه أكثر من انتفاعه بامهلا وتبسطه فيه 

 .والراجح ما ذهب إليه اجلمهور لقوة أدلته 

: ولنـا .  يف ترجيح مذهب اجلمهور والرد عىل من خالف قال ابن قدامة

، وهو ظاهر يف فـك ﴾  ½  ¾  ¿  Ã  Â      Á  À﴿ : قوله تعاىل 
وعـظ النـساء ملسو هيلع هللا ىلص احلجر عنهم وإطالقهم يف الترصف ، وقد ثبـت أن النبـي 

  .متفق عليه. فجعلن يتصدقن من حليهن ... وقال هلن تصدقن 

وأتته زينـب امـرأة عبـد اهللا بـن . فصل فقبل صدقتهن ومل يسأل ومل يست
مسعود وامرأة أخرى اسـمها زينـب فـسألته عـن الـصدقة هـل جيـزهين أن 

وألن مـن وجـب دفـع  نعم: يتصدقن عىل أزواجهن وعىل أيتام هلن فقال 
ماله إليه لرشد جاز له الترصف فيه من غري إذن كـالغالم ، وألن املـرأة مـن 

اهلا فلم يملك احلجر عليها يف التـرصف أهل الترصف وال حق لزوجها يف م
بجميعه ، وحديثهم ضعيف وشعيب مل يدرك عبد اهللا بن عمرو فهو مرسل ، 
وعىل أنه صحيح فمحمول عىل أنه ال جيوز عطيتها ملاله بغري إذنه بـدليل أنـه 

                                         
  .٦٠٣ - ٦٠٢ / ٢مسلم يف صالة العيدين ) ١(
  .٣٧٣ / ٢ ، مسند اإلمام أمحد ٣٢٨ / ٣ كتاب الزكاة -البخاري ) ٢(
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جيوز عطيتها ما دون الثلث من ماهلا وليس معهم حديث يدل عىل حتديد املنع 
ذلك حتكم ليس فيه توقيف وال عليه دليل ، وقياسهم عىل بالثلث فالتحديد ب

 :املريض غري صحيح لوجوه 

أن املــرض ســبب يفــيض إىل وصــول املــال إلــيهم بــاملرياث : أحــدها 
والزوجية إنام جتعله من أهل املرياث فهي أحد وصفي العلة فال يثبت احلكم 

 .بمجردها كام ال يثبت للمرأة احلجر عىل زوجها 

 تربع املريض موقوف فإن بريء من مرضه صح تربعه وههنا أن: الثاين 
 .أبطلوه عىل كل حال والفرع ال يزيد عىل أصله 

أن ما ذكروه منتقض باملرأة فإهنا تنتفع بامل زوجها وتتبسط فيه : الثالث 
عادة وهلا النفقة منه وانتفاعها بامله أكثر من انتفاعه بام هلا ولـيس هلـا احلجـر 

 .عليه 

ا املعنى ليس بموجود يف األصل ومـن رشط صـحة القيـاس عىل أن هذ
  .ًوجود املعنى املثبت للحكم يف األصل والفرع مجيعا

وقد قال ابن رشد يف وصف األقوال التـي وردت يف مـذهب مالـك يف 
أما خمالفتها للنص فـإهنم   .ضعيفة خمالفة للنص والقياس « احلجر عىل املرأة 

                                         
  .٥١٥ ، ٥١٤ / ٤٣املغني ) ١(
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الفتها للقياس فألن الرشد ممكن تصوره منها قبل وأما خم. مل يشرتطوا الرشد 
 .  »هذه املدة املحدودة

 .واهللا تعاىل أعلم 

 

                                         
  .٢٨١ ، ٢بداية املجتهد ) ١(
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  الباب الثالث
تدخل الدولة للمصلحة العامة
َّ َ َ َّ ّ َ

  
 

 :وفيه مخسة فصول 

  حتديد امللكية- ١

  التسعري- ٢

  التعزير باملال- ٣

  التأميم- ٤

  الرضائب- ٥
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  الفصل األول
   امللكيةحتديد

 

 :يراد بتحديد امللكية 

 .منع اإلنسان من جماوزة حد معني يف التملك * 

ونزع امللكية الزائدة عىل هذا احلد يف امللكيـة القائمـة ، ونقـل ملكيـة * 
 .الزائد إىل مالك آخرين 

وقد قامت بعض الدول بتحديد امللكيـة بحـد ال تتجـاوزه ، وبخاصـة 
 قيام امللكيات الكبرية لألرايض ساعد عىل التحكم ن أامللكية الزراعية مدعني

يف طبقة الفالحني وظلمهم ، وجعلهم يعيشون يف أحط املستويات املعاشـية 
عىل حني يعيش أصحاب امللكيـات الكبـرية يف تـرف ونعـيم كـام أن حتديـد 
امللكية لألرايض سـيؤدي إىل انتـشار امللكيـات الزراعيـة ، وبـذلك يملـك 

 .رعونه من أرض مما يؤدي إىل حتسني اإلنتاج الزراعي الفالحون ما يز
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ألهنم سيبذلون غاية ما يستطيعون لتحسني أمالكهم واستغالهلا أحسن 
 .استغالل 

 .ًولكن كثريا من الدول أبقت حرية التملك الفردي دون حتديد 

ًألن يف هذه احلرية ضامنا الطمئنان املالك عىل ملكه مما يدفعه إىل حـسن 
 .وزيادته مما يعود باخلري عليه وعىل جمتمعه استغالله 

لكــن الــدارس ألحكــام الــرشيعة ومقاصــدها والفــاحص ألحكامهــا 
وحكمها جيد أن الرشيعة اإلسالمية قد كفلت لكل فرد احلق يف السعي لينال 
رزقه من هذه األرض ، بل أهنا حثت عىل هـذا الـسعي بأسـاليب متعـددة ، 

 احلق ، وال إقامة أية عقبة يف طريق أي فرد وهلذا ال جيوز حرمان أحد من هذا
أو جنس أو طبقة متنع أو تقلل من اإلفادة من وسائل الـسعي املـرشوعة ، أو 
تغلق يف وجوههم أية مهنة جييزها اإلسالم ، كام أنه ال جيوز متكني أية طبقة أو 
جنس أو ساللة بعينها من احتكار وسيلة من وسائل العيش ، فإن مـن حـق 

ًيعا عىل السواء أن يكـدحوا ويلتمـسوا مـا يف وسـعهم مـن وسـائل البرش مج

كسب القوت التي أتاحها اهللا لعباده عىل أرضه ، فـالفرص مباحـة متكافئـة 

f    e  d      ﴿ : قال تعاىل . مع مراعاة التعاون والتكافل  لكل الناس
                                         

بحـث منـشور يف جملـة . راجع النظـام االقتـصادي يف اإلسـالم أليب األعـىل املـودودي ) ١(
 . هـ ١٣٩٨ السنة الثامنة ربيع األول سنة ٣٨١املجتمع الكويتية العدد 
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h  g ﴾  وقال تعاىل ، : ﴿Q  P  O  N  M  L ﴾ . 

ا السعي ومراعاة حلق الفرد قرر اإلسالم لكل فرد احلق يف ًوحثا عىل هذ
ًالتملك الشخيص متلكا ينفرد به من غري منازع أيا كـان هـذا الفـرد كبـريا أم  ً ً

ًصغريا ، ذكرا أم أنثى  ً. 

ومراعاة حلق الفرد وحلق اجلامعة قيد اإلسالم هذه امللكية بقيود تصوهنا 
 .من األرضار 

 األصـل يف الـرشيعة أن يتملـك اإلنـسان ومع اتفـاق الفقهـاء عـىل أن
بالوسائل املرشوعة ما شاء لـه أن يتملـك ، إال أنـه يف الوقـت احلـديث ثـار 

 .خالف حول جواز حتديد امللكية وتدخل الدولة يف ذلك 

 :مما سأبحثه يف هذا الفصل يف ثالثة مباحث 

 .املجيزون لتحديد امللكية وأدلتهم : املبحث األول 

 .املانعون من حتديد امللكية وأدلتهم : املبحث الثاين 

 .تعقيب وترجيح : املبحث الثالث 

                                         
  .٧: احلديد ) ١(
  .٣٣: النور ) ٢(
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يرى بعض العلامء املعارصين جواز حتديد امللكية وقد انقسم هـؤالء إىل 
 :فئتني 

 .األوىل ترى حتديد امللكية يف امللكيات القائمة واملستقبلة 

 . ترى حتديد امللكية يف امللكيات املستقبلة فقط والثانية

 :ومن الفئة األوىل 

ــوث  ــع البح ــؤمتر األول ملجم ــه يف امل ــف يف بحث ــيل اخلفي ــشيخ ع ال
 . اإلسالمية

 . والدكتور حممد يوسف موسى يف كتابه األموال ونظرية العقد

                                         
 . وما بعدها ١٢٥ص ) ١(
  .٢٠٢ص ) ٢(
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  .دوالدكتور وهبة الزحييل يف كتابه الفقه اإلسالمي يف أسلوبه اجلدي

 :واستدل هؤالء عىل جواز حتديد امللكية القائمة واملستقبلة بأدلة أمهها 

إن الرشيعة اإلسالمية يف تكييفها حلق امللكيـة ذهبـت إىل أن هـذا : ًأوال 
ًاحلق ليس مطلقا ، بل صورت هذا احلق عىل أنه نوع من اخلالفة عن املالـك 

 يقع عىل عاتق املالك يف هذا ويرتتب عىل ذلك قيد مهم.  احلقيقي وهو اهللا
الصدد ، وهو حتريم عزل املال عن وظيفته االجتامعية ، وحرمان الناس منـه 

 .عند حاجتهم إليه 

كام عمل اإلسالم عىل تنظـيم نطـاق متلـك األمـوال وترتيـب الـروابط 
املتبادلة واملرتتبة عىل هذا التملك بني املسلمني عىل وجه حيقق أكرب قـدر مـن 

تكافؤ الفرص وتقليل الفروق بني الطبقـات ، وذلـك عـن طريـق املساواة و
  ًإدخالـه كثــريا مــن القيــود عــىل نظــام امللكيـة بــام حيقــق مــا ســامه بعــضهم 

 وكان من أمهها أن اإلسالم حرم مجيع )باالشرتاكية املعتدلة يف اإلسالم ( 
أو األسباب واملصادر التي تؤدي إىل تراكم رؤوس األمـوال بـابتزاز النـاس 

غشهم أو التحكم يف رضوريات حياهتم ، أو بالتالعب يف التعامل واحتكـار 
                                         

 . وما بعدها ٤٤٠ص ) ١(
  .٢٠٧ / ٢ ، املوافقات للشاطبي ١٥٥ / ٢عىل التوضيح للتفتازاين رشح التلويح  )٢(
 . وما بعدها ١٦٩قصة امللكية يف العامل للدكتور عيل عبد الواحد وايف ص ) ٣(
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املواد األساسية للتحكم يف أسعارها ، أو احتكار سلعة معينـة إذا كـان هـذا 
االحتكار يؤدي إىل اإلرضار باملسلمني ، كام حرم الربا والرشـوة واسـتغالل 

ري مرشوع وأوضح أن النفوذ ، وأجاز مصادرة األموال التي تأيت عن طريق غ
مجيع هذه الطرق من شأهنا حتقيق التوازن واملساواة والقـضاء عـىل الفـوارق 
الكبرية بني الناس ، خشية أن يؤدي ذلك التفاوت العظيم بني أفراد األمة يف 
الثراء إىل جتمع الثروة العامة بيد قلة من األفراد فيستغلون باقي أفـراد األمـة 

 األمة يف فقر وحاجـة وحرمـان ، ويعـيش نفـر ويستذلوهنم ، فتعيش مجاهري
 .قليل منها يف ترف ونعيم 

ًفإذا وصل األمر إىل مثل هذا كان من الواجب رشعا عالج هـذا احلـال 

بام يدفع الرضر العام املحقق ، وذلك بام يراه ويل األمر من وسائل ال يتجاوز 
 . فيها حدود ما يقتضيه دفع هذه الرضورة

ج هذه احلال من وسيلة سوى أن حيدد للملكية الفردية وإذا مل يكن لعال
ًحدا ال تتجاوزه جاز له ذلك بام له من والية رشعية ختول له إجيـاب مـا فيـه 

ًصالح األمة ، وأن جيعل هذا حدا مطلقا يتناول مجيع أنواعهـا ، أو خاصـا يف  ً ً ّ
  .ًنوع منها كملكية األرض مثال إذا ما رأى أن الرضر يرتفع بذلك

                                         
  .١٢٦بحث الشيخ اخلفيف ص ) ١(
 . وما بعدها ١٢٨املرجع السابق ص ) ٢(
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 .ولو أدى إىل أن خيص ببعض األموال طبقة دون أخرى 

ذلك بوحي من اهللا تعاىل حينام مـنح مجيـع أمـوال ملسو هيلع هللا ىلص فقد سن الرسول 
ًالفيء من بني النضري للمهاجرين خاصة ولرجلني من األنصار ليحقق شيئا 
من التوازن يف ملكية األموال بني املهاجرين واألنصار اللذين كان يتألق منهام 

  .مع إسالميأول جمت

وهلذا ساغ لويل األمر أن يضع لبنة لرأب الـصدع الـذي كـان هيـز بنـاء 
املجتمع مما يؤدي إىل رفع الرضر عـن كاهـل الفقـراء وال يـرض باألغنيـاء ، 
وذلك بوسائل ال يمنع منها الشارع ، ومن ذلك حتديد امللكية ، وهو ما عـرب 

 رشع هلم من جهـة أخـرى عنه يف بعض اآليات القرآنية باالستخالف ، وبام
 ، فهـم أرسة واحـدة) عباد اهللا ( من وجوب التكافل والتعاون باعتبارهم كلهم 

وهذا العنرص األخري هو الذي قيد احلق الشخيص يف امللكية الفردية ، فربطها 
ًباملجتمع وجعل له نصيبا فيهـا ، ونوعـا مـن الوصـاية عليهـا ، ينـشأ عنهـا  ً

 اشرتاك املجتمع هذا االشرتاك واعطاءه هـذا احلـق واجبات أو قيود باعتبار أن
 عن صاحب احلق األصيل وهو اهللا ، املالك األصيل للملك -  كام ذكرنا - ناشئ 

  .كله ، وهو الذي ربط يف حكمه ورشعه بني الفرد واجلامعة

                                         
  .١٧٤واحد وايف ص  ، قصة امللكية للدكتور عيل عبد ال٣٦بحث الشيخ اخلفيف ص  )١(
 من مطبوعات معهـد الدراسـات ٢٥٩النظم املالية يف اإلسالم للدكتور عيسى عبده ص ) ٢(

 .اإلسالمية بالقاهرة 
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ومن ثم فقد أوجب اإلسالم عـىل األغنيـاء اإلنفـاق عـىل أقـارهبم مـن 
أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض يف حالـة املحتاجني كام أوجب عىل 

تكافل وتعاضد إىل درجة أن بعض الفقهاء ذهـب إىل مـسئولية البلـد الـذي 
ًيموت أحد أفراده جوعا فيؤدي أهلها مجيعا الدية متضامنني كأهنم رشكاء يف  ً

  .موته

إن اإلســالم ال يقــر تقــسيم املجتمــع إىل طبقــات مــن الناحيــة : ًثانيــا 
 ، فإن الفوارق الكبرية بينهم يف الدخول قد يرتتب عليهـا تقـسيم االجتامعية

املجتمع إىل أغنياء ال يؤدون حقوق الفقراء ، وفقراء حيقـدون عـىل األغنيـاء 
 .فيرتتب عىل ذلك مفاسد حيرص اإلسالم عىل محاية املجتمع منها 

ومن أجل ذلك كره اإلسالم احتباس املال لدى فئة خاصـة مـن األمـة 
 .ه دون غريهم كيال يكون دولة بني األغنياء يتداولون

هو وأصحابه إىل املدينة ، وترك أغنياء املهاجرين ملسو هيلع هللا ىلص فقد هاجر الرسول 
هم يف أمواهلم ، ومـع ذلـك كانـت وأمواهلم بمكة ، فاستقبلهم األنصار وآخ

الفجوة واسعة بني املهاجرين وأغنياء املدينة ، فلام كانت حادثة بنـي النـضري 
                                         

 ومـا ١٤٢األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممـد يوسـف موسـى ص ) ١(
 .بعدها 
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الكريم تعديل الوضع بني املهاجرين واألنصار فمـنح يفء بنـي رأى الرسول 
  .النضري للمهاجرين

̀  b   a   ﴿: ويف هذا يقول اهللا تعاىل    _  ̂   ]  \  [  Z  Y  X

n  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d   c ﴾ . 

غـريه ويدل هذا عىل أنه ليس ألحد أن حيبس ما يف يده من هذا املال عن 
إذا كان يف حاجة ماسة إليه ، ألن اإلسالم إذ يقـرر للفـرد حقوقـه يف متلـك 
 ثروته التي كسبها عن طريق حالل فإنه ال يدع هذه احلقوق املقررة بال حـدود ،

وإنام يدعو الفرد لينفق ماله احلالل يف وجه حالل وبكيفية مرشوعة ، ووضع 
 املالذ الكاملية ، يف يفتبديد ثروته من القيود عىل اإلنفاق ما حيجز به املرء عن 

  .ة واحلرمانت الذي يعيش فيه غريه عيشة املشقالوق

وليس من صواب الرأي أن تدخل أشياء خلقها اهللا لنفع الناس كافة يف 
حيازة بعضهم ، ثم تبقى عىل حاهلا دون انتفاع ، فإما أن ينتفع اإلنسان بنفسه 

 .ن ما أن يرتكها لنفع اآلخريإمنها ، و

                                         
 . املطبعة الرشقية ١٢٥ / ٨تفسري الفخر الرازي ) ١(
  .٧: حلرش ا) ٢(
النظام االقتصادي يف اإلسالم أليب األعـىل املـودودي ، بحـث منـشور يف جملـة املجتمـع ) ٣(

 .الكويتية 
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ًوعىل أساس هذه القاعدة تـنص الـرشيعة اإلسـالمية عـىل أن أحـدا ال 

يستطيع أن يضع يده عىل أرض موات دون أن يفلحها أكثر من ثالثة أعوام ، 
فإذا مل يستغلها فإهنا تعامل بعد ثالث سنوات معاملة األرض املوات ، وكـل 

نه لـيس لـويل من يستعملها آمن من التعرض يف املستقبل ألخذها منه ، كام أ
، ألن الثـروة العامـة كانـت ممثلـة يف األرض ،  األمر حق تسليمها لـسواه

ًفمرعاة جلانب الفقراء ، وحال ملشكالهتم ينبغي عىل كل واحد رد ما يفـضل 
ًعن حاجته إىل من هو يف حاجة إليه ، وال يعطل أرضا أو أي مرفق يمكن أن 

العيش لآلخرين ، وذلـك لتقليـل يستغل يف تنمية الثروة العامة وتوفري سبل 
الفوارق بني الطبقات من أجل حتقيق التوازن االقتصادي بني الناس ، ففتح 
باب إحياء املوات فتح لبـاب العـامرة يف األرض وتنميـة للثـروة ، وتعـاون 
اجتامعي وبخاصة أن ما ينتج من زرع أو غرس جتري فيه املقاسمة التي حتقق 

 .التكافل االجتامعي 

قرر الفقهاء أن وجوب الزكاة يف الزروع وجوب مقاسـمة ، فهـي وهلذا 
ًبمقدار العرش أو نصفه ، فيكون صاحب مال الزكاة رشيكا ملن أخرج الـزرع 

 .أو تعهد الغراس 

ًأن الشارع قد حد للملكية حدودا متعددة نظمت كـل مـا يتعلـق : ًثالثا 
                                         

 .املرجع السابق ) ١(
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املـصلحة أن بآثارها وحقوقها عندما اقتضت املصلحة ذلك ، فـإذا اقتـضت 
  .ًحتدد امللكية يف مقدارها وجب ذلك أيضا

وضابط املصلحة يف هذا أن يكون الرضر الناتج من عدم التحديد أكـرب 
من الرضر الناتج عن التحديد ، ألن الـرضر القليـل يتحمـل لـدفع الـرضر 

 .الكثري 

أن زيادة امللكية من املباحـات ، ألن التملـك مـن األمـور التـي : ًرابعا 
احها اإلسالم لكل فرد ، والبرش رشكاء يف هذا احلق عـىل الـسواء ، ولـويل أب

األمر أن ينهى عن هذه اإلباحة بحظر يصدر منه ملصلحة تقتضيه فيصبح مـا 

ًجتاوزه أمرا حمظورا ، فإن طاعة ويل األمر واجبة لقولـه تعـاىل  ً : ﴿  È  Ç

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴾ . 

ًديد امللكيـة الفرديـة أن يكـون اإلمـام فقيهـا وقد اشرتط املجيزون لتح

ًجمتهدا ، أو أن يكون قد رجع يف أمره إىل رأي جمتهد حتـى يكـون مـستندا يف  ً

 .ًأمره إىل دليل رشعي ، وهذا الدليل هو املصلحة املعتربة رشعا 

ًبل إن الشيخ اخلفيف يرى أنه إذا مل يكن ويل األمر جمتهـدا ومل يرجـع يف 

                                         
 . وما بعدها ١٢٨بحث الشيخ اخلفيف ص ) ١(
  .٥٩: النساء ) ٢(
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 ًتهد فإن طاعته حينئذ جتب باعتبار أمره أمرا يقوم عليـه النظـام ،أمره إىل رأي جم
وتضطرب بمخالفته األحوال ، فمن خالفه فيام أمر فإنه يعرض نفسه بـذلك 

  .للعقاب

 :واستدل الشيخ اخلفيف وغريه عىل أن لإلمام أن يمنع عن املباح 

كـل  بام فعله عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه مـن منـع النـاس مـن أ- ١
اللحوم يومني متتاليني من كل أسبوع وذلك لقلة اللحوم باملدينة ، ومل يكتف 
بإصدار أوامره يف ذلك ، وإنام كان يرشف بنفسه عىل تنفيذ هذا املنـع ، فكـان 

 فـإن رأى - ومل يكن باملدينـة سـواها -يأيت جمزرة الزبري بن العوام يف البقيع 
هـال طويـت بطنـك : وقـال لـه ًشخصا خرج عىل هذا املنع رضبه بالـدرة ، 

 .جلارك وابن عمك 

  :  ومنعه كذلك من الزواج بالكتابيات مع حـل ذلـك بقولـه تعـاىل - ٢

 ﴿  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç ﴾ . 

                                         
  .١٢٩بحث الشيخ اخلفيف ص ) ١(
  .٥: املائدة ) ٢(
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  . ومنعه كبار الصحابة من االنتقال من املدينة إىل األمصار- ٣

ب التعامـل مـن أنـه إذا أراد أحـد أن يبيـع  ومن ذلك ما جاء يف با- ٤
السالح لألعداء منعه احلاكم من ذلك ، ولو أراد تاجر رشاء مجيع ما يف البلد 
ًمن أقوات رضورية يف وقت جماعة مع انقطاع الورود مـن اخلـارج طمعـا يف 

االحتكار والربح منع من هذا الترصف ، مع أن البيع والـرشاء مبـاح ، ولـو 
عت املواصالت وخاف أولياء األمور من ارتفاع األسعار قامت حرب وانقط

واختفاء األقوات الرضورية واحتكارها فرأوا رضورة رشائها من أصـحاهبا 
بأسعار معقولة من غري ظلم وال غبن لبيعها للجمهور بأسعار عادلة ، فلهـم 
ًاجبار أصحاب هذه األقوات عىل بيعهـا رعايـة للمـصلحة العامـة ، ودفعـا 

 .توقع ، وهذا تقييد واضح حلق امللكية للرضر امل

 وقرر الفقهاء منع مزاولة بعـض الـصناعات عنـدما يكـون يف مزاولتهـا -  ٥
 . احلرير قًرضر عىل الناس ، فمنعوا احلداد مثال من مزاولة عمله يف سو

وهلذا يرى الشيخ اخلفيف وغريه أن عىل ويل األمر أن يستجيب إىل داعي 

                                         
ر صادر بريوت علل عمر منعه باخلوف من اختيار نساء أهل  دا١٥٨ / ٢تاريخ اليعقويب ) ١(

الذمة جلامهلن فيكون ذلك فتنة لنساء املسلمني ، وباخلوف مـن اختيـار املومـسات مـنهن 
 من تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور حممـد يوسـف موسـى ٨٧راجع ص ( يعني العواهر 

  ) .٣٢٤ / ٢اص ًنقال عن كتاب اآلثار ملحمد بن احلسن وأحكام القرآن للجص
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 الناس من املباحات مـا يـرى أن يف اإلبقـاء عـىل املصلحة العامة فيحرم عىل
ًإباحته رضرا باملجتمع ويوجب عىل الناس منها مـا يـرى أن يف إجيابـه دفـع 

  .مفسدة أو جلب مصلحة للمجتمع

ًومما استدل به املجيزون أيضا أن حتديد امللكية مل يوجد يف صدر : ًخامسا 

، ألن احلاجة مل تكن داعيـة واخللفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم يف زمن الرسول 
 .إىل ذلك 

كانـت الثـروة ملسو هيلع هللا ىلص يف زمـن رسـول اهللا : ويف ذلك يقول الشيخ اخلفيف 
 العامة للمسلمني ضيقة احلدود ، قليلة املقدار يف مجلتها ، شحيحة يف مواردهـا ،

فالزراعة حمصورة يف أماكن ضيقة ، والتجارة حمدودة بقدر حاجتهم البدائية ، 
  ومل يعـرف بـالثراء الواسـع .. نع ال يكاد يـرى هلـا وجـود والصناعة واملصا

إال عدد قليل من الصحابة منهم عثامن بن عفـان وعبـد الـرمحن بـن عـوف 
ًوهؤالء كانوا يسارعون دائام إىل البذل واإلنفاق يف كـل .. والزبري بن العوام 

و مناسبة بل كان اإلنفاق والبذل ديدن املكثرين واملقلني من الصحابة كـام هـ
 .معروف 

                                         
 ، امللكيـة يف الـرشيعة اإلسـالمية ١٩١النظم املالية يف اإلسالم للدكتور عيسى عبده ص ) ١(

 ومـا بعـدها ، مقـال للـدكتور وهبـه الـزحييل يف جملـة الـوعي ٩٣ / ١للـشيخ اخلفيـف 
  .٣٢اإلسالمي السنة الثانية العدد العرشون ص 
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مدعاة مـن مـصلحة أو ملسو هيلع هللا ىلص ومن هذا يرى أنه مل يكن يف عهد رسول اهللا 
رضورة تدعو إىل النظر يف دفعهـا بتحديـد امللكيـة يف مقـدارها ، بـل كانـت 
احلاجة يومئذ إىل حفز القوى وإشاعة العمل والنشاط يف سبيل تنمية الثروة ، 

 والـسعي يف كـسب املـال ًولذا نرى يف السنة كثريا من اآلثار تدعو إىل العمل
وتنميته ، ولذا ظلت امللكية الفردية مطلقة يف مقدارها ، لإلنسان أن يتملـك 

  .من املال ما يستطيع كسبه

 :الفئة الثانية من املجيزين لتحديد امللكية وأدلتهم 

يرى بعض املجيزين لتحديد امللكية جواز حتديدها يف امللكيات املستقبلة 
 .دون القائمة 

 هذه الفئة الدكتور مصطفى السباعي الذي أشار إىل هذا الـرأي يف ومن
  .كتابه اشرتاكية اإلسالم

وقد استدل هؤالء بأن اجلواز يف امللكيات املستقبلة من قبيل تقييد املباح 
وهو جـائز للمـصلحة فـإذا رأى احلـاكم مـصلحة يف منـع حيـازة األرايض 

                                         
  نظـام احلكـم يف اإلسـالم للـدكتور  ، ومبـادئ ١٢٥راجع بحـث الـشيخ اخلفيـف ص ) ١(

 . وما بعدها ٧٥٧عبد احلميد متويل ص 
  .٣٨٦ص ) ٢(
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عـىل صـغار الفالحـني امـتالك ًالزراعية مستقبال فله ذلك حتـى ال يـضيق 
األرايض الزراعية فيكون لـويل األمـر التـدخل وبخاصـة أن أكثـر األرايض 

  .اإلسالمية ال يملك املالك فيها الرقبة

وأما امللكيات القائمة فال جيوز التحديد فيها ، ألهنـا ثابتـة مـستقرة قـد 
ًحقـا نشأت وتكونت بسبب مرشوع اكتسب به املالك عـىل الـيشء اململـوك 

 .ًخاصا به ال ينازعه فيه غريه 

وهذا احلكم يستند إىل أصل ثابـت يف الـرشيعة ، وهـو احـرتام امللكيـة 
 .الشخصية وعدم التعرض هلا إذا كانت بسبب رشعي 

 

                                         
 ، وامللكية العقاريـة يف مـرص وتطورهـا ٤٠٩راجع امللكية للعبادي القسم الثاين صفحة ) ١(

 ومـا بعـدها سـنة ٦٢للـدكتور كامـل مـريس ص : التارخيي من عهد الفراعنة حتى اآلن 
 . م ١٩٣٦

www.almoslih.net



  
 

 - ٥٦٠ -

 

 

 

www.almoslih.net



  

 - ٥٦١ -

 

 

، ذهب كثري من العلامء املعارصين إىل منـع حتديـد امللكيـة يف امللكيـات 
 .القائمة واملستقبلة 

ومن هـؤالء األسـتاذ عبـد اهللا كنـون يف بحثـه يف املـؤمتر األول ملجمـع 
 . البحوث اإلسالمية

 . والشيخ حممد احلامد يف كتابه نظرات يف كتاب اشرتاكية اإلسالم

 والشيخ عبد العزيز البدري يف كتابـه حكـم اإلسـالم يف االشـرتاكية
 : باألدلة اآلتية واستدل هؤالء املانعون

إن حتديد امللكية ومنع التملك فيام زاد عىل املقدار املحـدود إلغـاء : ًأوال 
                                         

 .بعدها  وما ١٨٧ص ) ١(
 . وما بعدها ١٠٢ص ) ٢(
  .٧٢ص ) ٣(
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ًجزئي ، وهو ال جيوز رشعا وال عقال  ً. 

 :ً عدم اجلواز رشعا - ١

  ًأما أنه ال جيوز رشعا ، فألنه خمالف لنصوص الرشع التي جاءت 

º   «  ﴿ :  قوله تعاىل لتقرير مبدأ التفاوت بني الناس يف األرزاق يف مثل

À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴾  .. وقوله سبحانه : ﴿      K  J  I  H  G

L    ﴾  . وقوله : ﴿  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú

ç  æ  å        ä  ã  â ﴾  . فإن اهللا جل جالله يف هذه اآليات مل
 يفضل يشأ التسوية بني خلقه يف نعمه وعطاياه ، ولكنه قدر بواسع حكمته أن

بعض الناس عىل بعض ليس يف مسائل الرزق فحسب ، وإنام يف كل يشء ، 
فإن بينهم االختالف حتى يف املواهب وامليول واملدارك والطاقات والصحة 
واجلامل ، إىل غري ذلك ليكون فيه سبب ابتالئهم واختبارهم يف هذه احلياة ، 

 .وهذا ينايف حتديد امللكية ، فكل ميرس ملا خلق له 

ًأيضا ، فإن القول بتحديد امللكية ومـصادرة املقـدار الزائـد عـن احلـد و

                                         
  .٧١: النحل ) ١(
  .٢١٢: البقرة ) ٢(
  .١٦٥: األنعام ) ٣(
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اعتداء عىل أموال الناس التي اكتسبوها بطريق مرشوع ، وهذا ظلم واعتـداء 
عىل حقوق الناس ال تقـره رشيعـة اهللا التـي حرصـت عـىل محايـة احلقـوق 

ُّ حيـل َال« : ملسو هيلع هللا ىلص ًواملحافظة عليها من كل ألوان التعدي عمال بقول رسول اهللا  َ
سلم إال بطيـب نفـس ٍمال امـرئ م ْ َّ ٍ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ُـ ْ ٍَ«   . َّإن « : وقولـه صـلوات اهللا عليـه ِ

ْدماءكم وأموالُكم وأعراضُكم عليُكم حرام كحرمة يومُكم هـذا يف شـهركم  ْ َ ْ ٌ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ ُِ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َِ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َ

َّهذا يف بلدكم هذا ، أال هل بلغت اللهم ُْ َ ََّ َّ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َُ ِ َ فاشهدِ ْ َ«  . 

وقد أوردت األدلة املثبتة ملرشوعية التملـك عنـد احلـديث عـن طبيعـة 
 :امللكية فال حاجة إلعادهتا هنا 

 :ً عدم اجلواز عقال - ٢

ًوكام أن التحديد ال جيوز رشعا ، فهو أيضا  ًال جيوز عقال ، ألنه خمالف : ً
ألفـراد ، ويعطـل للفطرة البرشية ، من حيث أنه يؤدي إىل قتـل النـشاط يف ا

جهودهم ويقيض عىل مواهبهم ، وحيول بينهم وبني الرغبة يف حتسني اإلنتاج 
 .واإلبداع فيه ، مما هيدد النظام االقتصادي واالجتامعي 

                                         
  .٢٦ / ٣ ، والدارقطني ٧٢ / ٥ ، ومسند أمحد ٥٣٤ / ٢صحيح مسلم ) ١(
 ، مـسند ١٠١٥ / ٢ ، ابن ماجه يف املناسـك ١٣٠٥ / ٣ ، ومسلم ٤٦٣ / ١٠البخاري ) ٢(

  .١٨١ / ٢ ، أبو داود ٤١١ / ٥ و٨٠ / ٣أمحد 
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فإطالق امللكية أكثر مالءمة لإلنتاج العام وللمنفعـة االجتامعيـة بـصفة 
يـول الفرديـة عنـد عامة ، وهو يتفق مع الطبيعة البرشية ومع االجتاهات وامل

اإلنسان الذي يميل إىل العمل لذاتـه وإىل زيـادة مـوارده اخلاصـة ، وبـذلك 
 ًحترك امللكية الفردية للعمل وحتقق قواه وطاقاته ، وجتعله أكثر فاعلية وإنتاجـا ،

  .وحتقق بالتايل أكرب قدر من املنفعة االجتامعية واالقتصادية العامة

والتوزيـع الـذي يـؤدي إىل قمـع وهتديـد بعكس تقييد امللكية والدخل 
احلريات الفردية يف مجيع صورها املادية واملعنويـة وال ينكـر أثـر ذلـك عـىل 

  .املجتمع

 .إن القول بتحديد امللكية غري جائز سواء أكان بعد التملك أم قبله : ًثانيا 

 أما بعد التملك فهو غصب ، والغصب حيرمه اإلسالم وينهى عنه ، ألنه أخذ

9  :     ﴿ : ًمال تعديا وذلك حمظور ومن فعله فهو آثم لقوله تعاىل 
  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;

G ﴾ . 

                                         
 رسـالة دكتـوراه ٩ الدكتور نزيه حممد الصادق املهدي ص -امللكية يف النظام االشرتاكي ) ١(

 .مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة 
 .املرجع السابق ) ٢(
  .٢٩: النساء ) ٣(
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. والغصب أكل ألموال الناس بالباطل إذ هو واقع من غري رضا املالك 
وبام أن حتديد امللكية أخذ ملا زاد عىل املقدار املحـدد بغـري رضـا مالكـه بعـد 

ًكه واستيالئه عليه استيالء رشعيا ، فهو غصب وأكـل ألمـوال دخوله يف مل

والسنة . ًالناس بالباطل ، فيكون حتديد امللكية منهيا عنه بنص اآلية الكريمة 
النبوية املطهرة تؤيد هذا البطالن ومتنع من حتديد امللكيـة يف أحاديـث كثـرية 

 :منها 

ــه  ــن أر« : ملسو هيلع هللا ىلص قول ــام م ــربا ظل ــذ ش ــن أخ ْم ً ْ ََ َْ ِْ ِْ ُ ً َ ــه َ ــه اُهللا ب ــه ، طوق ِض أخي ِ ِِ ُ ََّ َ َ ِ  
ِسبع أرضني يوم القيامة َِ َ َ ََ ْ َ َ ْْ َ ِ َأي الظلـم أعظـم ، « : ، وقوله صلوات اهللا عليـه  » َ ِ ْ ُّْ َ َُّ

ِراع من األرض ينتقصه من حق أخيه ، وليست حـصاة مـن األرض ِذ: قال  َ ِ َْ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِّ َْ
َأخذها إال طوقها يـوم  ْ َ َ َِّ ُ َّ ََ َ ِالقيامـة إىل قعـر األرض وال يعلـم قعرهـا إال الـذي َ ِ َِّ َّ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َْ ْ َ َ ْ َِ ِ َ

َخلقها َ َ َ«  . 

وأما حتديد امللكية قبل التملك ، فهو حظر ألمر مباح بغري دليل ، ويعترب 
ًحتجريا عىل الناس بغري حاجة وال داعية إليه ، وقد أنكر القرآن الكريم عىل 

=  <  ?  @  ﴿ : ن ذلك يف قوله تعاىل ًاملرشكني ما هو أخف رضرا م

  L  K   J  I  HG  F  E  D  C     B  A
                                         

ــاري ) ١( ــامل -البخ ــسافات ١ - ٣ / ٥ - املظ ــسلم يف امل ــ١٢٣١ / ٣ ، وم ــسند أمح   د ، م
  .١٨٨ و١٨٧ / ١ 
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U  T     S  RQ  P  ON  M   ﴾ . 

ًوإنام قال املرشكون ذلك ملا حرموا املزروعات وكثريا مـن األنعـام عـىل 

بعض الناس وأباحوها لبعضهم ، وذبحـوا األنعـام ألصـنامهم ومل يـذكروا 
 آخر ما فعلوا وكان ذلك من عند أنفسهم وبـدون حجـة اسم اهللا عليها ، إىل

 .وال برهان 

فلام فعلوا ذلك ذمهم اهللا ولعنهم ألهنم حرموا عىل الناس ما أحلـه هلـم 
ًثم نسبوا ذلك التحريم إىل اهللا كذبا وافرتاء عىل اهللا ً.  

وهبذا رجع عمر عن رأيه يف حتديد مهور النـساء يـوم أن خطـب فـيهم 
 يزيد يف املهور عىل اثنتي عرشة أوقية ، فاعرتضت عليه امرأة َّوطلب منهم أال

'   ﴿ : لـيس ذلـك لـك وال لغـريك ، وقـد قـال اهللا تعـاىل : وقالت له 

)  (   ..﴾   ل « : فقال عمر ل أخطـأ ، ك ُّامـرأة أصـابت ورج َ ُـٌ َ ْ َ ُـَ َ َ ََ َ ْْ ٌ
َالناس أفقه منك يا عمر ُ َ ْ َِّ َ ْ َ ِ«   التغايل فيه يشتمل عـىل مع أن حتديد املهر وعدم

ألن اإلكثـار مـن الـصداق مـدعاة إىل إحجـام . مصلحة اجتامعيـة راجحـة 
                                         

  .١٣٩ - ١٣٨: األنعام ) ١(
 . وما بعدها ، طبعة دار الكتب املصورة ٩٥ / ٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
  .٢٠: النساء ) ٣(
  .١٥٢ / ١أحكام القرآن البن العريب ) ٤(
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ًالرجال عن الزواج ، وتلك فتنة كربى قد تعـرض شـباب املـسلمني رجـاال 

 .ًونساء للوقوع فيام حرم اهللا 

ًإن حق امللكية ثابت ومقرر رشعا ، وقد ورد يف القرآن الكريم مـا : ًثالثا 

رار امللكية الفردية وتثبيتها كأحكام اإلرث ، فهي دالة عـىل ملـك يدل عىل إق
املورث الذي مات ، وعىل متلك الوارث برصف النظر عن اليشء الـذي هـو 

كام أن أحكام املعامالت من بيع وجتـارة أو ديـن يـدل عـىل . موضوع امللك 
ًوأيضا فإن الرسول عليه الصالة والسالم والصحابة متلكوا ، نقـدا. ذلك   أو ً

ًعقارا أو أتعابا ودواب أو بساتني أو غري ذلك قليال كان أو كثريا ً ًً.  

وليس ثمة ما يمنع اإلنسان أن جيمع من الثروات ما ختلف عـن نفقاتـه 
املرشوعة واملعقولة ، وأن يستثمر هذه الثروات يف إنتاج املزيد بجهده وسعيه 

غ به عمله إىل ذروة الغنى بالطرق املرشوعة ، وال جناح عليه بعد ذلك أن يبل
  .والثراء

وأن السياسة املالية يف اإلسـالم تنبنـي عـىل أسـاس أصـيل مـن حريـة 
ًالتعامل ورفع احلرج عن الناس يف التملك ، فيباح للشخص مثال أن يبـارش 
ًعمال مرشوعا بنفسه ، أو أن يشرتك يف الربح واخلسارة مع غريه مقابل تقديم  ً

                                         
  .١٨٣النظم املالية يف اإلسالم ، الدكتور عيسى عبده ص ) ١(
  .٤٧يف اإلسالم ، أبو األعىل املودودي ص النظام االقتصادي ) ٢(
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 قد يكـون يف صـورة مـال أو عقـار ، وقـد يكـون يف ما لديه من رأس مال ،
صورة أدوات وخصائص الزمة حلرفة من احلرف ، أو غري ذلك من وسـائل 

 .الكسب احلالل 

ومع ذلك فاإلسالم ال يعطي لألفراد حرية اقتصادية واجتامعية مطلقـة 
ً، وال منحهم إذنا عىل بياض ليحققوا مصلحتهم الفردية ، ويرضوا .. العنان 

بهم ولو عىل حساب مصالح اجلامعة بأرسها ، ألن ملكية األفـراد هـذه رغائ
 .مقيدة بمراعاة القواعد الرشعية للملكية 

وهبذا يكون اإلسالم قد سلك يف سياسة املال واالقتصاد طريقة الوسط 
ًبني اإلفراط والتفريط ، فهو يدعو الفرد أوال ليقبل قيودا والتزامات يف سبيل  ً

ًثم يدعه بعد ذلـك حـرا يـدبر شـئونه اخلاصـة بوسـيلة أو مصالح اجلامعة ، 

 .بأخرى من وسائل الرزق احلالل 

وإن العناية الدقيقة التي حتراها اإلسالم يف التمييز بني احلالل واحلرام يف 
 .الكسب ال تتأتى ألي قانون قائم يف العامل 

 يمنعـه َّومن ثم ، فال نرى القول بتحديد امللكية ، وال نمنع منهـا إال مـا
بابتزاز َّاإلسالم ، وال يمنع اإلسالم إال امللكية التي مجعت بطرق غري مرشوعة 

النــاس ، أو غــشهم أو الــتحكم يف رضورات حيــاهتم ، أو بالتالعــب يف التعامــل 
واحتكار املواد األساسية للتحكم يف أسعارها ، أو احتكار سلعة معينة يف الصناعة أو 
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 . اإلرضار باملسلمني التجارة إذا كان هذا يؤدي إىل

ومن ذلك أنه حرم الربا والرشوة واستغالل النفـوذ ، وأجـاز مـصادرة 
 .األموال التي تأيت عن طريق غري مرشوع 

وقد ذهب فريق من الفقهاء إىل أن الـرشيعة اإلسـالمية أجـازت إلـزام 
املالك بأن يبيع بأسعار حمددة بوساطة حمـددة بوسـاطة الـشارع ، بحيـث إذا 

ًوط التسعري اجلربي يعترب مقرتفا جريمـة تـستوجب التعزيـر ألن خالف رش

القول بغري ذلك فيه رضر كبري باملـصلحة العامـة وقـد يـؤدي إىل التالعـب 
  .بأقوات الناس يف األوقات احلرجة

ومن الوسائل املحرمة يف اإلسـالم صـناعة اخلمـرة وسـائر املـسكرات 
والـصفقات الومهيـة  ... رسوجتارهتا والزنى واحرتاف الرقص ولعب املي

واالحتيالية والصفقات التي حتمل يف طبيعتها جراثيم النزاع بـني أطرافهـا ، 
ًواملعامالت التي يكون الربح فيها مضمونا أكيدا جلانب ، يف حـني يتـأرجح  ً

 .وغري ذلك .. ًاجلانب اآلخر يف مهب الريح ، مفتقدا الثقة والطمأنينة 

                                         
 ومـا بعـدها ، ٢٤ لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة احلـراين احلنـبيل ص -احلسبة يف اإلسالم ) ١(

 . هـ ١٣٢٣القاهرة ، طبعة سنة 
 .النظام االقتصادي يف اإلسالم ) ٢(
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 الرشيعة يف وجوب احلجـر عـىل الـسفيه ، ويدخل يف هذا الباب مسلك
ًوهو املبـذر يف ثروتـه تبـذيرا فاحـشا يف عـرف النـاس كـأن ينفـق األلـوف  ً

وعرشات األلوف يف املقامرة والفجور ، ويبدد ثروته التي جيـب أن يـستفيد 
منها هو واملجتمع وورثته من بعده ، وكأن ينفقها يف هوايات ال قيمة هلـا وال 

اجة عياله إلنفاقها فيام حيتـاجون إليـه كاملـسكن املناسـب فائدة منها ، مع ح
 .والتعليم وأمثال ذلك 

كام أذنـت .. ومن هنا أباحت الرشيعة لويل األمر أن يمنعه من الترصف 
الرشيعة بإهدار ملكية كل مال مجع من طريق غري مرشوع ، وهذا يـصلح أن 

ًيكون مدخال رشعيا لتأميم الرشكات االحتكارية واملصار ف املتعاملة بالربا ، ً
ًرشيطة أن تستغل أمواهلا يف املصالح العامة ، وأن تظهر متاما من رجس الربـا 

 .ورشوره 

 :وخالصة القول 

أن القاعدة التي قررها اإلسالم يف هـذا املجـال أن املـرء إذا ابتعـد عـن 
املعامالت املمنوعة ، فله أن يتملـك مـن املـال مـا شـاء ، وأن ينمـي ثروتـه 

 .ئل املرشوعة من غري حرج وال تضييق بالوسا

ويدل عىل ذلك الثروات العظيمـة التـي كانـت لعـدد مـن الـصحابة ، 
كالزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عـوف ، وطلحـة بـن عبيـد اهللا ريض اهللا 

 .عنهم 
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ومن هذا يظهر أن الرشع يضمن لإلنـسان حريـة العمـل والتـرصف يف 
جيتهد وينترش يف األرض ابتغـاء لفـضل نتاج عمله ، بل هو يأمره أن يسعى و

 َّالبه بيشء عىل سبيل اإللـزام إالًاهللا ، وحرصا عىل املزيد من خرياته ، وال يط
ًهبذه الزكاة التي جعلها حقا معلوما للفقراء يف أموال األغنيـاء ، ومـا أرشنـا  ً

إليه من واجبات أخرى تعينها احلاجة ، وتفرضها الرضورة التي هلـا أحكـام 
  .ختصها

يرى بعض الباحثني وجود اجتاهات شيوعية يف اإلسالم ، أو مـا : ًرابعا 
تـصلح أن تكـون  )نزعات اشرتاكية متطرفـة ( أطلق عليه بعضهم اآلخر 

أبـو ذر ( ًمربرا لنزع امللكيات لصالح اجلامعة ، مثال الدعوة التـي نـادى هبـا 
  وتــرصفات يف عهــد عــثامن بــن عفــان يف الــشام ضــد مــساوئ ) الغفــاري 

معاوية بن أيب سفيان ، واحتكاره ألموال املسلمني ورصفها عىل نفـسه مثـل 
القيارصة وامللوك باإلضافة إىل التنديد بالثروات الفرديـة لـبعض الطبقـات 

                                         
ألول ملجمـع يراجع يف الدليل الثاين والثالث بحـث األسـتاذ عبـد اهللا كنـون يف املـؤمتر ا) ١(

اإلسـالمية  وانظر امللكية يف الرشيعة ١٨٧ هـ ص ١٣٨٣البحوث اإلسالمية باألزهر سنة 
  .٤٠٨ -  ٤٠٧ ص -  القسم الثاين -  الدكتور عبد السالم داود العبادي - 

   عـيل عبـد الواحـد وايف وحـسن شـحاته سـعفان -راجع يف هذا قصة امللكيـة يف العـامل ) ٢(
مللكية يف اإلسالم مقال منشور بمجلة مـرص املعـارصة سـنة  ، وانظر اشرتاكية ا١٨١ص 
  .٣٦ ص ١٩٧٠ يناير ٣٣٩ عدد ٦١

www.almoslih.net



  
 

 - ٥٧٢ -

الغنية يف هذا العهد ، والتي وصلت إىل حد الرتف والبذخ ، وإغفال حقـوق 
 .الفقراء واملحرومني 

الزهد يف مظـاهر الـرتف واالكتنـاز ، ودعـا وملخصها أن أبا ذر نادى ب
األغنياء إىل إنفاق مجيع ما زاد من أمـواهلم عـىل حـاجتهم الـرضورية يف سـبيل اهللا 

 .وهذا مستندهم يف جواز نزع امللكية . وعىل الفقراء واملساكني 

وأجيب عن ذلك بأن ما استدل به القائلون بجواز نزع امللكية ال يصلح 
ً ألن دعوة أيب ذر إنـام جـاءت ترديـدا للقواعـد العامـة ًدليال عىل مدعاهم ،

اإلسالمية ، وهذه القواعد تقـرر بـأن حـق الفـرد عـىل ملكيتـه منبثـق عـن 
ًختصيص اهللا له هبذه امللكية بسبب مرشوع ، وليس موظفا عـىل ملكيتـه مـن 

قبل اجلامعة أو املجتمع ، وليست اجلامعة هـي املالـك احلقيقـي ، ألن الفـرد 
حكم اهللا وبتخصيص من التـرشيع اإلهلـي نفـسه ، ولـيس بحكـم أحرزها ب

اجلامعة أو تنازل منها حتى تستطيع أن تسلبه منـه متـى شـاءت ، ولكـن اهللا 
الذي ملكه ، أمـره أن يراعـي حـق عبـاده أي املجتمـع وأن يتحمـل بعـض 
تكاليف اجلامعة ، وحاجاهتا سواء أكانت هذه اجلامعة أقاربه وأرسته أم كانت 

  .ده أم املجتمع الكبري الذي ينتمي إليهأهل بل

                                         
 مـن مطبوعـات معهـد ١٨٨ الدكتور عيـسى عبـده ص -راجع النظم املالية يف اإلسالم ) ١(

 . هـ ١٣٩٧ - هـ ١٣٩٦الدراسات اإلسالمية بالقاهرة للعام اجلامعي 
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رمحـه  ًوهذا ال يعد مربرا لنزع امللكية ، وكل ما يؤخذ عىل آراء أيب ذر
اهللا تعاىل اشتملت عىل بعض املبالغة يف أن أبـا ذر قـد اعتـرب إنفـاق األغنيـاء 
ألمواهلم الزائدة عـىل حاجـاهتم الـرضورية يف سـبيل اهللا واملعـوزين بمثابـة 

 وفرض إلزامي عليهم ، يف حني أن قواعـد الـرشيعة اإلسـالمية قـد واجب
ًحببت ذلك إىل املسلمني ومل جتعله واجبـا إلزاميـا ، فيعتـرب املـسلم قـد أدى  ً

وليس فيهـا أي تـأثري ... واجبه بأدائه للرضائب والفروض والزكاة فحسب 
 ، االشـرتاكيةيف نظام امللكية أو تعديل هلا أو مناداة بأي صورة جديدة للملكيـة 

أو مطالبة بإلغاء امللكية الفردية أو وضع حد هلا عىل نحو ما تنادى بـه بعـض 
  .املذاهب اإلشرتاكية

ثم أبا ذر ريض اهللا عنه قد وجد معارضة شديدة لدعوته تلـك ، فعـثامن 
ريض اهللا عنه نفاه إىل الربذة حني رفع إليه معاوية بالشام ما كان يقع مـن أيب 

دعي مدع أن مذهب أيب ذر هو حكم اإلسالم يف سياسـة املـال ذر ، فكيف ي
 .واالقتصاد 

                                         
 وفيها كان يدعو أبـو ذر ١٣ / ٣ برشح القسطالين راجع تفصيل آراء أيب ذر يف البخاري) ١(

 .إىل مشايعة األموال 
 ، كليـة ٥٣ الـدكتور نزيـه حممـد الـصادق املهـدي ، ص -امللكية يف الـنظم االشـرتاكية ) ٢(

 .احلقوق ، جامعة القاهرة 
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لو أمعنا النظر يف أقوال املجيزين لتحديـد امللكيـة لوجـدنا أهنـا أقـوال 
خطابية سفسطائية يستنبطها أصحاهبا من األدلة الرشعية عىل وجه التعسف 

 .قوهلم باإلجازة يستند إىل دليل رشعي والتكلف واملغالطة ليومهوا أن 

 :ولقد عرضت أمهها ونبني فيام ييل زيفها والتواءها 

ًإن حق امللكية لـيس حقـا مطلقـا يـستأثر بـه صـاحبه يف حتقيـق : ًأوال  ً

مصلحته الشخصية ، وإنام هو نوع من اخلالفة عن املالك احلقيقـي وهـو اهللا 
عن وظيفته االجتامعية ورفـع جل جالله ، وهذا يستوجب حتريم عزل املال 

الرضر عن الفقـراء مـع عـدم إرضار األغنيـاء بتحديـد امللكيـة ، ووجـوب 
 .التكافل والتعاون بني الناس باعتبارهم كلهم عباد اهللا 

ومن أجل هذا دعا اإلسالم إىل حتريـك املـال باالسـتثامر ، وعمـل عـىل 
باب التي تؤدي إىل تقليل الفوارق وحتقيق أكرب قدر من التوازن بتحريم األس
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تـراكم رؤوس األمــوال عــن طريــق الغـش واالحتكــار والربــا والرشــوة ، 
وأوجب عىل األغنياء اإلنفاق عىل أقارهبم املحتاجني كام أوجب عىل كل حي 

 .أن يعيش يف حالة تكافل 

إن اإلسالم كره احتباس املال يف يد فئة خاصة من األمة يتداولونه : ًثانيا 
أعطــى مــن يفء بنــي النــضري ملسو هيلع هللا ىلص د هلــذا أن الرســول دون غــريهم ، ويــشه

 .املهاجرين ومل يعط إال لرجلني أو ثالثة من األنصار 

إن اإلسالم قيد امللكية بقيود للمصلحة ، فكذا جيوز حتديد امللكية : ًثالثا 
 .للمصلحة 

إن زيــادة امللكيــة مــن املباحثــات فلــويل األمــر أن ينهــى عنهــا : ًرابعـا 
 .للمصلحة 

مل حيدد امللكية ، ألنه مل توجـد مـصلحة تـدعو ملسو هيلع هللا ىلص إن الرسول : ًخامسا 
 .إليها يف عهده 

 .هذه خالصة ألهم ما استدلوا به 

 :نقول .. وللرد عليهم 

إن من الظواهر التي تنذر باخلطر يف عرصنا تأثر بعض العلامء املـسلمني 
ملا يقرره املحدثني بالتيارات الفكرية واملذاهب الفلسفية املعارصة ، وتأييدهم 
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 .بعض احلكام من أنظمة بإلباسها ثوب اإلسالم 

حـالل وإذ أمـروا بالتـأميم ، إنـه : فإذا قرر احلكام حتديد امللكية قـالوا 
 وبخاصة يف الـبالد -إنه واجب ، حتى أصبحت الشعوب اإلسالمية : قالوا

 تعيش يف بلبلة ال تعرف حالهلا من حرامها مما. التي ال تطبق رشيعة اإلسالم 
 إىل عـدم - وبخاصة الشباب املسلم الغيور عىل إسالمه -ًاضطر كثريا منهم 

 .الثقة يف علامء الدين 

ومن مظاهر هذا ما قاله بعض املجيزين لتحديد امللكيـة مـن أنـه جتـب 
ًطاعة احلاكم إذا أمر بتحديد امللكية ولو مل يكن هذا احلـاكم جمتهـدا ، ولـو مل 

 .يرجع يف أمره إىل جمتهد 

 قول غري صحيح ، ألن من املعلوم من قواعـد الـرشيعة الثابتـة أن وهذا
طاعة اإلمام واجبة إذا أمر بام يتفق مع أحكام الرشيعة وأنـه ال طاعـة لـه إذا 

 .خالف أحكامها 

وإذا تركنا هذا لنعرف حكم اهللا يف حتديد امللكية ، فإنا نجد أن نـصوص 
 وتقـرر احـرتام امللكيـة الرشيعة وقواعدها تبيح التملك بأسباب مرشوعة ،

فاإلسالم يبـيح . الشخصية وتصوهنا بفرض عقوبات عىل من يعتدي عليها 
قيام امللكيات الكبرية إذا ثبتت بأسباب مرشوعة وحيرم نزع امللكية لنقلها إىل 

 .آخرين 
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واخللفـاء ملسو هيلع هللا ىلص ومن أظهر األدلة عـىل هـذا مـا جـرى يف عهـد الرسـول 
جود امللكيات الكبرية ومل حيددها ومل يمنع الراشدين ، فإنه عليه السالم أقر و

 .من زيادة امللكية من أجل الفقراء مع كثرهتم يف عهده 

فاألصل يف صحة تبادل . هذا باإلضافة إىل نصوص الرشيعة وقواعدها 
 :األموال يف الرشيعة هو الرتايض 

9  :   ;  >  =  <  ?  @  ﴿ : قال تعاىل 

G  F  E  D  C   B  A ﴾ . 

. فالرتايض من أركان العقد التي يتوقف عليها انعقـاد العقـد وصـحته 
 .ومن املعلوم أن الرتايض منعدم يف حتديد امللكية 

 كام أن األحاديث الكثرية حترم أخذ مال املسلم بدون رضاه وبـدون حـق ،
ًوحترم غصبها أو االعتداء عليها ، ونزع بعض امللكية ليس إال غـصبا واعتـداء  ّ. 

زيادة عىل حد معني من امللكيـة منـع حلـق إباحـة اهللا وأقـره رسـوله ومنع ال
 .وجرى عليه اخللفاء الراشدون من بعده 

وعىل هذا فال نرى أن لإلمام احلق يف حتديد امللكية بدعوى العمـل مـن 
 .أجل الفقراء 

                                         
  .٢٩: النساء ) ١(
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 :أما ما يزعمه املجيزون من أدلة عىل جواز التحديد فنرى أهنا مغالطات 

ًأن حق امللكية ليس مطلقا وإنام هو نوع من اخلالفـة عـن ب:  فقوهلم - ١

اهللا قول حق أريد به باطل ، أما أنه حق فألن اهللا مالك امللـك ، وألن ملكيـة 
 .أموالنا ملكية استخالف ، وهذا ما تقرره النصوص الرشعية 

وأما أنه أريد به باطل ، فألن هذا االستخالف ال يقتيض حتديد امللكية ، 
ــرد ــم اهللا ، ألن الف ــا بحك ــد أحرزه ــرشوع فق ــسبب م ــة ب ــرز امللكي  إذا أح

وبتخصيص من الترشيع اإلهلي نفسه ، وليس بحكم اجلامعة أو تنـازل منهـا 
 .حتى تستطيع أن تسلبه منه متى تشاء 

 .ونصوص القرآن والسنة متنع هذا التحديد كام بينا 

صة من األمة  وأما قوهلم بأن اإلسالم كره احتباس املال يف يد فئة خا- ٢
أعطى من يفء ملسو هيلع هللا ىلص يتداولونه دون غريهم ، واستدالهلم عىل هذا بأن الرسول 

بني النضري للمهاجرين ، ومل يعط إال لرجلني أو ثالثة من فقـراء األنـصار ، 

 . n  m  l  k   j    i             h ﴾﴿ : وتعليل اهللا هذا بقوله 

لتـوازن االقتـصادي بـني إن لإلسالم منهجه اخلاص يف حتقيق ا: فنقول 
الناس ، ومن هذا اعطاء جزء من الفيء للفقراء ، ولكن هذا ال يقتيض جواز 

                                         
  .٧: احلرش ) ١(
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ً الثروة بني أفراد املجتمع ألنـه لـو كـان جـائزا ألجـازه حتديد امللكية إلدالته

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

لتحديد امللكية مع كثرة الفقراء يف عرصه تدل عـىل أن ملسو هيلع هللا ىلص فعدم إجازته 
وسـائل اإلسـالم يف معاجلـة الفقـر وحتقيـق التـوازن هذا التحديد ليس من 
 .االقتصادي بني الناس 

وألن اإلسالم ال يسعى إىل حتقيق املساواة املادية بني الناس يف الـدخول 
 والثروات ألنه يراعي اختالف الناس يف املواهب واالستعدادات واحلاجـات ،

 .هم هذا االختالف الذي البد أن يؤدي إىل التفاوت املادي بين

وكل حماولة لتحقيق املساواة بني الناس حماولة مفتعلة تصادم الفطرة 
البرشية وال تتفق مع العدالة يف يشء ، ألن الذي خلق احلياة وأراد هلا البقاء 
والنمو خلق الكفايات واالستعدادات متفاوتة ، وجعل األرزاق متفاوتة كام 

̧   º  ¹ ﴿ : قال تعاىل   ¶µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯  » 

Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼   ﴾ . 

ومن ثم مل يستطع أصـحاب املـذاهب املـصطنعة أن يـساووا بـني أجـر 
العامل وأجر املهندس ، وال بني أجـر اجلنـدي وأجـر القائـد عـىل شـدة مـا 

                                         
  .٣٢: الزخرف ) ١(
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هـذه حاولوا أن حيققوا مذاهبهم ، وهزموا أمام الناموس اإلهلي الذي تقرره 
  .وهي تكشف عن سنة من سنن احلياة ، اآلية من كالم اهللا

كام أنه يصعب الوصول إىل هذه املساواة من الناحية العملية ، فإن الناس حتـى 
 .لو تساووا يف احليازة والتملك فرسعان ما يعود التفاوت بينهم 

كام أن حماولـة حتقيـق املـساواة املاديـة بـني النـاس تقتـل روح اإلبـداع 
ًبأنه مهام بذل من جهد فلن ينال إال قدرا حمـددا والنشاط ألن شعور اإلنسان  ً

يتساوى فيه مع من بذل أقـل منـه سـيدفعه إىل الكـسل واإلمهـال فيـضعف 
 .اإلنتاج وينترش الركود االقتصادي 

أما املساواة التي يـؤمن هبـا اإلسـالم فهـي املـساواة يف فـرص الكفـاح 
 لطبقـة أو لكسب العيش ، فال يقر اإلسـالم وجـود احتكـارات وامتيـازات

جلنس أو ألرسة بعينها يف وسائل الكسب ، ألن ذلك يقـيم تفرقـة مـصطنعة 
 .بني الناس حتل حمل التباين الطبيعي بينهم 

ومع هذه املساواة التي تقوم عىل أساس تكفاؤ الفـرص وعـدم التحيـز 
لفئة معينة من الناس فإنه يريد أن يكونوا فيام بينهم متعاطفني متعاونني عـىل 

 .اخلري 

                                         
 .دها  وما بع٣٣٠ / ٧يف ظالل القرآن ) ١(
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إن اإلسالم قيد امللكيـة بقيـود للمـصلحة فكـذا جيـوز :  أما قوهلم - ٣
 .حتديد امللكية للمصلحة 

إن القيود التي قيد هبا اإلسالم امللكية قد ثبتت باألدلة الرشعية : فنقول 
 .للمصلحة 

 .أما حتديد امللكية فيخالف نصوص الرشيعة وقواعدها كام بينا 

  التحديـد عـىل مـا وجـد يف املجتمـع وإذا كانوا يـستندون يف جـوازهم 
  من تفاوت عنيف بني طبقـات املجتمـع ، ومـا وجـد مـن اسـتغالل وظلـم 
  من أصحاب الثروات ، وعدم قيـامهم بـواجبهم نحـو غـريهم ، فـإن هـذا 
  ًليس نتاجـا لتطبيـق قواعـد اإلسـالم ، وإنـام هـو نتـاج أنظمـة أخـرى مـن 

 .وضع البرش 

ثروات مع وجود الظلم واالسـتغالل وإن التفاوت احلاد يف الدخول وال
 .ال يتصور يف جمتمع إسالمي يطبق أحكام اإلسالم 

ًوال نطلب من اإلسالم حلوال ملشكالت نتجـت مـن تطبيـق أنظمـة غـري 

أنظمته ألن هذا الرتقيع لن جيدي فاإلسالم كشجرة وارفة الظالل تؤيت ثامرها إذا 
أغنيـائهم فليتفيئـوا بظاللـه ، اكتملت فروعها ، فإن أرادوا السعادة لفقـرائهم و

وليطبقوا أحكام اهللا الذي رشع للناس ما فيه خريهم وصالحهم وسـعادهتم يف 
 .الدارين ووقايتهم من الفساد الذي نتج من تطبيق أنظمة البرش 
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 ولعل من أقوى شبههم قوهلم بأن زيادة امللكية عىل حد معـني مـن - ٤
 املباح ملصلحة واستدلوا عـىل هـذا األمور املباحة ، ولويل األمر أن ينهى عن

 .بعدة أمثلة نقلناها 

ًوأنبه إىل أن نزع جزء من امللكية القائمة ليس مباحا ، وإنام هو حرام كـام 

 .دلت عىل هذا نصوص الرشيعة وقواعدها 

أما زيادة امللكية عىل حد معني فهو من املباحات ، ولكن هل جيوز لـويل 
 األمر أن يمنع منه ؟

والقائلون بأن لـه  هاء يف إعطاء اإلمام حق املنع عن املباحاختلف الفق
إن مـا يدعونـه مـن : املنع يرون أن سنده يف هذا املنع هـو املـصلحة وأقـول 

مصلحة الفقراء واملحتـاجني لـيس مـصلحة معتـربة وال تـشهد هلـا قواعـد 
الرشيعة ، وإنام هي هوى من الشيطان والنفس ، ألن كثـرة الفقـراء يف عهـد 

رسول مل جتعله حيدد امللكية ، ولو أمعنا النظر يف األمثلة التـي اسـتدلوا هبـا ال
 :عىل حظر املباح لوجدنا 

ً إن احلظر فيها ليس حظرا دائام وإنام هـو حظـر اسـتثنائي لظـروف - ١ ً

طارئة كاملنع من بيع السالح لألعـداء ، واإلجبـار عـىل بيـع الطعـام وقـت 

                                         
  .٢٦١امللكية يف الرشيعة اإلسالمية للعبادي القسم الثاين صفحة ) ١(
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ومنـع رشاء اللحـم يف يـومني متتـابعني يف احلرب ، ومنع االحتكار املحرم ، 
 .األسبوع لقلة اللحم 

 .أما القول بمنع الزيادة يف امللكية فهو حظر دائم 

 إن املصلحة التي حظر املباح من أجلها إنام هي مصلحة مـن أجـل - ٢
حفظ الدين ومن أجل حفظ النفس من اهلالك ، فمنع بيع الـسالح لألعـداء 

 واالجبار عىل بيع الطعـام مـن أجـل حفـظ مصلحة من أجل حفظ الدين ،
النفس من اهلالك ، أما مصلحة الفقراء من أجل متليكهم والتوسـيع علـيهم 

 .فليست من جنس هذه املصالح 

كام أن بائع السالح لألعداء ومانع الطعام ظـامل أمـا مـن يريـد التملـك 
 .فليس بظامل 

ر ملباح مع وجود ً إن احلظر من املباح ليس حظرا جلنسه وإنام هو حظ- ٣
مباح آخر أحسن منه كمنع عمـر مـن الـزواج مـن الكتابيـات ، فإنـه حظـر 
للزواج منهن إما للخوف من تزوج املومسات منهن ، وإما للخـوف مـن أن 

  .يقبل املسلمون عىل زواجهن جلامهلن فيكون ذلك فتنة للمسلمني

                                         
روى حممد بن احلسن عن حذيفة بن اليامن أنه تزوج بيهودية باملدائن فكتب إليه عمـر أن ) ١(

أعزم عليك أال تضع : أحرام يا أمري املؤمنني ؟ فكتب إليه عمر : خل سبيلها ، فكتب إليه 
= 

www.almoslih.net



  

 - ٥٨٥ -

وهو التزوج فهذا احلظر ال يمنع من جنس املباح ، ألنه يوجد مباح آخر 
 .من املسلامت 

وكذلك حتريق عثامن للمصاحف ، وأمر الناس القراءة بلغة قريش فإنـه 
حظر من قراءة القرآن بغري لغة قريش لئال خيتلف الناس يف قراءة القرآن مـع 

  .وجود مباح آخر وهو قراءة القرآن بلغة قريش

ه اهللا وعىل هـذا أما منع زيادة امللكية فإنه منع من جنس املباح الذي أحل
 .ال حجة هلم يف هذه األمثلة 

                                         
= 

 سبيلها فإين أخاف أن يقتدي بك املسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة كتايب هذا حتى ختيل
تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور حممد يوسف . ( جلامهلن وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمني 

يف نساء األعاجم خالبة وروى :  قال عمر ٥٨٨ / ٣ويف تاريخ الطربي  ) ٨٧موسى ص 
واملؤمنـات ( أخاف أن تعاطوا املؤمنات مـنهن : يهًابن كثري يف تفسريه هذا األثر مسندا وف

تفسري القـرآن : ثم قال ابن كثري وهذا إسناد صحيح ) خطأ مطبعي والصحيح املومسات 
إنـام كـره عمـر لطلحـة : ورواه الطربي يف تفسريه وقال .  طبعة احللبي ٢٥٧ / ١العظيم 

ناس فيزهـدوا يف املـسلامت ًوحذيفة نكاح اليهودية والنرصانية حذرا من أن يقتدي هبام ال
 دار ٢٢٢ / ٢أو لغري ذلك من املعاين فأمرمها بتخليـتهام جـامع البيـان يف تفـسري القـرآن 

 .املعرفة بريوت 
 ، واالعتــصام ١٨ ، الطــرق احلكميــة ص ١٤ / ٩ راجـع هــذه املــسألة يف فــتح البــاري )١(

  .١٠٠ / ٢للشاطبي 
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مـصلحة تـدعو إىل ملسو هيلع هللا ىلص بأنه مل يوجد يف عهد الرسـول :  وأما قوهلم - ٤
حتديد امللكية ، ألن الثروة العامة للمـسلمني كانـت قليلـة يف مجلتهـا وكـان 
األثرياء قلة ، وكان اإلنفاق ديدن املكثرين واملقلني ، وكانت احلاجة داعية إىل 

 .والسعي العمل 

ملسو هيلع هللا ىلص إن من أظهر األدلة عىل حتريم التحديد هـو إقـرار الرسـول : فأقول 
بقاء امللكيات الكبرية وعدم منعه من التوسع يف امللكيات مع وجود كثرة من 

 .الفقراء يف عهده 

فهذا غري مسلم ملسو هيلع هللا ىلص بأن الثروة كانت قليلة واألثرياء قلة يف عهده : أما قوهلم 
نياء وكان يف املهاجرين أغنياء وألن الثروة ازدادت يف ، ألن األنصار كان فيهم أغ

 .عهد عمر ويف عهد من بعده ، ومل حيدد عمر وال من بعده امللكية 

مل حيدث يف تاريخ اإلسـالم أن أخـذ مـال : يقول األستاذ عبد اهللا كنون 
غني بغري رضاه ، وأعطى الفقري مهام اشتدت احلاجة ، وبلغـت الفاقـة وإنـام 

  حيض املسلمني عىل البذل ويـرغبهم يف العطـاء مـن غـري أمـر ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي 
  .وال عزيمة

وإذا كانت الرشيعة مل حتـدد امللكيـة فإهنـا قـد حـددت كيفيـة التملـك 

                                         
  .١٨٦ألول ملجمع البحوث اإلسالمية ص  بحث األستاذ عبد اهللا كنون يف املؤمتر ا)١(
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وعملت عىل تنظيم نطاق متلك األموال وترتيب الـروابط املتبادلـة واملرتتبـة 
ًعىل هذا التملك عىل وجه حيقق قدرا كبريا من املساواة وحي قق تكافؤ الفرص ً

وقد وجـدت امللكيـات الكبـرية يف املجتمـع . وتقليل الفوارق بني الطبقات 
ًاإلسالمي األول فكانت خريا وبركة ألصحاهبا وللمجتمع ، فهو يف جانـب 

ًاألرض مثال مل ينشئ إقطاعا كالذي عرفته أوروبا فال رشيف فيها وال أقنان ،  ً
يـست إرادة الـسيد هـي احلـاكم وال تبعية لألرض تلصق اإلنـسان هبـا ، ول

الفيصل يف العالقات التي جيب أن تقوم بني الناس إنام هي رشيعـة اهللا التـي 
  .تعطي صاحب كل حق حقه

 

                                         
  .٤١٠ راجع امللكية للعبادي القسم الثاين ص )١(
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 :متهيد وتقسيم 

، د حرية املالك يف الترصف يف ملكهيعترب التسعري وسيلة من وسائل تقيي
ول بني املالك وبني الترصف يف بيع سلعته وذلك ألن التسعري من شأنه أن حي

بالثمن الذي يرضاه ، وهو هبذا املعنى يمثل صورة مـن أبـرز صـور تـدخل 
ًالدولة يف نشاط األفراد ومعامالهتم ، األمر الذي قد ال يلقى تسليام مطلقا يف  ً

 .بعض الدول املعارصة 

قهـاء وقد نظـر الفقهـاء إىل التـسعري نظـرة متفاوتـة ، فمنعـه بعـض الف
ألنـه يف نظـرهم . ألسباب وجيهة بنوا رأهيم عليها ، وأجازه كثـريون مـنهم 

يــدفع األذى عــن النــاس ، ويمنــع االحتكــار ، ويــسهل العــيش ، وجيعــل 
املستهلك ينال السلع بأثامن ال شطط فيها وال جماوزة لالعتـدال ألنـه سـبيل 

ر أن يمكن كـل حلمل التجار عىل البيع بأثامن معقولة ، وألن واجب ويل األم
إنسان من أن يصل إىل مـا حيتـاج إليـه بـام يـستطيعه ، وال سـبيل لـذلك إال 

 .بالتسعري 
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 احلـاكم القيـام بـه يف بعـض ومن ثم فإنـه يتعـني عـىل الدولـة ممثلـة يف
ً، توقيا لرشور االستغالل واجلشع ومفاسد الغش والتغرير ، ودفعـا الظروف ً

ً ، وضـامنا لعدالـة املعـامالت للحرج واملشقة عـن النـاس يف أمـر معاشـهم

 .وسالمة احلركة التجارية يف املجتمع 

وهلذا فقد وجب علينا أن نستعرض اآلراء يف الفقه اإلسالمي بكل أمانة ودقة 
وندرسها دراسة منهجية متأصلة ، تتجه بكل قوهتا إىل اسـتخالص مـا نعتقـد أنـه 

 .اقة احلق والصواب يف مسألة التسعري اجلربي بقدر الوسع والط

واحلقيقة أن قـضية التـسعري قـد شـغلت أذهـان طائفـة مـن البـاحثني 
ًاملتخصصني يف جمال الدراسات الفقهية ، قديام وحديثا ، وما زالـت تتطلـب  ً

املزيد من البحث والدراسة عىل الرغم مما كتب فيها ألهنا فيها يبـدو مـشكلة 
ي ألن اجتامعيـة متجــددة يف كـل العــصور واملجتمعـات ، وذلــك مـا دفعنــ

ًأتصدى هلا يف هذا املوضـع مـن تلـك الدراسـة التـي نحـن بـصددها نظـرا 

ألمهيتها من جانب ولصلتها الوثيقة بقيود امللكية من جانب آخـر عـسى أن 
 بعون –ًيلهمني اهللا الرشد والصواب إلعطاء رأي حاسم فيها يكون مستمدا 

 الرشيدة التي  من نصوص الرشيعة اإلسالمية ومبادئها العامة–اهللا وتوفيقه 
ًثبت بام ال يدع جماال للشك أهنا بحق كفيلة بتوجيه احلياة اإلنـسانية توجيهـا  ً

ًسديدا إىل احلـق واخلـري إذا صـلحت النوايـا لألخـذ هبـا يف قـضايا العـرص 
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 .ومشكالت اإلنسان احلارضة واملستجدة عىل حد سواء 

ان التـسعري وقبل أن أخوض يف بيان اآلراء وتوجيههـا أجـدين بحاجـة إىل بيـ
 .بمعناه العام واخلاص ألن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره 

 :وعىل ذلك فإن بحثي هلذا الفصل ، سيكون يف املباحث اآلتية 

ًتعريف التسعري عند علامء اللغة وفقهاء اإلسـالم قـديام : املبحث األول 

 .ًوحديثا 

 .التسعري بني احلظر واإلباحة : املبحث الثاين 

 .ترجيح الرأي املختار : لث املبحث الثا
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 :تعريفه عند أهل اللغة 

ًجاء يف املصباح املنري سعرت اليشء تـسعريا جعلـت لـه سـعرا معلومـا  ً ً

  .ينتهي إليه ، والتسعري هو تقدير السعر

 :تعريفه عند الفقهاء 

 :عرف الفقهاء التسعري بتعريفات كثرية نذكر ما ييل 

  .إثبات أقدار إبدال األشياء.. التسعري :  عرفه إمام احلرمني بقوله - 

القيمة التـي يـشيع البيـع عليهـا يف : (  وعرفه القايض البيضاوي بأنه -
  .)األسواق ، والتسعري تقديرها 

                                         
ــة ســنة – ٤٢٣ املــصباح املنــري ص )١( ــة ، املطبعــة األمريي ــار ١٩١٢ الطبعــة الثالث م ، وخمت

 .م ١٩٦٧ الطبعة األوىل سنة – ٢٩٩الصحاح ص 
  .٣٦٧ص /  اإلرشاد )٢(
  .١٢٧/  جمموع رسائل مفتي زادة )٣(
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ًتقدير ما يباع به اليشء طعامـا أو غـريه ، : (  وعرفه األمحد فكري بأنه -

  . )ًويكون غالء ورخصا

هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ويل : (  وعرفه الشوكاين فقال -
ًمن أمور املسلمني أمرا أهل السوق أال يبيعـوا إال بـسعر كـذا فيمنعـون مـن 

  .)الزيادة عليه أو النقصان ملصلحة 

حتديد حاكم السوق لبائع املـأكول : (  وعرفه ابن عرفة يف حدوده بأنه -
  .)ًا للمبيع بدرهم معلوم فيه قدر

إجبار أرباب الـسلع أو املنـافع الفائـضة عـن : (  وعرفه الدريني بأنه -
حاجتهم عىل بيعها بثمن أو أجر معني بموجـب أمـر يـصدره موظـف عـام 

  .)خمتص بالوجه الرشعي ، عند شدة حاجة الناس أو البالد إليها 

 :وخالصة ما ورد يف هذه التعريفات 

تسعري يف مجلته إجراء مؤقت مـن قبـل احلـاكم لعـالج املـشكالت إن ال
                                         

  .١٦٩ ص ٢ج/  دستور العلامء )١(
  .٢٤٨ ص ٥جـ /  نيل األوطار )٢(
  .٢٧٩ – ٢٧٨ص /  رشح حدود ابن عرفة )٣(
والـدكتور فتحـي  . ١٧١ مذكرات يف التسعري واالحتكار للـدكتور فتحـي الـدريني ص )٤(

 .الدريني من األساتذة املتخصصيني يف الرشيعة بسوريا 
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االجتامعية واالقتصادية لبعض السلع أو املنافع التي يكون الناس يف حاجـة 
 .ًإليها ، دفعا لرضر االستغالل ، ولتنظيم التعامل عىل وجه عادل 

 .وهذا ما يمكن التعبري عنه بنسبية التسعري يف النظام اإلسالمي 

ً بأن اإلسالم ال يفرض التسعري فرضا عشوائيا يف كل حالة وذلك يقيض ً

وعىل أية سلعة وبغري حكمة أو تعليل ، وإنام يكون جواز التسعري أو وجوبـه 
ًحلكم رشعي وهذا احلكم يدور مع علته وجودا وعدما  ً. 

وإذا كان األساس العام يف نظام املعامالت مجيعه هو العـدل واملـصلحة 
 .ً يكون التسعري عادال العامة ، فينبغي أن

إن وجه القول بالتسعري هو ما جيب من النظـر : يقول أبو الوليد الباجي 
يف مصالح العامة واملنع من إغالء السعر علـيهم واإلفـساد علـيهم ، ولـيس 
جيرب الناس عىل البيع وإنام يمنعون من البيع بغري السعر الذي حيـدده اإلمـام 

ً للبائع واملبتاع ، وال يمنع البائع ربحا وال عىل حسب ما يرى من املصلحة فيه

  .يسوغ له منه ما يرض بالناس

ومــا ورد يف بعــض التعريفــات مــن أن الــسعر يوصــف بــالغالء تــارة 
 .وبالرخص أخرى 

                                         
  .١٨ ص ٥جـ/  املنتقى رشح املوطأ )١(
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فالرخص هو بيع اليشء بأقل مما اعتيد بيعه يف ذلـك الوقـت ويف ذلـك 
 .البلد 

لبلد والوقت فتأثريها ممـا والغالء بالعكس من ذلك ، والبد من اعتبار ا
  .ال خيفى

 ما املؤثر احلقيقي يف الرخص والغالء ؟: وقد يقال 

 :إنام ثبت باالستقراء أن املؤثر يف ذلك واحد من أمرين : ونقول 

يكون بتدبري من اهللا عز وجل لألرزاق بني النـاس بـام يرتتـب : أحدمها 
اإلقبـال عليهـا أو عليه بطبيعة احلال خفض ثمنهـا أو رفعـه حـسب درجـة 

 .االنرصاف عنها ، وحسب كميتها املتوافرة يف مكان ووقت معني 

ًيكون بتسليط احلاكم بتقدير أثامن معينـة هلـذه األرزاق تنظـيام : والثاين 

  .للتعامل فيها

 .ونرى أن األمر يرجع يف النهاية إىل اهللا سبحانه وتعاىل 

السعر ، هو تقدير ما يبـاع بـه ودليل ذلك ما ذهب إليه التفتازاين من أن 

                                         
 رشح األصول اخلمسة لقايض القضاة عبد اجلبار بن أمحد بتحقيق الـدكتور عبـد الكـريم )١(

 .م ١٩٦٥ مكتبة وهبة بالقاهرة سنة ٢٨٨عثامن ص 
 .هـ ١٣٩٣ طبعة ١٢ التسعري يف اإلسالم لألستاذ البرشي الرشبجي ص )٢(
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ًون غالء ورخصا باعتبار الزيادةًاليشء طعاما كان أو غريه ، ويك  عىل املقـدار ً
والنقصان عنه ، ويكون بام ال اختيـار فيـه .. الغالب يف ذلك املكان واألوان 

للعبد كتقليل ذلك اجلنس وتكثري الرغبات فيه وبالعكس ، وبام له فيه اختيار 
ًومرجعـه أيـضا إىل اهللا ) االحتكـار ( ل ومنع ادخار األجناس كإضافة السبي

  .تعاىل فاملسعر هو اهللا وحده

 :الفرق بني السعر والتسعري 

إن السعر هـو عبـارة : يمكن أن نقول : ويف الفرق بني السعر والتسعري 
عن القيمة التي يريدها البائع لسلعته يف األسواق املشبعة لرغباته ، ويوصف 

حـسب مـا يـسمى بقـانون العـرض ء تارة وبـالرخص تـارة أخـرى بالغال
، والتسعري هو تقدير قيمة اليشء املبيع وتثبيت ثمنه الذي يستحق يف والطلب

 .مقابلة املبيع 

وذلك ال يوصف يف غالب األوقات بالرخص وال بالغالء ألن احلـاكم 
داها ، وخمالفـة جيرب الناس بأال يبيعوا سلعتهم املعينة إال بقيمة معلومة ال تتع

ذلك يوجب العقوبة التعزيزية التي يقدرها ويل األمر عىل من خـالف وبـاع 
بغري األسعار املقدرة باعتبار أن خمالفة األسعار يعاقب عليها بـالتعزير لعـدم 

                                         
 ١٦٢ املبحـث اخلـامس ص  رشح املقاصد احلسنة لسعد الدين التفتـازاين املجلـد الثـاين)١(

 .هـ بمرص ١٣٠٥طبعة 
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  .ورود عقوبة مقدرة ملرتكب تلك اجلريمة

قبـل والذي يعيننا دراسته يف املبحث التايل هو التسعري الذي يكون مـن 
لنرى موقـف : الدولة حني تسوم الناس وجتربهم عىل التعامل بأسعار معينة 
 .فقهاء اإلسالم منه من حيث احلل واحلرمة أو احلظر واإلباحة 

                                         
 ومـا بعـدها الطبعـة ٢٨٢ التعزير يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور عبد العزيـز عـامر ص )١(

 .الرابعة 
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.. اختلف الفقهاء يف حكم التسعري ورشوطه ، وما جيوز فيه وما ال جيوز 
 : ثالثة آراء ويمكن حرص هذا اخلالف يف

 :مذهب مجهور الفقهاء : األول 

ًوهم يرون عدم جواز التسعري مطلقـا ، ألن صـحة البيـع تتوقـف عـىل 

ًوجود الـرتايض ، وهـو مفقـود مـع التـسعري ، فيكـون البيـع بـاطال لعـدم 
 وعىل ذلـك فينبغـي أن تطلـق احلريـة للـسوق دون تـدخل مـن الرتايض

ًلقوانني الطبيعيـة لتنظيمهـا وفقـا لقـانون وترك ذلك ل. القائمني عىل شئونه 

 .عرض والطلب كام يقول علامء االقتصاد يف العرص احلديث ال

 :املذهب الثاين 

قال به بعض املالكيـة ، وبعـض الـشافعية ، وابـن تيميـة وابـن القـيم ، 
وهؤالء يرون جواز التسعري العادل لوجود مقتضاه يف األمـوال واألعـامل ، 

                                         
 . طبعة احللبي ٢٩٢ ، املهذب للشريازي ص ١٦٢ ص ٦ج /  احلاوي للاموردي )١(
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ًوت وحده ، وعندهم أن التسعري يكون ملزمـا لكـل مـن فال يقترص عىل الق

دخل السوق ، فإذا سعر احلاكم عىل أهل السوق فليس ألحدهم أن يزيد عىل 
 السعر ، وال أن ينقص منه ، فإذا خالف بزيادة أو نقصان خيرج من السوق

الف واحد من أهل السوق بزيادة ، أمـا النقـصان خيمنع إذا : وبعضهم قال 
  .فال يمنع

 :مذهب املتأخرين من احلنفية : املذهب الثالث 

إن التسعري جائز يف األوقات ، خاصة دون ما عداها زمن االضطرار إذا 
ًتعدى البائعون يف أثامن املبيعات تعديا فاحشا ً.  

ال جيوز التسعري ألن التسعري يؤدي إىل اختفاء البضائع : وقال أبو حنيفة 
لسوق اخلفية ، وعندئذ يكـون التغـايل يف األسـعار ، من السوق الظاهرة إىل ا

فيستطيعها الغني وال يستطيعها الفقري ، ويشتد الضيق عىل الضعفاء وال ينال 

                                         
 ، احلـسبة ١٨ ص ٥ملوطـأ ج  ، املنتقى رشح ا٤٩ – ٤٨ص /  التيسري يف أحكام التسعري )١(

 . طبعة السنة املحمدية ٢٤٤ ، الطرق احلكمية ص ٢٢يف اإلسالم ص 
 ، التــسعري ٢٩٩ ص ٣ج..  ، رشح الزرقــاين عــىل املوطــأ ٢٨١ص /  القــوانني الفقهيــة )٢(

  .٦٣ – ٦١للدريني ص 
 – ٤٠٠ ص ٦ ، رد املحتار عـىل الـدر املختـار البـن عابـدين ج١٢٩ ص ٥ج/  البدائع )٣(

  .١١٦ ص ٣ ، االختيار لتعليل املختار ج٤٠١

www.almoslih.net



  

 - ٦٠١ -

  .إال األقوياء

 األدلة

 :ًوتبدأ أوال بأدلة املانعني جلواز التسعري 

:  فقالوا -  ملسو هيلع هللا ىلص -غال السعر عىل عهد النبي : (  ما روى عن أنس قال -١
َل اهللا ، لو سعرت لنا ؟ فقال يا رسو ْ إن اهللا هو القابض الرازق ، الباسـط « : ََّ
وإين ألرجو أن ألقى اهللا وال يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه يف دم . املسعر 
ً ووجه الداللة ، أن التسعري مظلمة فيكون حراما ، وهذا رصيح  »لوال ما

أن يسعر هلم ، فدل عـىل أنـه  ألصحابه حني طلبوا منه ملسو هيلع هللا ىلصيف قول رسول اهللا 
  .ًغري جائز فلو كان جائزا ألجاهبم

ووجهه أن النـاس مـسلطون عـىل أمـواهلم ، والتـسعري : قال الشوكاين 
حجر عليهم ، واإلمام مأمور برعايـة مـصلحة املـسلمني ، ولـيس نظـره يف 

 بتـوفري مصلحة املشرتي برخص الـثمن أوىل مـن نظـره يف مـصلحة البـائع
ذا تقابل األمران وجب متكـني الفـريقني مـن االجتهـاد ألنفـسهم ، وإالثمن

                                         
  .٦٢ التكافل االجتامعي لفضيلة الشيخ حممد أيب زهرة ص )١(
 عـن أيب سـعيد ومـسند ٧٤١ / ٢ ابن ماجـه يف التجـارات ٢٧٢ / ٣ أبو داود يف البيوع )٢(

  .٢٢٧ / ٣أمحد 
  .١٩٤ ص ٤ج/  املغني البن قدامة )٣(
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B  A    ﴿: ً يبيع بامال يرىض به منـاف لقولـه تعـاىل نوإلزام صاحب السلعة أ

F  E  D  C    ..﴾.  

ًوظاهر األحاديث عدم الفرق بني ما كـان قوتـا لآلدمـي ولغـريه مـن : وقال 

  . وسائر األمتعةاحليوانات وبني ما كان من غري ذلك من األدم

يـا : جـاء رجـل فقـال :  وأخرج أمحد وأبو داود عن أيب هريرة قال -٢
ْرسول اهللا سعر  ُبل اهللا خيفض ويرفـع : فقال ... َِّ َ َ ََ ْ ْ َِ ْ احلـافظ بـن حجـر : قـال . ِ

  .وإسناده حسن

 وروى الدراودي عن داود بن صالح الثامر عن القاسم بن حممد عن -٣
أنه مر بحاطب بن أيب بلتعة بسوق املصىل وبني يديه  ( –نه  ريض اهللا ع–عمر 

 –مـدين لكـل درهـم : غرارتان فيهام زبيب ، فسأله عن سعرمها ؟ فقال لـه 
ًقد حدثت بعري جاءت من الطائف حتمل زبيبا ، وهم يغرتون : فقال له عمر 

 ما أن تدخل زبيبك البيت ، فتبيعه كيـفإفإما أن ترفع يف السعر ، و. بسعرك 
شئت ، فلام رجع لبس عزمة منى ، وإلقضاء ، وإنام هو يشء أردت بـه اخلـري 

                                         
  .٢٩ : النساء )١(
  .٢٤٨ ص ٥طار ج نيل األو)٢(
  .٢٢٧ / ٣ مسند أمحد ٢٧٢ / ٣ أبو داود يف البيوع )٣(
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  .ألهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع

بأن التسعري ال يتفق مع قواعد الـرشيعة وأصـوهلا : ً واستدلوا أيضا -٤
ًألن فيه حجرا عىل الناس يف ترصفاهتم وهو خالف ما وردت به النصوص ، 

حت كل مكلف حريـة التـرصف يف مالـه ال فـرق بـني بـائع فإن الرشيعة من
ومشرت ، وإذا كانت مصلحة البـائع يف زيـادة الـثمن ومـصلحة املـشرتي يف 
ًخفضه ، فيكون التـسعري بخفـض الـثمن ترجيحـا ملـصلحة املـشرتي عـىل 

 .مصلحة البائع بال مرجح 

رة  واستدلوا بأن التسعري يؤدي إىل اختفاء البضائع من السوق الظاه-٥
إىل السوق اخلفية ، وعندئذ يكون التغايل يف األسـعار فيـستطيعها الغنـي وال 
يستطيعها الفقري ، ويتأدى بنا األمر إىل أن من يستحق املعاونة حيرم ، ومن هو 

  .قوي يف ذاته جيد

 :مناقشة أدلة اجلمهور 

ما استدل به اجلمهور عىل عدم جواز التسعري غري صحيح ، فلـيس كـل 
ًحمظورا ، بل املحظور هـو التـسعري الـذي يـرض بمـصلحة اجلامعـة ، تسعري 

                                         
  .٥٧ ورقم احلديث ٦٥١ / ٣ املوطأ املالك عن ابن املسيب )١(
  .٦٢ التكافل االجتامع ص )٢(
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فإن كـان اسـتجابة . ويكون سببها يف االحتكار واخفاء السلع من األسواق 
لرضورة املجتمع أو حاجته ووقاية لـه مـن املـستغلني ، فـذلك جـائز ، بـل 

 .واجب 

مـا هـو وهلذا قرر املحققون من العلامء ومنهم ابن القيم أن التسعري منـه 
ظلم حمرم ، ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغـري 

وإذا . حق عىل البيع بثمن ال يرضونه ، أو منعهم عام أباح اهللا هلم فهو حـرام 
تضمن العدل بني الناس مثل إكراههم عىل ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن 

عىل عوض املثل فهو جـائز بـل املثل ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ الزيادة 
  .واجب

وإذا كان الرسول مل يسعر ، فألنه مل يكن يف زمنه ما يقتضيه ، ألن غـالء 
السعر الذي حدث يف زمنه مل يكن بدافع اجلشع والظلم واالستغالل ، وإنـام 

  : قـال ابـن القـيم . كان الغالء بسبب قلة املعروض من السلع وكثرة الناس 
 يبيعون سلعتهم عىل الوجه املعروف من غري ظلم منهم وقد فإذا كان الناس( 

ارتفع السعر إما لقلة اليشء ، وإما لكثرة اخللق ، فهذا إىل اهللا ، فالزام النـاس 
  .إكراه بغري حق... أن يبيعوا بقيمة بعينها 

                                         
  .٢٤٥ وانظر احلالل واحلرام للقرضاوي ص ٢٤٤ص /  الطرق احلكمية )١(
  .٢٤٤ص /  الطرق احلكمية )٢(
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 باملدينة ألهنم مل يكن - ملسو هيلع هللا ىلص -وإنام مل يقع التسعري يف زمن النبي : ( وقال 
ًيطحن وخيبز بكراء ، وال من يبيع طحينا وخبزا بل كانوا يشرتون احلب عندهم من  ً

ويطحنونه وخيبزونه يف بيوهتم ، وكان من قدم باحلب ال يتلقـاه أحـد ، بـل يـشرتيه 
وكذلك مل يكن يف املدينة حائك ، بل كان يقدم عليهم بالثياب . ني بالناس من اجلال

 .وهنا من الشام واليمن وغريمها فيشرتوهنا ويلبس

فلام كان زمن التابعني ووجد للتسعري مقتضاه أفتوا بجـوازه للمـصلحة 
الراجحة ، ونقل ذلك عن سعيد بن املسيب وربيعة بن عبد الرمحن ، وحييـى 

  .ابن سعيد

   : ملسو هيلع هللا ىلصًورد ابن القيم عىل من قال بمنع التسعري استنادا عـىل قـول النبـي 
ًهذه قضية معينـة ، وليـست لفظـا  بأن » إن اهللا هو املسعر القابض الباسط «

ًعاما ، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع ما الناس حيتاجون إليه ، ومعلوم أن  ً

 كام جـرت بـه –اليشء إذا قل رغب الناس يف املزايدة فيه ، فإذا بذله صاحبه 
  .العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه ، فال يسعر عليهم

ان لعدم الرضـا مـردود عليـه بـأن مبـدأ وقوهلم بأن املنع من التسعري ك
                                         

ــ)١( ــذكرات ال ــدريني  م ــي ال ــالم ١٥٢ ، ١٥١ ، ١٧٣ص / دكتور فتح ــسبة يف اإلس    ، احل
  .٢٢ص 

  .٢٥٨ الطرق احلكمية ص )٢(
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الرتايض ليس عىل إطالقه ، فهناك أحوال كثرية ألغت الـرشيعة فيهـا اعتبـار 
 .الرضا ، إما ملصلحة عامة أو ملصلحة فردية غالبة 

ــشافعي  ــه ال ــال في ــب ق ــديث حاط ــديث : واســتدالهلم بح ــذا احل   وه
ديث أو رواه عنـه ولكنه روى بعض احل. مستفيض ، وليس بخالف ملا رواه مالك 

من رواه ، وهذا أتى بأول احلديث وآخره ، وبـه أقـول ألن النـاس مـسلطون عـىل 
ًأمواهلم ، ليس ألحد أن يأخذها أو شيئا منها بغـري طيـب أنفـسهم إال يف املواضـع 

  .)التي تلزمهم األخذ فيها ، وهذا ليس منها 

امها بـال وأما قوهلم بتعارض مصلحة البـائع واملـشرتي وتـرجيح إحـد
مرجع ، فهو غري صحيح ، ألن التعارض يف حقيقته بني مصلحة خاصة هي 
ًفئة التجار ومصلحة عامة هي الناس مجيعا ، والقاعدة الرشعية تقيض بأنه إذا 

إن : بـل نقـول .. تعارضت مصلحة خاصة وعامة قدمت املـصلحة العامـة 
ال يكـون هنـاك التسعري ما هو إال ضبط ألمور الرعية من قبل احلاكم حتـى 

جمال للتعسف أو املغاالة يف األسعار ترض بمصلحة اجلامعة وتعطـي للتـاجر 
ًربحا معتدال  يف هذا مصلحة للناس باملنع من إغالء ... ابن القيم : يقول ... ً

السعر عليهم ، وال جيرب الناس عىل البيع ، وإنام يمنعون من البيع بغري السعر 

                                         
  .٢٥٦ الطرق احلكمية ص )١(
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ب مــا يــرى مــن املــصلحة فيــه للبــائع الــذي حيــده ويل األمــر ، عــىل حــس
  .واملشرتي

فـإن التـسعري يف .. وقوهلم بأن التسعري بسبب الغـالء ، فهـذا صـحيح 
ًالظروف العادية من شأنه أن حيدث األزمات االقتصادية ، ويكـون سـببا يف 

اختفاء البضائع وانتشار السوق السوداء ولكـن مـا احلـل إذا كانـت الـروح 
ر هي روح اجلشع والظلم والثـراء عـن طريـق التالعـب املسيطرة عىل التجا

التسعري باألسعار ؟ أال يكون العالج هلذه الظاهرة األليمة أن يلجأ احلاكم إىل 
وفرض العقوبات التي حتد من جشع هؤالء املستغلني حتى يـستطيع كـل فـرد أن 

 .حيصل عىل قوته بأسعار معتدلة ال وكس فيها وال شطط 

ج ظاهري أو مؤقت ، وقد ال يؤدي الغـرض منـه ، وهذا يف الواقع عال
ومن ثم فإن العالج احلقيقي لكثري من األزمات يكون بغرس مبائد الدين يف 

 هـي الـدواء لكـل أمـراض املجتمـع ، فاحلـب –النفوس ، فإهنـا والشـك 
والتسامح والرمحـة وتقـوى اهللا وحـب اخلـري للنـاس ومراقبـة اهللا يف الـرس 

اظ الضمري وتقوية الوازع الديني يف اإلنسان ، فتجعل والعلن كلها كفيلة بإيق
 .املرء يتعامل مع اهللا قبل أن يتعامل مع الناس 

                                         
  .٢٥٧ الطرق احلكمية ص )١(
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وهلذا كانت املجتمعات اإلسالمية عىل مر العصور ال توجد فيها أزمات 
فالبد إذن من النهـوض بالـدعوة إىل اهللا إلحيـاء األخـالق .. عىل اإلطالق 

يومها لن نحتاج إىل رقابة مشددة أو فرض اإلسالمية يف القلوب من جديد و
 .عقوبات رادعة ولن نحتاج كذلك إىل التسعري اجلربي 

ولن يغني ذلك عن إقامة األحكام الرشعية إذ اإلسالم جيمع يف توجيهه 
 .بني املثل األخالقية واألحكام التي حتدد ترصفات اإلنسان 

 :د الرضورة والوجوب عن. أدلة القائلني بجواز التسعري : ًثانيا 

وأصحاب هذا الرأي قد استندوا عىل مراعاة املـصلحة العامـة ، ودفـع 
الظلم عن الناس مع مراعاة املصلحة اخلاصة وأساس هذا ومبناه التوفيق بني 
املصالح اخلاصة والعامة ، ومراعاة ملبدأ التوازن بني حرية املالك يف الترصف 

 .يف أمواهلم مع منع األرضار باآلخرين 

إنـه : ( ً الباجي يف رشحه ملوطأ اإلمام مالك ، نقال عن ابن حبيب يقول
ينبغي لإلمام أن جيمع وجوه سوق ذلك اليشء املراد تسعريه وحيرض غـريهم 
ًاستظهارا عىل صدقهم ، فيسأهلم عن البيع والرشاء واألسعار ، ويسعر بام فيه 

 ) .رضاهم ، ورضا العامة حتى ال يرض بالفريقني 

ووجهه ما جيب مـن النظـر يف مـصالح العامـة : ( ك فقال وبني وجه ذل
واملنع من إغالء السعر عليهم ، واإلفساد عليهم ، ولـيس جيـرب النـاس عـىل 
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البيع وإنام يمنعون بغري السعر الذي حيدده اإلمام ، عىل حسب مـا يـرى مـن 
كـل ) ًاملصلحة فيه للبائع ، وال يمنع ربحا وال يسوغ له منه ما يرض بالنـاس 

ًلك من أجل استقرار املعامالت ومنعا إلثارة الشغب واضـطراب احليـاة ، ذ

وإذا : ( فإنه إذا سعر عليهم من غري رضا أرضوا بالناس ، يقول ابـن حبيـب 
سعر عليهم من غري رضا بام ال ربح هلم فيـه أدى ذلـك إىل فـساد األسـعار ، 

  .)وإخفاء األقوات ، وإتالف أموال الناس 

سالم ابن تيمية وابن القيم رمحهام اهللا أن التسعري ال جيوز ويرى شيخ اإل
ًإال عند احلاجة ، فإذا اقتضت الرضورة ذلك كان التسعري جائزا بل واجبـا  ً .

أما إذا كانت احلياة تسري سريها الطبيعي ، فيكون من الظلم البني اللجوء إىل 
 .ونه التسعري ، ألن التسعري إكراه للناس عىل البيع بثمن ال يرض

ظلـم حمـرم وعـدل : سعري قـسامن التـ: ( وقد بني ذلك ابن القيم بقوله 
، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق عىل البيع بثمن ال يرضونه جائز

أو منعهم مما أباح اهللا هلم ، فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بني النـاس ، مثـل 
ل ، ومـنعهم ممـا حيـرم إكراههم عىل ما جيب عليهم من املعاوضة ، بثمن املثـ

 .عليهم من أخذ الزيادة عىل عوض املثل ، فهو جائز ، بل وجب 

                                         
  .١٩ – ١٨ ص ٥ج/  راجع املنتقى رشح املوطأ )١(
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ًورضب ابن القيم لكل منهام مثاال ، فمثل للنوع األول بام روى عن أنس 

يا رسول اهللا ، لو سعرت لنا ؟ :  فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص غال السعر عىل عهد النبي «: قال 
سعر ، وإين ألرجـو أن ألقـى اهللا إن اهللا هو القابض الرازق الباسط امل: فقال 

  .»وال يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه يف دم وال مال 

  وإنام كان هذا النـوع مـن التـسعري الظـامل ، ألن النـاس كـانوا يف زمنـه 
 يبيعون سلعتهم عىل الوجه املعروف من غري ظلم مـنهم ، وارتفـاع - ملسو هيلع هللا ىلص -

ق ، وهذا أمر اهللا يف اخللـق ، فـالزام السعر ، إما لقلة اليشء ، وإما لكثرة اخلل
  .)إكراه بغري حق : الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها 

بأن يمتنع أرباب السلع مـن بيعهـا ، مـع رضورة : ( ومثل للنوع الثاين 
هنـا جيـب علـيهم بيعهـا بقيمـة الناس إليها إال بزيادة عىل القيمة املعروفة ، ف

امهم بقيمة املثل ، والتـسعري يف تلـك احلالـة ، وال معنى للتسعري إال إلزاملثل
  .)زمهم اهللا به لإلزام بالعدل الذي أ

ومن هذا يتبني أن اإلسالم قد نظر إىل املعامالت التجاريـة نظـرة فاحـصة 
ووضع هلا الضوابط التي حتفظها ، وقيدها بالرتايض وعمل عىل أن تكون حريـة 

                                         
  .٢٤٤ص /  الطرق احلكمية )١(
  .٢٤٤ص /  املرجع السابق )٢(
 .ع السابق  املرج)٣(
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ة وكـذلك كـل حـق يف اإلسـالم التجارة يف دائرة دفع الرضر وجلـب املـصلح
  .مطلوب ملا فيه من مصلحة ، ومدفوع إذا كانت منه مرضة

 :أدلة القائلني بجواز التسعري زمن األرضار : ًثالثا 

وإذا كان األصل عند احلنفية عدم جواز التسعري لالعتبارات التي ذكرها 
ب األموال زمن فإن املتأخرين منهم يرون جواز التسعري إذا حتكم أربا.. ًآنفا 

القحط وأمسكوا عن بيعها إال بزيـادة فاحـشة وهـي أن يبلغـوا هبـا ضـعف 
قيمتها ، واضطر الناس ملا يف أيدهيم فحينئـذ ال بـأس بـأن يـسعر ويل األمـر 

  .ًبمشورة أهل الرأي رفعا للرضر عن العامة

وحجتهم يف ذلك ما ذهب إليه ابن عابدين يف حاشيته أن أبا حنيفة يرى 
ر إذا عم الرضر ، ورضب أمثلة عىل ذلك باملكاري املفلس ، والطبيـب احلج

اجلاهل ، وهذه قضية عامة فتدخل فيها ، ألن التسعري حجر معنى ، ألنه منع 
  .عن البيع بزيادة فاحشة

ًوالظاهر أنه ال فـرق عنـدهم بـني مـا كـان قوتـا لآلدمـي ولغـريه مـن 

                                         
  .٤ ص ١ج/  القواعد الكربى لعز الدين بن عبد السالم )١(
  .١١٦  ٣ج/  ، وانظر االختيار يف تعليل املختار ١٢٧: /  رسائل مفتي زادة )٢(
  .٤٠١ – ٤٠٠ ص ٦ رد املختار عىل الدر املختار ج)٣(
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 . دامـات وسـائر األمتعـةاحليوانات وبني ما كان مـن غـري ذلـك مـن اإل
ويدخل يف ذلك أن يمنع مغسيل املوتى واحلاملني هلم مـن االشـرتاك ، ملـا يف 
ذلك من إغالء األجرة عليهم ، وكذلك اشرتاك كل طائفة حيتـاج النـاس إىل 
منافعهم ، فعـىل ويل احلـسبة أن يعـرف هـذه األمـور ، ويراعيهـا ، ويراعـى 

  .مصالح الناس

                                         
  .٢٤٨ ص ٥ج/  نيل األوطار )١(
  .٢٤٧ – ٢٤٦ص /  الطرق احلكمية )٢(
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وبعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتهم وناقـشناها عـىل النحـو الـسابق ، 
يتبني لنا رجحان مذهب القـائلني بجـواز التـسعري أو وجوبـه عنـد وجـود 

 :مقتضاه ، وذلك لألسباب اآلتية 

أن التسعري عالج مؤقت ، وال بد أن يكون معه اجللب ، وإال كان : ًأوال 
ر التسعري ما دام اجللب ال يغمر األسواق حيث يكون التنافس بني ًرشا ، ويستم

  :  -  ملسو هيلع هللا ىلص - قـول رسـول اهللا بًالتجار يف ترويج البـضائع ال يف إخفائهـا ، عمـال 
  .» اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون «

أنه ثبت باألدلة أن التـسعري تـدبري تـرشيعي اجتهـادي مـصلحي : ًثانيا 
وجيه السياسة االقتصادية يف األمـة عنـد رضوري ، يضطلع به من أنيط به ت

تعارض حق املالكني مع املصلحة العامة ، وذلك من شأنه أن يفسح املجـال 
للتدخل يف توجيه حرية العمل أو التجارة أو يف ممارسة حق امللكية عىل وجه 

سـواء أكـان ذلـك يف وقـت األزمـات . ال يرض بجامعة املسلمني وأوطاهنم 
أم يف األحوال العادية إذا أيسء الترصف إىل حد يوجد والظروف االستثنائية 

www.almoslih.net



  
 

 - ٦١٤ -

 .تلك الظروف واألزمات 

وهذا التدخل واجب عىل ويل األمـر ، ألن تـرصفه عـىل الرعيـة منـوط 
اسـتغالل حاجـة النـاس ويمنـع باملصلحة ، وهو تـدبري وقـائي حيـول دون 

 ان حـدوثها ، وذلـك لفـرضبـ، كام أنه تدبري عالجي يعالج األزمـة إأسبابه
التسعري إذا عجز أولياء األمور عـن املحافظـة عـىل حقـوق النـاس والـبالد 

وعىل ويل األمر أن يقـدر الظـروف وينظـر يف احلـاالت والعواقـب . ألمة او
 .ل اخلربة هًمستعينا بمشورة أ

 -  ملسو هيلع هللا ىلص -أن القائلني بمنع التسعري عليهم أن يثبتوا أن امتناع النبي :  ًثالثا 
 يتأتى هلم إال بدليل ، وحيث ال يوجد الدليل الذي وهذا ال. يقتيض التحريم 

الدليل يثبت هلم ذلك ، فاستدالهلم باحلديث ال يثبت مدعاهم ألنه حمتمل ، و
 . به االستدالل طقإذ تطرق إليه االحتامل س

أنه إذا كان التـسعري فيـه مـرضة للبـائع واملنـع منـه فيـه مـرضة : ًرابعا 
بارتكـاب أخـف الـرضرين ، والـرضر للمشرتي ، فالقاعدة الرشعية تقيض 

إن التـسعري ال رضر منـه عـىل اإلطـالق : بـل نقـول .. األخف هو التسعري 
بالنسبة للجانبني ، ألن التسعري هو أن يلزمهم ويل األمـر بقيمـة املثـل وهـو 

 .العدل الذي ألزمهم اهللا به 

ومن هذا يتبني أن الرشيعة أقـرت األخـذ بمبـدأ التـسعري عنـد وجـود 
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 أن الرشيعة تقيد حريـة حلاكم ملصلحة اجلامعة ، وكل يوضح بام يراه امقتضاه
ا بالقيود التـي تـضمن مـصلحة  استثامرهم ألمواهلم والترصف فيهاملالك يف

 .اجلامعة وحتقيقها 
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 :متهيد 

 :يف حكمة مرشوعية العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية 

 اإلسالم ، رمحة مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل بعبـاده ، رشعت العقوبات يف
فهي صادرة عن رمحة اخلـالق وإرادة اإلحـسان إلـيهم ، والرمحـة هبـم ، كـام 

 .يقصد الوالد تأديب ولده 

وهلذا كان عىل من يتوىل عقاب الناس أن يقصد به تأديبهم والرمحة هبـم 
ن العقاب عىل قدر واإلحسان إليهم ، وال يتجاوز حد العقوبة املقدرة ، فيكو

 .اجلناية دون زيادة أو نقصان 

 يكونان من جنس العمل يف قدر إن الثواب والعقاب: ( يقول ابن تيمية 
 . ورشعه ، وإن هذا من العدل الذي تقوم به السامء واألرض اهللا

فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس املعصية كـان هـذا هـو املـرشوع 
 .بحسب اإلمكان 
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ا األصل رشع قطع يد السارق وقطع يد املحارب ورجله ، وبناء عىل هذ
  ... )ورشع القصاص يف الدماء واألموال 

 .والعقوبة التي نحن بصددها ، هي العقوبة التفويضية أو التعزير 

وهي أساس قوي ، ومصدر عظيم ألدق ترشيع جنـائي تبنـى أحكامـه 
ي عليه ، ومكـان اجلريمـة عىل قدر اجلريمة وظروفها املتصلة باجلاين أو املجن

وزماهنا يف كل ما يراه احلاكم اعتداء عىل حقوق األفراد أو اجلامعات ، بـل يف 
ًكل ما يراه ضارا باألمن واملصلحة ، غري مقيد فيام يراه إال بام تقيض به مشورة 

  .أهل الرأي والنظر

 :وهلذا فإن العقاب بالتعزير قد اشتمل عىل األنواع اآلتية ، فيكون

 . أو التوبيخ -٦      . بالقتل -١

 . أو التشهري -٧      . أو باجللد -٢

 . أو التهديد -٨      . أو بالسجن -٣

 . أو التعزير بأخذ املال -٩      . أو بالصلب -٤

                                         
  .٤٨: حلسبة يف اإلسالم  ا)١(
  وما بعدها ٩٧ص :  حممود شلتون – فقه القرآن والسنة )٢(
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 . أو النفي -٥

وموضوع بحثنا هنا هو التعزير باملال وكـان الـدافع لـذلك أن التعزيـر 
خلاصة العامة ، فإن أي ترصف لـويل باملال من وسائل تقييد الدولة للملكية ا

ًاألمر أو احلاكم ينبغي أن يكون منوطا بتحقيق املـصلحة حتـى يكـون فعلـه 

ترصف اإلمام عـىل الرعيـة منـوط : ( ًمتمشيا مع القاعدة الفقهية التي تقول 
 ) .باملصلحة 

  : يف مبحثني– بعون اهللا وتوفيقه –وسأعرض هذا املوضوع 

 .ذ املال حكم التعزير بأخ: األول 

 .مواطن التعزير بأخذ املال : الثاين 
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تعـرض لنـصوص املـذاهب نقبل اإلجابة عن هـذا الـسؤال حيـسن أن 
 .الفقهية 

 :نصوص مذهب احلنفية 

 .جائز .. التعزير بأخذ املال : قال صاحب مشتمل األحكام 

ومعنـاه أن يأخـذ : لدين اخلوارزمي قاال موالنا خاتم املجتهدين ركن ا
ماله ويودعه ، فإذا تاب يرد عليه كام عرف يف خيول البغاة ، وصالة اجلامعة ، 

  .)جيوز تعزيره بأخذ املال 

جيوز التعزير للـسلطان بأخـذ املـال ، : ( وقال صاحب الفتاوى اهلندية 
  .)وعند الصاحبني وباقي األئمة ال جيوز 

                                         
 . ب ١٩و:  مشتمل األحكام )١(
  .١٦٧ ص ٢جـ :  الفتاوى اهلندية )٢(
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ان رشح اهلداية عن أيب يوسف جواز ذلك ، ومل يذكر كيفية ويف غاية البي
 .األخذ 

ــسكها ، و ــذها فيم ــرصفها إىلوأرى أن يأخ ــوبتهم ي ــن ت ــس م    إن أي
  .ما يرى

 :ومن نصوص املالكية 

 أي كإتالفـه ، وقد يكون التعزير بغري ذلك: ( ته قال الدسوقي يف حاشي
ًيـسريا وال جيـوز للـسلطان ملا يملكه كإراقة اللبن عىل من يغشه حيث كـان 

 .بأخذ املال 

أن يمـسك املـال عنـده مـدة : فمعناه كام قال البزازي من أئمة احلنفيـة 
ليزجر ثم يعيده إليه ، ال أن يأخذه لنفسه أو لبيت املال كام يتوهم الظلمـة إذا 

  .)ال جيوز أخذ مال مسلم بغري سبب كرشاء وهبة 

.. وال البغاة تصان ، فال جيوز أن تغنم ونص املالكية يف كتبهم عىل أن أم
وأنـه . ا ، وترد إليهم فيام بعد ة هبا يف حماربتهم إذا احتيج إليهوجيوز االستعان

                                         
 . ب ٧و:  رسالة ابن نجيم يف السياسة الرشعية )١(
  .٣٥٥ ص ٢جـ :  حاشية الدسوقي )٢(
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إذا وقع يشء من أمواهلم يف يـد اإلمـام يوقـف حتـى يقـدر علـيهم ، فيعـاد 
  .إليهم

 :ومن نصوص الشافعية 

  .)عىل اجلديد بأخذ املـال وال جيوز التعزير : ( قال الشربامليس يف حاشيته 
وال يغنم ماهلم ، وال يقطع زرعهم وال أشـجارهم ، وال : ( وقال الباجوري 
ن قاتلوا عليها ، وحيرم استعامل سالحهم وخيوهلم وغريها إتعقر خيوهلم إال 

 مـال امـرئ مـسلم إال ال حيـل«  : - ملسو هيلع هللا ىلص -مما أخذ من أمواهلم لعموم قولـه 
 للـرضورة ، كـأن مل نجـد مـا نـدفع بـه عنـا إال  نعم جيـوز »بطيب نفس منه

ويرد عليهم مجيع ما أخذ مـنهم إذا أمنـت غـائلتهم بتفـرقهم أو .. سالحهم 
  .)ردهم للطاعة 

 :ومن نصوص احلنابلة 

 ) .والتعزير بالرضب أو باحلبس أو التوبيخ : ( قال ابن قدامة 

 الـرشع مل يـرد وال جيوز قطع يشء منه وال جرحه ، وال أخذ مالـه ، ألن

                                         
ـ : حاشية الدسوقي  )١(   .٢٩٣ص : ا بعدها وانظر القوانني الفقهية  وم٢٩٩ ص ٤ج
  .١٩ ص ٨جـ :  هناية املحتاج عىل حاشية الشربامليس )٢(
  .٢٥٦ ص ٢جـ :  حاشية الباجوري عىل ابن قاسم )٣(
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بيشء من ذلك عن أحد يقتدي به ، ألن الواجب أدب ، والتأديب ال يكـون 
ًوالتعزير بالعقوبـات املاليـة مـرشوع أيـضا يف مواضـع : ويقول . باإلتالف 

خمصوصة يف مذهب مالك يف املشهور عنه ، ومذهب أمحـد يف مواضـع فيهـا 
 ذلـك كـام دلـت عـىل وإن تنازعوا يف تفصيل: نزاع عنه ، والشافعي يف قول 

 - ملسو هيلع هللا ىلص - مثل إباحة سلب الذي يصطاد وأمـره - ملسو هيلع هللا ىلص -ذلك سنة رسول اهللا 
  .بكرس دنان اخلمر ، وشق ظروفها

ًاختلف الفقهاء قديام يف جواز التعزير : ( وقال الدكتور مصطفى الزرقا 

الشك اليوم : ًيأخذ املال أي باجلزاء النقدي خوفا من ظلم احلكام إىل أن قال 
بعد ما أصبحت عقوبة التغريم املايل يسجل احلكم هبـا وخيـضع تنفيـذها أنه 

 . )ًللمحاسبة ، وتدخل اخلزينة العامة رأسا مل يبق يف وجهها ذلـك املحظـور 
وعىل كل حال فالتأديب باملـال ال حيـل إال لـذي : ( وقال العالمة صديق خان 

ك املأخوذ يف موضـع منها سنة العلم ووضع ذل: والية عامة مع اجتامع خصال 
ًمصالح املسلمني ألن من كان مقرصا يف العلم وكان يأخذ ذلك ملصلحته لنفسه 

  .)أو ملصلحة من يلوذ به ، فهذا حرام ال يقره رشع وال عقل 

                                         
 . ، وانظر احلسبة يف اإلسالم البن تيمية ٣٤٨ ص ١٣جـ :  املغني )١(
  .٦٣١ ص ١ جـ:  الدكتور مصطفى الزرقا – املدخل الفقهي العام )٢(
  .٨٩ص :  أكليل الكرامة )٣(
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 :ما يستفاد من هذه النصوص 

وبالنظر يف هـذه النـصوص ، نـرى أن التعزيـر بأخـذ املـال قـد يكـون 
يس حمل خالف عند معظم الفقهاء ، وقد يكـون بأخـذه باإلتالف ونحوه ، وهذا ل

وهذا هو حمل النزاع بينهم ، فقد كثر اخلالف حتى بني فقهاء املذهب الواحـد ومـع 
 :ذلك فيمكن رد هذا اخلالف عىل كثرته وتشعبه إىل اجتاهني 

ًإنه ال جيوز التعزير بأخذ املال مطلقا ملا فيه مـن تـسليط احلكـام : األول 

أخذ أموال الناس بغري حق ، وهـذا رأي أيب حنيفـة وحممـد بـن الظلمة عىل 
  .احلسن والشافعي يف أحد قوليه ، ومن ذهب مذهبهم

ًإنه جيوز التعزيـر باملـال مطلقـا ، وهـو رأي أيب يوسـف وقـول : الثاين 

إال أهنـم اختلفـوا يف تفـسري  .. الشافعي ومشهور مـذهب مالـك وأمحـد
ّرسه عىل أن األخذ هنا لـيس عـىل حقيقتـه ، وإنـام فبعضهم ف. التعزير باملال 

معناه أن أخذ املال أو التعزير باملال هو أن يمسك احلاكم املال كلـه أو بعـضه 

                                         
   ومـا بعـدها ، وانظـر الفقـه عـىل املـذاهب األربعـة ٦١ ص ٤جــ :  حاشية ابن عابدين )١(

 ، التعزير يف الرشيعة اإلسالمية دكتور ٤٥٧ ص ٢جـ :  ، فتاوى البزازية ٤٠١ ص ٥جـ 
 . وما بعدها ٣٣١عبد العزيز عامر ، ص 

   ، إعــالم املــوقعني ٣٠٦ص : ، اإلســالم عقيــدة ورشيعــة  ٢٦٦ص :  الطـرق احلكميــة )٢(
  .٩٨ ص ٢جـ 
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 فريده إليه ، ألن مصادرة مال اجلاين وحرمانه منه كليـة ال إىل أن يتوب اجلاين
  .جيوز إال بسبب مرشوع

 هـو أن يمـسكه عـن اجلـاين إن التعزير بأخذ املال: وقال آخرون منهم 
حتى يتوب ، فإن أيس مـن توبتـه فللحـاكم أن يتـرصف فيـه بـام يـرى فيـه 

 .املصلحة 

 :األدلة 

وقد استدل كل فريق عىل رأيه بأدلة له نـذكرها فـيام يـيل مـع مناقـشتها 
 .وترجيح ما يشهد له الدليل 

 :أدلة القائلني بجواز التعزير بأخذ املال : ًأوال 

 .ريق عىل مذهبه ، بالكتاب والسنة ، واإلمجاع استدل هذا الف

فقوله تعاىل يف مسجد الرضار الذي هنى اهللا رسوله أن :  أما الكتاب -١

!  "  #  $  %  &  '    ﴿: يقوم فيه فهدمه 
  65  4   3  2  1   0/  .  -  ,  +     *  )  (

:  9  8  7    ﴾.  

                                         
 . ب ١٩و:  مشتمل األحكام )١(
  .١٠٧ : التوبة )٢(
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ار أتوه وهو يتجهز إىل وسبب نزول هذه اآلية أن أصحاب مسجد الرض
ًيا رسول اهللا إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجـة والليلـة : تبوك ، فقالوا 

ثم أتـاه خـرب .. املطرية الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصيل لنا فيه ، فوعدهم 
 .هذا املسجد من السامء فأمر هبدمه وحتريقه 

 ) :رمحه اهللا ( قال ابن القيم 

ذه اآلية وجوب حتريق أمـاكن املعـصية وهـدمها ، فـأن ويؤخذ من ه( 
رسول اهللا أمر هبدم مسجد الرضار ، وهو مكـان للعبـادة ملـا علـم أنـه بنـي 
ًرضارا وتفريقا بني املؤمنني ومأوى للمنافقني املحاربني هللا ورسوله ، وكل ما  ً

كان كذلك فواجب عىل اإلمام تعطيله إما هبدمه أو حتريقه أو تغيـري صـورته 
  .)وإخراجه عام وضع له 

ًوقياسا عىل ذلك نرى وجـوب أن يمنـع احلـاكم كـل مـا يـرض باألمـة 

 جيلب الرضر عليها ، فيحرق املالهي واملسارح والبارات واملطابع ناملسلمة أ
التي تزيف النقود وتطبع الكتب املضللة التـي تنـرش الفـساد ألن منـع هـذه 

 .املنكرات فيه مصلحة ونفع للمسلمني 

لقيـت : فقد استدلوا بام روى عن الرباء بن عازب قال :  وأما السنة -٢

                                         
  .١٩ص :  زاد املعاد )١(

www.almoslih.net



  
 

 - ٦٢٨ -

 إىل «  - ملسو هيلع هللا ىلص -بعثني رسول اهللا : أين تريد ؟ قال : خايل ومعه الرابعة ، فقلت 
وهـذا  .  » مـن بعـده أن أرضب عنقـه وآخـذ مالـهرجل تزوج امرأة أبيه

فعل رسول اهللا احلديث ظاهر الداللة عىل جواز أخذ مال من عىص اهللا ، كام 
 بالرجل الذي أمـر بـرضب عنقـه وأخـذ مالـه الرتكابـه املحظـور - ملسو هيلع هللا ىلص -

بالتزوج من امرأة أبيه من بعده ، وليس هناك أرصح من هذا يف جواز التعزير 
 .بأخذ املال 

وأخرج أبو داود والنسائي وغريمها عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن 
 من أصـاب «:  فقال »املعلق  عن الثمر « - ملسو هيلع هللا ىلص -سئل رسول اهللا : جده قال 

 فال يشء عليه ، ومن خـرج بـيشء منه بغية من ذي حاجة غري متخذ خبنة
ًسمعت رجـال مـن مزينـة : ويف رواية قال  . ».. فعليه غرامة مثليه والعقوبة 

 فيها «:  قال » عن احلريسة التي توجد يف مواقعها « - ملسو هيلع هللا ىلص -يسأل رسول اهللا 
ما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ مـن ثمنها مرتني ورضب نكال ، و

:  قال » فالثامر وما أخذ منها يف أكاممها ؟ «يا رسول اهللا :  قال »ذلك ثمن املجن 
َمن أصاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال يشء عليه ومن خرج  من « ْ َْ ُ َْ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َّ َ َ ِ

                                         
ــد يف املــسند ٨٦٩ / ٢ ابــن ماجــه يف احلــدود )١( ــاب ٢٩١ / ٤ أمح  ورواه الرتمــذي يف كت

  .٢٩ ، ٢٥األحكام باب 
 .ة بضم اخلاء وسكون الباء ، ما حتمله يف حضنك اخلبن:  قال يف القاموس )٢(
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َبيشء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومـن رس َ ُ ْ ِ ًق منـه شـيئا بعـد أن يؤٍ ويـه َ
ُاجلرين فبلغ ثمن ََ َ َ   .»   املجن فعليه القطعََ

 حكـم بتغـريم - ملسو هيلع هللا ىلص -ووجه الداللة من هذين النصني أن رسـول اهللا 
ًاجلاين الثمن مضاعفا مع العقوبة ، وهذا ظاهر يف جواز تأديب اجلـاين باملـال 

ًأخذا أو إتالفا فضال عـن العقوبـة البدنيـة بـاحلبس أو ً  الـرضب أو غريمهـا ً
 .حسب ما يرى اإلمام 

 قـال يف احلـث عـىل صـالة - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
مـر بالـصالة فتقـام ، ثـم آمـر رجـال فيـصيل آولقد مهمت أن  .. «: اجلامعة 

بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم مـن حطـب إىل قـوم ال يـشهدون 
ًوهـذا رصيـح أيـضا يف جـواز  . »الصالة فأحرق علـيهم بيـوهتم بالنـار 

 .العقوبة بإتالف املال 

 :االعرتاضات الواردة عىل هذا الدليل ودفعها 

وقد اعرتض عىل هذا الدليل بأنه ال حجة فيه عىل جواز التعزيـر باملـال 
                                         

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، والنسائي يف قطـع ٣٣٥ / ٢ أبو داود يف اللقطة )١(
  .٥٧٥ / ٣ ، والرتمذي يف البيوع ٧٨ / ٨السارق 

 ، مسند أمحد ٤٥١ / ١ عن أيب هريرة مسلم يف املساجد ٧٤ / ٥ البخاري يف اخلصومات )٢(
٣٩٤ / ١.  
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 هم ومل يفعل كام أن اهلم ليس من السنة ، وذلك ألن السنة - ملسو هيلع هللا ىلص -ألن النبي 
 . وتقريرات وليس اهلم منها عند األصوليني أقوال وأفعال

 ال هيـم إال بـام - ملسو هيلع هللا ىلص -إنه : وقد أجاب ابن دقيق العيد عن ذلك بقوله 
جيوز له فعله ، والرتك ال يدل عىل عـدم الوجـوب الحـتامل أن يكونـوا قـد 
انزعجوا بذلك ، أو وجد مانع من الفعل ، وقد رصحت بعض الروايات أنه 

 علـيهم اجلامعـة ملـانع ال لعـدم هم ومل يفعل لوجود أطفال ونـساء ال حتـب
  .اجلواز

 واإلمجاع قائم عىل جواز التعزير باملال دون نكري منذ عهـد الرسـالة -٣
 يشء - ملسو هيلع هللا ىلص -مل جييء عن رسـول اهللا : األوىل إىل يومنا هذا ، يقول ابن تيمية 

قط يقتيض أنه حرم مجيع العقوبات املالية ، بل أخذ اخللفاء الراشدون وأكابر 
 .ة بذلك بعد موته ، فهذا يدل عىل أن هذا احلكم غري منسوخ الصحاب

 :أدلة املانعني جلواز التعزير بأخذ املال والرد عليها : ًثانيا 

 :استدل املانعون جلواز التعزير باملال باألدلة اآلتية 

  .إن التعزير باملال كان يف صدر اإلسالم ثم نسخ: قالوا : ًأوال 

                                         
 . وما بعدها ١٤ ص ٣جـ :  نيل األطار )١(
وقد كان تضعيف الغرامة عىل من رسق يف ابتـداء اإلسـالم : (  روى البيهقي يف سننه قال )٢(

= 
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لعقوبة املالية مل تنسخ ألن النسخ مل يقع بعد رسول ويرد عىل ذلك ، بأن ا
ً وقولكم هذا قول بال دليل ، فضال عن قيام الدليل ، فـإن إمجـاع - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللا 

 .الصحابة منعقد عىل جواز العقوبة باملال 

ـنهم ، وهـذا  وقد اشتهر ذلك عن رسول اهللا يف قضايا متعـددة ومل ينكـره أحـد م
  .وىل الناس معرفة بالناسخ واملنسوخدليل عىل عدم النسخ ، فإهنم أ

: ليس يسهل دعوى نسخ العقوبات املالية ومن قـال : ( يقول ابن القيم 
ًإن العقوبات املالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط عىل مذاهب األئمة نقـال 
ًواستدالال ، فأكثر هذه املسائل شائع يف مـذهب أمحـد وغـريه ، وكثـري منهـا 

   اخللفـاء الراشـدين وأكـابر الـصحابة هلـا بعـد موتـه شائع عند مالك وفعل
ً معطل أيضا لدعوى نسخها ، واملدعون للنسخ ليس معهـم كتـاب - ملسو هيلع هللا ىلص -

  .)وال سنة وال إمجاع يصحح دعواهم 

وذكر الشاطبي أن العقوبة املالية ثابتة عن مالك يف اجلناية التي تكون يف 
 بالزعفران املغشوش إذا وجـد املال نفسه أو يف عوضه كام يف إجياب التصدق

                                         
= 

 ، وانظـر ١٥٠٥ ص ٤جــ : راجع سنن البيهقـي . ثم نسخ ونقل إمجاع العلامء عىل منعه 
  .١٠٥ ص ٢اإلعتصام للشاطبي جـ 

  .٤٤ص :  احلبسة يف اإلسالم )١(
  .٢٦٧ص :  الطرق احلكمية )٢(
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إن : ثـم قـال ... بيد من غشه قل أو كثر ، وكام يف إراقة اللبن املغشوش باملاء 
هذا التأديب ال يشهد له نص يف الرشيعة ، ولكنه من باب احلكم عىل اخلاصة 

  .ألجل العامة ، كام يف مسألة تضمني الصناع

ة من الوالة بأخذ أموال الناس إن العقاب باملال يغرى الظلم: ثانيا قالوا 
 .بغري حق 

ًوهذه أيضا شبهة مردودة ودليل غري قاطع ألن القول بمنع احلكـام مـن 

ًالعقوبة بأخذ املال خوفا من ظلمهم فيه حتكم ألنه إذا خيش من ظلم احلاكم 

يف التعزير بأخذ املال ، فإنه خيشى عليـه مـن الظلـم يف كـل األمـور ، وهـذا 
 .موال يقتيض منعه يف األ

ويف غريها ثم أن احلاكم حتت يده كـل أمـوال بيـت املـال ، ولـه مطلـق 
ًالترصف يف شئون الدولة ، فإن كان مياال للظلم ، فاألوىل أن تقولـوا بمنعـه 

 مطلقا فلامذا منعتموه من التعزير بأخذ املال دون غريه ؟

قوله إن أخذ مال الغري بغري سبب رشعي ال جيوز بدليل : قالوا : ًثالثا 

B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9    ﴿: تعاىل 

                                         
  .١٠٦ ص ٢جـ :  االعتصام )١(
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G  F  E  D  C ﴾ .  والتعزير باملال ليس عن تراض فيكون
 .عىل خالف القياس لورود األدلة بتحريم مال الغري 

ويرد عىل هذا الدليل بأن أخذ املال يف مقابـل معـصية وهـذا يـصلح أن 
ًيكون سبا رشعيا ألن يف أخذه مصلحة عامة وه ي الردع والزجـر ، كـام أنـه ً

 مقابل مـا اقرتفـه املجـرم مـن ًليس أكال ألموال الناس بالباطل ، ألنه يؤخذ
 فال يستقيم مع هـذا أن ، ثم يودع يف بيت املال ليرصف فيام يراه اإلمامآثام

 .ًيكون األخذ يف هذه احلالة أكال ألموال الناس بالباطل 

 ما يصح أن حيـتج بـه - ملسو هيلع هللا ىلص -سول اهللا فإنه مل ينقل عن ر: قالوا : ًرابعا 
 .عىل جواز العقوبة باملال 

 التعزير بالعقوبات - ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا غري صحيح ، فقد ثبت عن رسول اهللا 
 البـس خـاتم الـذهب بطرحـه - ملسو هيلع هللا ىلص -املالية يف حاالت كثـرية مثـل أمـره 

، وإضعافه الغرم عىل كاتم الضالة ، وقطع نخيل اليهود إغاظة هلـم ، فطرحه
  .بد اهللا بن عمر بأن حيرق الثوبني املعصفرينوأمره لع

                                         
  .٢٩ : النساء )١(
  .٣٥٥ – ٣٥٤ ص ٣جـ :  حاشية ابن عابدين )٢(
 ٢٩٧ ص ٢جــ :  وما بعدها ، تبرصة احلكام البـن فرحـون ٢٦٦ص :  الطرق احلكمية )٣(

 . وما بعدها ٤١ص : احلسبة يف اإلسالم 
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إن التعزير بالعقوبة املالية غري مستقيم ، ألنه يـؤدي إىل : قالوا : ًخامسا 
ًيـدفع دائـام ، والفقـري ال متييز األغنيـاء عـىل الفقـراء ، فـالغني يـستطيع أن 

عليـه  من توقيع العقوبة املالية هذا بدوره يؤدي إىل حرمان الفقري، ويستطيع
  .وهي أخف بكثري من بعض العقوبات األخرى

وجياب عن هذا بأنه ال مـانع مـن أن تكـون العقوبـة خمتلفـة بـاختالف 
وليس يف ذلك خمالفة للمساواة بـني النـاس ألن الغـرض مـن . األشخاص 

 .العقوبة الردع والزجر 

ـا ، وخـصوصا  أن ًوإذا حصل املقصود بغـري العقوبـة املاليـة فـال معنـى لتقريره
  .العقوبة التعزيرية أمرها مفوض إىل رأي القايض بام يرى فيه املصلحة

 :شبهة الغزايل والرد عليها 

أثار اإلمام الغزايل شبهة حول مصادرة عمر بن اخلطاب ملال خالـد بـن 
والرشع مل يـرشع املـصادرة يف األمـوال : ( الوليد فقال يف كتابه شفاء الغليل 

وهذا إبداع أمـر غريـب ال ) رة اجلنايات والعقوبات عقوبة عىل جنابة مع كث
عهد به ، وليست املصلحة فيه متعينة ، فإن العقوبات والتعزيزات مـرشوعة 

                                         
  .٧٠٦ ص ١جـ : إلسالمي  الترشيع اجلنائي ا)١(
  .٩٥ص :  املستشار حممد ماهر – الكفاح ضد اجلريمة يف اإلسالم )٢(
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أمـا املعاقبـة باملـصادرة فلـيس : بإزاء اجلنايات ، وفيها متام الزجـر ثـم قـال 
ًمرشوعا ، والزجر حاصل بـالطرق املـرشوعة فـال يعـدل عنهـا مـع إمكـان 

روى أن عمر ريض اهللا عنه شاطر خالد بن الوليد :  فإن قيل –ها الوقوف علي
املظنـون بعمـر : قلنـا . عىل ماله حتى أخذ رسوله فردة نعله وشـطر عاممتـه 

ريض اهللا عنه ، أنه مل يبدع العقاب بأخذ املال عىل خالف املألوف من الرشع ، 
ية ، فلعله مخـن وإنام ذلك لعلمه ، باختالط ماله باألموال املستفادة من الوال

األمر فرأى شطر ماله من فوائد الوالية وثمراهتا ، فيكون ذلك كاالسرتجاع 
ًللحق بالرد إىل نصابه ، فأما أخذ املال املستخلص للرجل عقابـا عـىل جنابـه 

فهـو مـصلحة غريبـة ال تالئـم . رشع الرشع فيها عقوبات سوى أخذ املال 
  .قواعد الرشع

يل غري مسلم ألن املعهود بعمر يف ورعه أنه ال يفعل وما قاله اإلمام الغزا
ًإال ما جيوز رشعا ، إذا كان قد شاطر خالد ماله فذلك العتبارات تستوجب 

فلعله مخن األمر فرأى شطر ماله من فوائد الوالية يؤكـد أنـه : وقوله . ذلك 
ًأخذ الشطر عقوبة وليس ردا ملال اسـتفاد مـن الواليـة ، ألن عمـر ال يبنـى 

مه عىل جمرد التخمني جلواز أن يكون فيام أخذه زيادة أو يكون فيه نقـص حك

                                         
 . وما بعدها ٢٤٣ص :  شفاء الغليل )١(
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الحتامل ذلك يف كلتا احلالتني ، فيكون ما أخذه عمر من باب العقوبة وليس 
 .ًاسرتجاعا 

 :ترجيح الرأي املختار : ًثالثا 

وباستعراض أدلة الفريقني والنظر فيها تبـني لنـا أن القـول الـراجح يف 
 بجواز العقوبة املالية ، لسالمة أدلته وخلوها من املعارض ، نظرنا هو القول

 .ولعدم صحة أدلة اخلصم ملا ورد عليها من مناقشات 
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ًإذا ثبت أن التعزير باملال جائز رشعا كام رأينا يف املبحث الـسابق ، فقـد 

ًفيها التعزير باملال يف الـرشيعة تتمـيام رأينا أن نذكر يف هذا املبحث املواطن التي ثبت 

ًللفائدة ، واستكامال ملوضوع البحث ونكتفي بعرضها دون مناقشتها اعتامدا عىل مـا  ً

 .سبق من األدلة حتى ال يطول بنا البحث دون حاجة إىل ذلك 

  :- ملسو هيلع هللا ىلص -مواطن التعزير باملال يف زمن النبي 

 فيهـا التعزيـر - ملسو هيلع هللا ىلص - ًوغريه صورا كثرية عن رسـول اهللانقل ابن القيم 
  :باملال منها

 وحرق متاعه ، وهكـذا ه الغال من الغنيمة سهم- ملسو هيلع هللا ىلص - منع النبي -١
  .فعل خلفاؤه من بعده

                                         
   ٧جــ :  ، نيـل األوطـار ٩٨  ص ٢ جــ– ، أعالم املـوقعني ٢٦٦ص :  الطرق احلكمية )١(

  .١٨٨ – ١٨٦ ، إكليل الكرامة ص ١٤٤ – ١٤٣ص 

 . عن عمر يرفعه ٦٩ / ٣ اجلهاد  أبو داود يف)٢(
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ً أضعف الغرم عىل سارق ماال قطع فيه من الثمر املعلق ، فقـال فـيام -٢

:  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأخرجه أبو داود ، والنسائي وغريمها
ن أصاب منه بغية من ذي حاجة غري متخذ خبنة فـال يشء عليـه ، ومـن  م«

  .»خرج بيشء فعليه غرامة مثليه والعقوبة 

  . أضعف الغرم عىل كاتم الضالة عن صاحبها-٣

  . دنان اخلمررس أمر بك-٤

  . أمر عبد اهللا بن عمرو بتحريق الثوبني املعصفرين ففعل-٥

  .نت ناقتها أن ختيل سبيلها أمر املرأة التي لع-٦

  . يعزم عىل حتريق دور من ال يصيل مع اجلامعة-٧

                                         
 ، والرتمذي يف البيـوع ٧٨ / ٨ ، والنسائي يف قطع السارق ٣٣٥ / ٢ أبو داود يف اللقطة )١(

 . وقال هذا حديث حسن ٥٧٥ / ٣
  .٧٠٨ / ١٠ أخرجه أبو داود جامع األصول )٢(
  .٢٨٠ / ٥ الرتمذي )٣(
  .١٦٢ / ٢ املسند  ، أمحد يف٢٠٤ / ٨ ، النسائي ١٦٤٧ / ٣ صحيح مسلم )٤(
  .٣٢٦ / ٣ ، أبو داود ٤٢٩ / ٤ مسند اإلمام أمحد )٥(
  .٤٥١ / ١ ، مسلم ٧٤ / ٥ البخاري يف اخلصومات )٦(
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  . أباح سلب من يصيد يف احلرم-٨

 :التعزير بأخذ املال زمن اخللفاء الراشدين 

 :هناك صور أخرى نقلت عن بعض الصحابة منها 

  . حرق عمر قرص سعد بن أيب وقاص ملا احتجب به عن الرعية- ١

 أغرم حاطب بن أيب بلتعة ضعف ثمن الناقة التي رسقها رقيقة مـن -٢
  .رجل من مزينة

  . حتريق عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه حانوت اخلامر بام فيه- ٣

 ملا وجد ريض اهللا عنه مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يـسأل -٤
  .أخذ ما معه وأطعمه الصدقة

 طعام رجل حبسه ليغيل به السعر ، وكذلك  حرق عيل بن أيب طالب-٥
  .حرق دور قوم كانوا يبيعون اخلمر

                                         
  .١٦٨ / ١ ، املسند ٢١٧ / ٢ أبو داود )١(
 . ، طبعة دار املعارف ٣٢١/ ١ مسند اإلمام أمحد )٢(
 . ، مطبعة السعادة ٦٤ / ٦ املوطأ ومعه املنتقى )٣(
 . دار صادر بريوت ٢٨٢ / ٣ ، الطبقات الكربى البن سعد ١٣٧األموال أليب عبيد ص  )٤(
  .١٣٥ / ٧ نيل األوطار )٥(
  .١٣٧ / ٧ نيل األوطار )٦(
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ًال التـي كانـت حمـال جلـرائم ونص فقهاء الرشيعة عىل مـصادرة األمـو
برضورة التصدق هبـا ، : ، مثل غش بعض األطعمة واملبيعات ، فقالوا معينة

ا بـإتالف أواين أو بيعها عىل حاهلا ملصلحة أصحاهبا مع بيان غشها كـام قـالو
 .اخلمر ، ومادة آالت اللهو 

وهذا كله يشهد بأن التعزير باملال قد وردت به الرشيعة يف بعض اجلرائم 
إذا كانـت : ًوانطالقا مـن هـذا املبـدأ اإلسـالمي نقـول ... ًعمال باملصلحة 

ًاملصادرة تكون يف بعض األموال التي تكون حمال الرتكاب بعض اجلرائم أو 
ًسهيل ارتكاهبا أمرا جائزا يف الرشيعة فإنه ال جيوز أن تصادر مجيـع ًأساسا يف ت ً

أموال اجلاين أو معظمها إذا كانت مما ال عالقة له بجنابته ألن ذلك جتـاوز يف 
 .أخذ احلقوق وال أساس له من رشع اهللا 
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 :متهيد 

َّهـذا املعيـار هـو أال . القتصاد بمعيـار سـليم ينظر اإلسالم إىل املال وا

ًوحتقيقـا . ، وال تطغى اجلامعة عىل مـال الفـرد  يطمع الفرد يف مال اجلامعة

للتوازن الذي جيب أن يكون لرتاعي فيه ذاتية الفرد وكيان اجلامعة ، ليس من 
  بل من مجيع النـواحي املختلفـة ، فهـو يـدعو الفـرد . الناحية املادية وحدها 

ً أوال وقبل كـل يشء إىل إدراك - ألنه اللبنة التي يقوم عليها البناء اجلامعي -

ويظل يؤكد هـذه احلقيقـة ويقررهـا يف نفـسه . حقيقته التي خلق من أجلها 
وعندئذ يدعوه إيامنه إىل مواصلة هتذيب نفـسه . حتى تصل إىل درجة اليقني 

امية ، مبادئ اإليثار واأللفة وتطهري فؤاده وإىل تزويد قلبه وعقله باملبادئ الس

                                         
 دراسات يف اإلسالم ، العدد الـسادس -يراجع اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعارصة ) ١(

 . وما بعدها ٦٣اإلسالمية ص السنة األوىل ، يصدرها املجلس األعىل للشئون 
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واألخوة واملحبة والرب والتقوى ، وعىل أساس هذه املبـادئ يـنظم اإلنـسان 
ًإلخ ، فهو يقوم الـروح أوال ... حياته االقتصادية كام ينظم حياته االجتامعية  ّ

ويوجهها ثم يبني عىل ذلك نظامه التهذيبي ومعياره اخللقي الذي ينبثق منه ، 
 .ه نظامه االقتصادي ويقوم عىل أساس

فهل جيـوز يف الـرشيعة تـأميم األمـوال أو مـصادرهتا أو نـزع .. وعليه 
 ملكيتها إذا دعت إىل ذلك املصلحة العامة ؟

ًيف الواقع أن هذا من أدق املوضوعات وأخطرها ألننا مل نسمع أن شـيئا 

وال يف عرص الصحابة عىل كثرة ما وقـع ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك وقع يف عهد رسول اهللا 
هم من خالفات يف الرأي أدت إىل وقوع حروب طاحنة بينهم مثل ما وقع بين

ًبني عيل ومعاوية ومل يثبت أن أحدا منهم صادر أموال غريه ، وهذا دليل عىل 

احرتامهم لألموال وعدم التعرض هلا بتأميم أو مصادرة أو غري ذلـك ، وقـد 
بهة ال جيـوز أخـذ ًرأينا سابقا أن أموال البغاة وهم اخلارجون عىل اإلمام لـش

إن املجتمع األول مل تقم فيه ملكيات كبـرية ، فقـد كـان : أمواهلم ، وال يقال 
ًمن بينهم من كان عظيم املال والثراء حتى استطاع أن جيهز جيشا بأكمله من 

ماله اخلاص كعثامن وعبد الرمحن بن عوف وغريهم ، ومع ذلك مل يلجأ أولو 
يكون املال قد مجع من طريق حرام أو كـان فيـه َّاألمر إىل نزع األموال إال أن 

شبهة حرام ، وهلذا اختلفت كلمة الفقهاء املحدثني حـول جـواز التـأميم يف 
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الرشيعة فذهب بعضهم إىل جوازه ، وذهب آخرون إىل عدم اجلـواز وسـبب 
اختالفهم يرجع إىل وجود بعض شبهات عند الفريقني ، األمر الـذي جيعـل 

وضوع شـاقة للغايـة ، ونحـن بعـون اهللا وتوفيقـه ، مهمة الباحث يف هذا امل
 :سوف نتناول هذا املوضوع يف مبحثني 

 .أدلة القائلني بعدم جواز التأميم : املبحث األول 

 .أدلة القائلني بجواز التأميم مع نقضها : املبحث الثاين 
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 :ستدل املانعون جلواز التأميم بأدلة متعددة ، اخرتت منها ما ييل ا

 أن نصوص الرشيعة منعت االعتداء عـىل امللكيـة الفرديـة حتـى :ًأوال 
بتحويلها إىل ملكية الدولة ، ألن امللكية مصونة واحرتامهـا واجـب ، وبنـاء 
ًعليه فال تستطيع الدولـة أن جتـرد شخـصا مـن أمالكـه بحجـة أهنـا تعمـل 

للصالح العام ، طاملا أن ملكيته صحيحة وأدى حق اهللا يف ماله ، وحق اهللا يف 
 .املال هو الزكاة 

وما عدا ذلك من الرضائب واجلبايات فهو رضورة تقدر بقـدرها ، وال 
ِكل الـمسلم عىل الـمسلم « : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله .. جيوز جتاوزها بحال إىل أصل املال  ْ ِ ْ ُِّ ِْ ُ ْ َُ َ ُ

َحرام دمه وما ُ ٌ ََ ُ َ ُله وعرضهَ َ ُُ ْ ِ ُ«   ٌإن دماءكم وأموالُكم علـيُكم حـرام ،« : ، وقوله َ ْ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ ََ َ ََّ َ ُ ِ ِ 

                                         
 ، مـسند ١٠١٥ / ٢ ، ابـن ماجـه ١٣٠٥ / ٣ ، ومسلم ٤٦٣ / ١٠البخاري يف األدب ) ١(

  .٨٠ / ٣أمحد 
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َكحرمة يومُكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا َ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ُْ ُ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ ُِ « . 

ومن تطبيقات ذلك أن أبا بكر الصديق قد حارب املرتدين الذين منعوا 
 اإلسالم فمنعـوا حـق اهللا يف املـال حتـى ًالزكاة ألهنم عطلوا ركنا من أركان

 .محلهم أبو بكر بحد السيف عىل أدائه 

 إن التأميم يصادم الفطرة البرشية ويقتـل روح النـشاط واإلبـداع :ًثانيا 
فيها ، فإن من الطبيعي أن األفراد كلام تراءى هلم جـزاء أعامهلـم وجهـودهم 

ر ما يقدرون عـىل اقتنائـه بذلوا كل ما أوتوا من قواهم ومواهبهم ليقتنوا أكث
 .من الثروة واألموال 

ًمما يكفل للجميع مزيدا من الثروة التي تـؤدي إىل مزيـد مـن املنتجـات 

 .واملصنوعات 

ًفإذا رأت الدولة أن جترد أحدا من أمواله بحجة الصالح العام عن طريق 

التأميم ، فالشك أن هذا من شأنه أن يقتـل روح النـشاط يف األفـراد ويـؤثر 
ًأثريا بالغا عىل املوارد االقتصادية يف الدولـة ، وقـد تـصاب األمـة بـاهلالك ت ً

 .والدمار والتأخر 

ًإن التأميم مل حيدث يف تاريخ اإلسالم ، ولو كان جائزا للجـأ إليـه : ًثالثا 

املسلمون يف الصدر األول لعالج مشكلة الفقر التي كانت موجودة آنـذاك ، 
 لعـالج املـشكلة فــدل ذلـك عـىل عــدم ولكـنهم جلـأوا إىل وسـائل أخــرى
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ومل حيـدث يف تـاريخ « : وهلـذا يقـول األسـتاذ عبـد اهللا كنـون . مـرشوعيته 
اإلسالم أن أخذ مال غني بغري رضاه ، وأعطي الفقري مهام اشـتدت احلاجـة 

حيض املسلمني عىل البذل ، ويـرغبهم يف ملسو هيلع هللا ىلص وبلغت الفاقة ، وإنام كان النبي 
عزيمة ، فجاء أبو بكر بامله كله وجاء عمـر بنـصف العطاء ، من غري أمر وال 

 .  »ماله ، وجهز عثامن جيش العرسة بجميع ما يلزمه

إن النصوص الـرشعية جـاءت مـرصحة بعـدم مـرشوعية نـزع : ًرابعا 
األرض من أيدي أهلها بدون وجه حق وهذا يدل عىل منع التأميم ومن ذلك قولـه 

ْمن ظلم قيد شرب من « : ملسو هيلع هللا ىلص  ِْ ٍِ ْ َ ََ َ َأرض طوقه من سبع أرضنيَ ِ َ َ َْ َِ ْ ْ ُ ِِّ َ ُ ٍ«  . 

ِمـن ظلـم مـن األرض : يقـول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي « : وعن سعيد بن زيد قال  َْ َ ََ ِْ َ َ

َشيئا فإنه يطوقه من سبع أرضني ِ َ ََ ِ ْ ْ ُ ِّ ُ ُ ِْ ُ َ َ ًَّ َ«   َمـن اقتطـع شـربا مـن « : وعند مسلم بلفـظ َِ ً َ ْْ ََ َ ِ

ْاألرض ظلام طوقه اهللاُ يو َ ُ ََّ َ ْ ًُ ِ َم القيامة من سبع أرضنيَْ َ ِ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ْ « . 

 

                                         
  .١٨٦بحث األستاذ عبد اهللا كنون املقدم للمؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسالمية ص  )١(
  .١٢٣١ / ٣ ، ومسلم يف املساقات ١٠٣ / ٥البخاري يف املظامل ) ٢(
  .٣٩٧تقدم يف ص ) ٣(
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أما املجيزون للتأميم فقد استدلوا عىل مذهبهم بعديد من األدلة اخرتت 
 :منها ما يأيت 

ْالناس رشكـاء يف ثـالث الــامء والَكـ« : ملسو هيلع هللا ىلص قول رسول اهللا : األول  ْ ََ َُ ٍُ َ َ َ ُ َأل َّ
َّوالنار َ«  . 

أباح االنتفاع هبذه األشياء وجعلها رشكة عامة ملسو هيلع هللا ىلص وحجتهم يف هذا أنه 
بني الناس ال خيتص هبا فرد دون فرد وال طبقـة دون أخـرى ، فهـي مملوكـة 
ًملكية مجاعية نظرا ألمهيتها ورضورة شيوعها بني كافة البرش وبخاصة سكان 

هلـذه األشـياء تكـون حمظـورة ألهنـا البوادي وعىل ذلك فإن امللكية الفردية 
توحي للفرد بالتحكم يف تداوهلا ، وذلك يرتتب عليه حبسها وارتفاع ثمنهـا 

 .فيحرم منها الفقري مع أهنا خملوقة منذ األزل لنفع الناس كافة 

                                         
  .٣٦٤ / ٥ ، مسند أمحد ٨٢٦ / ٢ ، ابن ماجه يف الرهون ٢٧٨ / ٣أبو داود يف البيوع ) ١(
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وجدير بالذكر أن الرشكة ال ختـتص هبـذه األشـياء وحـدها وإنـام هـي 
، بدليل أن هذه األشياء الثالثـة مضطردة يف كل ما هو رضوري حلياة الناس 

التي ورد ذكرها يف احلديث مل تـرد عـىل سـبيل احلـرص ، فقـد ورد يف بعـض 
الروايات إضافة امللح إليها ، وهبذا يكون احلـديث قـد رصح بجـواز تـأميم 
ًبعــض املــرشوعات اإلنتاجيــة واملرافــق العامــة ، تالفيــا لــألرضار ومنعــا  ً

وعليـه فكـل مـا كـان .   أمور معيـشتهمًلالحتكار وتيسريا عىل الناس يف
ًرضوريا للناس من طعام أو غريه يأخذ ذلك احلكم ، وهو جواز التأميم مـن 

  .الناحية الترشيعية

إن مـا اسـتدل بـه املجيـزون للتـأميم ال يثبـت : وللرد عىل ذلك نقـول 
ا املـاء والكـأل والنـار ، ومـا يف معناهـ: دعواهم ، ألن هذه األشياء الثالثـة 

كالبرتول والقار وغريمها من املواد اخلام ليست مملوكة ألحد ، ولـيس لليـد 
ًالبرشية دخل يف وجودها ، وهذا بالطبع خيتلف اختالفا جوهريا عن األشياء  ً

اململوكة ثم نقلت إىل ملكية الدولة عن طريق التأميم ، فإن التأميم عبارة عن حتويل 
 . ذلك فالدليل ال يثبت املدعي امللكية اخلاصة إىل ملكية عامة ، وعىل

                                         
  .١٨االشرتاكية يف املجتمع اإلسالمي ، البهي اخلويل ص ) ١(
ــالم ، د) ٢( ــرتاكية اإلس ــسباعي ص . اش ــصطفى ال ــاع ١٣٣ - ١٣٢م ــالم واألوض  ، اإلس

 . ١٧٧ - ١٧٥االقتصادية ص 
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ومثل هـذا كـل عـني ظـاهرة ، كـنفط وقـار ، أو « : وأما قول الشافعي 
كربيت أو مومياء ، أو حجارة ظاهرة يف غري ملك ألحـد ، فلـيس ألحـد أن 
يتحجرها دون غريه وال لسلطان أن يمنحها لنفسه ، وال خلاص مـن النـاس 

ًحتجر رجل لنفسه مـن هـذا شـيئا أو ولو .. ألن هذا كله ظاهر كاملاء والكأل 

ألن الفرق واضح . فال حيجوز االحتجاج به .   »ًمنحه له سلطان كان ظاملا
ًبني اإلباحة املطلقة ملثل هذه األشياء التي هي أصال من صنع اهللا وال دخل يف 
وجودها ألحد من البرش وبني نزع األمالك اخلاصة بحجة اضـطرار النـاس 

 .ملكية الدولة إليها ونقلها إىل 

بعـض وإذا صح لإلمام أن يتدخل يف بعض الظروف حلامية الناس من جـشع 
 .غالء السعر أو االحتكار فيفرض عليهم البيع بثمن معني التجار عند 

فهـذه ظـروف . أو جيربهم عىل بيع ما فضل من القوت عـن حـاجتهم 
نزع امللكيـة استثنائية ليس هلا طابع الدوام واالستمرار وذلك ال يعني جواز 

ًاخلاصة جربا عىل أصحاهبا حتى ولو كان ذلك بتعـويض عـادل ، ألن ذلـك 

من بيع اإلكراه وهو فاسد ، وإن أفاد امللك فهو ملك خبيث كام يقول الفقهاء 
 . فيكون التأميم غري جائز وليس للتأميم معنى غري هذا

                                         
  .٢٦٦ / ٣األم ) ١(
  .٤٨ - ٤٧نظرات يف كتاب اشرتاكية اإلسالم ، ص ) ٢(

www.almoslih.net



  
 

 - ٦٥٢ -

 قد اعترب ًويالحظ أن التقارب شديد بني الفريقني من حيث إن كال منهام
أن الرشكة قائمة بني الناس يف كل األشياء الرضورية التي يـؤدي احتباسـها 
ومنع تداوهلا إىل رضر الناس وأن احلديث مل يرد هبـذه األشـياء الثالثـة عـىل 

 .سبيل احلرص فيقاس عليها غريها 

واالختالف بينهام يف أن القائلني باملنع اعتربوا أن علة املنع منحرصة يف شـيئني 
 .كوهنا رضورية وأن اليد البرشية ليس هلا دخل يف وجودها : مها و

ًوالفقهاء وإن كانوا قد اختلفوا يف حكم كوهنا مملوكة ملكا مشرتكا بـني  ً

اعتـرب أن ملكيـة املعـادن ومنهـا ) الشافعي وغـريه ( الناس ، إال أن بعضهم 
انـت البرتول ال تكون عامة إال إذا كـان وجودهـا يف أرض مباحـة ، فـإن ك

يف حـني أن . األرض التي هبا املعادن والبرتول مملوكة فال تأخذ هذا احلكـم 
إن املعادن اجلاريـة يف : فقهاء احلنابلة قالوا يف األظهر ومعهم بعض الشافعية 

األرايض اململوكة ال متلك بملـك األرض وكـل مـن الفـريقني قـد اسـتدل 
لح مـأرب الـذي مملسو هيلع هللا ىلص بحديث أبيض ابن محال عندما اسرتجع منه الرسول 

  .أقطعه إياه ألنه كاملاء العد

ًويتضح من هذا أن احلديث ال يصلح أن يكون دليال جلواز التأميم ، ألن 

                                         
  .١١١سبق خترجيه ص ) ١(
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التأميم عبارة عن حتويل للملكية اخلاصة إىل عامـة وهـذا أمـر ال يـشري إليـه 
احلديث من قريب أو بعيد ، وإنام احلديث قد نص عىل أشياء رضورية وجعل 

ومنع دخوهلا يف ملكيـة األفـراد وال يـسمى . ر تنظيم االنتفاع هبا للحاكم أم
ًذلك تأميام ، وإنام هو منع قيام امللكية الفردية عليها من األصل ، فإن وقعـت 

  .ًحتت التملك الفردي ، فإن ملكيتها تعترب غري مرشوعة أصال

 زمـن استدلوا بام روي من أن املسجد احلرام ضاق عىل الناس يف: الثاين 
 وكانت دور الناس حمدقة به من كل جانـب مـا عـدا - ريض اهللا عنه -عمر 

فتحات يدخل الناس منها إىل املسجد ، فساوم أصـحاهبا يف رشائهـا فـريض 
منهم أناس اشرتى دورهم وأدخلها املسجد وأبى عليه ذلك أصحاب الدور 

ا إىل أن ًاألخرى ، فأخذها منهم جربا ووضع قيمتها بخزانة الكعبة فظلت هبـ
أخذها أصحاهبا ، وحدث ذلك مرة أخرى يف زمن عثامن ريض اهللا عنه ففعل 

  .كام فعل عمر

ُمحى أرضا باملدينة يقال ملسو هيلع هللا ىلص ومن املتفق عليه أن رسول اهللا : ًوقالوا أيضا  ًُ
ِلـها النقيع لرتعى فيهأ خيل املسلمني ِ ِِ ْ ُْ ُ َْ َ ََ َ َ َّ  . وفعل مثل ذلك عمر بن اخلطـاب

                                         
  .٣٧٠عبد السالم داود العبادي ، القسم الثاين ، ص . امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ، د) ١(
 .الفقه أساس الترشيع ، بحث لألستاذ حممد أنيس إبراهيم ) ٢(
  .٢٩٨ ، األموال أليب عبيد ص ١٥٥ / ٢ ، مسند حيمد ١٨٠ / ٤أبو داود ) ٣(
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ً عنه عندما محى أرضا بالربذة وجعلها مرعى جلميع املسلمني فجـاء ريض اهللا

يا أمري املؤمنني إهنا بالدنا قاتلنا عليها يف اجلاهليـة وأسـلمنا : أهلها يقولون 
املـال مـال اهللا ، : عليها يف اإلسالم ، عالم حتميها ؟ فـأطرق عمـر ثـم قـال 

يل اهللا ما محيـت مـن األرض والعباد عباد اهللا ، واهللا لوال ما أمحل عليه يف سب
  .ًشربا يف شرب

وظاهر ذلك عند القائلني باجلواز أن احلمى هو اقتطاع جزء من األرض 
ًليكون مرعى عاما ال يملكه أحد ، بل ينتفع به سـواد األمـة ، وقـد أوضـح 

ك حـناجذلك عمر حني قال هلنى ملا استعمله عىل محى الربذة يا هنى اضمم 
عوة املظلوم فإهنا جمابة ، وأدخل رب الرصيمة والغنيمـة عىل الناس ، واتق د

أي مكن صاحب اإلبل القليلة والغنم القليلة من رعيهـا يف تلـك األرض ، 
ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف أي من أصحاب األموال الكثـرية 

أي ( فــإهنام إن هلكــت ماشــيتهام رجعــا إىل نخــل وزرع وإن هــذا املــسكني 
يا أمري : إن هلكت ماشيته جاءين ببنيه يرصخ ) لغنم القليلة صاحب اإلبل وا

) ًأي يطلب معونة الدولة ألن له حقـا يف بيـت املـال حـني يفتقـر ( املؤمنني 
وإهنا ) الفضة ( ّأفتاركهم أنا ال أبالك ؟ فالكأل أيرس عيل من الذهب والورق 

التي لوال النعم ألرضهم قاتلوا عليها يف اإلسالم وإهنم لريون أين ظلمتهم ، و

                                         
 .ًالفقه أساس الترشيع البحث املذكور سابقا ) ١(
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  .ًحيمل عليها يف سبيل اهللا ما محيت عىل الناس شيئا من بالدهم

ًالنقيع ومحى عمر الربذة تبعا ملسو هيلع هللا ىلص واملعنى الذي من أجله محى رسول اهللا 

ملا تقتضيه مصالح املسلمني يستوجب أن يكون لـسائر أئمـة املـسلمني هـذا 
اهدين ونعم اجلزية وإبل احلق ، فلهم أن حيموا مواضع لرتعى فيها خيل املج

الصدقة وضوال الناس التي يقوم اإلمام بحفظها وماشية الضعيف عىل وجه 
ال يترضر به من سواه من الناس ، وهبذا قال أبو حنيفة ومالـك والـشافعي ، 
ويرد ابن قدامة عىل من ينكر أن يكون ألئمة املسلمني هذا احلـق بعـد النبـي 

يا واشتهر يف الصحابة فلـم ينكـر علـيهام ولنا أن عمر وعثامن مح: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
  .ًفكان إمجاعا

 .ورد املانعون بأن هذا االستدالل ال يثبت دعوى جواز التأميم 

ًألن احلمى ال يعدو أن يكون ختصيصا جلزء من أرض املوات ملصلحة عامـة ، 

 .كأن تكون مرعى خليل اجلهاد وابل الصدقة أو ما شاكل ذلك 

ه عبارة عن نزع للملكية اخلاصة أو امللكية الفرديـة والتأميم غري هذا ألن
                                         

ــيل ١٦٧ / ٦املغنــي والــرشح الكبــري ) ١(    ، التكامــل االقتــصادي يف اإلســالم للــدكتور ع
  .٤٠عبد الواحد وايف ص 

 ، املغنـي ١٥٠ييـده ص  ، احلق ومدى سـلطان الدولـة يف تق٥٢٩ / ٢املغني البن قدامة ) ٢(
  .١٦٧ / ٦والرشح الكبري 
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واألرض املوات كام هـو معلـوم ليـست مملوكـة ... ونقلها إىل ملكية الدولة 
 .ألحد فهذا غري ذاك 

وأما قول بعضهم لعمر بأهنا أرضهم قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسـلموا 
ي ذكرنـاه مـن أن عليها يف اإلسالم ، وإقرار عمر ذلك ، فال يغري املعنى الـذ

 .األرض إنام هي أرض موات ، ألن املعنى أهنا منسوبة إليهم 

 .كام كانت تنسب أرايض املدينة إىل األوس واخلزرج ومن معهم 

ملا قـدم املدينـة ، أقطـع ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : ودليل ذلك ما قاله الشافعي 
سـول الناس الدور فقال حي من بني زهرة ، يقال هلم بنو عبد ابـن زهـرة لر

َّفلـم ابتعثنـي اهللا ، إذ أن اهللاَ ملسو هيلع هللا ىلص نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ْ ََ َ َْ َ ِ

ُال يقوى أمة ال يؤخذ للضعيف حقه َ ُ ُُّ ُ َِ ِ َِّ َْ َّ ُ  . املدينة بني البتـني « : قال الشافعي
تنسب إىل أهلها من األوس واخلزرج ومن فيها مـن العـرب والعجـم ، فلـام 

معمور ببناء وحفر وغراس ، وزرع واآلخـر : أحدمها : فني كانت املدينة صن
اخلارج من ذلـك ، مـن الـصحراء ، ملسو هيلع هللا ىلص خارج عن ذلك ، فأقطع رسول اهللا 

 ليـست - وإن كانت منسوبة إىل حـي بأعيـاهنم -استدللنا عىل أن الصحراء 
ًملكا هلم ، كملك ما أحيوه ، ثم بني أنه مل حيم عنهم شيئا ملكوه ً«  . 

                                         
  .٢٧١ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ / ٣األم ) ١(
ـ ١٣٩٣ ، الطبعة الثالثة ١٨٥األحكام السلطانية ص ) ٢(  . م ، طبعة احللبي بمرص ١٩٧٣ -  ه
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نـا إىل كـالم الفقهـاء وجـدنا أهنـم ال خيرجـون يف تعريفـاهتم فإذا رجع
للحمى عام ذكره اإلمام الشافعي رمحه اهللا فهم يعرفون احلمى بأنه ذلك اجلزء 
الذي خيصصه اإلمام من أرض املوات بحيث ال خيتص به أحد من املسلمني 

مـستبقى ًهو املنع من إحيائه أمالكا ، ليكون : ومحى املوات « : قال املاوردي 
  . »اإلباحة بنبت الكأل ، ورعي املوايش

أن يمنع أي احلاكم مـن اإلحيـاء ليتـوفر فيـه : احلمى : وقال الشوكاين 
  .الكأل وترعاه موايش خمصوصة ويمنع غريها

ًإنام يعد أرض احلمى مواتا ، لكوهنا مل يتقدم فيهـا « : ّوعرفه ابن اجلوزي بقوله 

 .  »عامرة ، ملا فيها من املنفعة العامةملك ألحد ، لكنها تشبه ال

ومجهور الفقهاء عىل أنه جيـوز لإلمـام أن حيمـى األرض املـوات إلبـل 
الصدقة وخيـل املجاهـدين إذا احتـاج إليـه ورأى فيـه املـصلحة ، وذهـب 

َّال محـى إال هللاِ « : ملسو هيلع هللا ىلص الشافعي يف أحد قولني بأنه ال جيوز لإلمام ذلك قولـه  ََ ِ

ِورسوله ِ ُ َ َ « . 

                                         
  .٣٤٧ / ٥نيل األوطار ) ١(
  .٣٤٧ / ٥نيل األوطار ) ٢(
  .٣٤٨ / ٥املرجع السابق ) ٣(
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وقد بني القرايف أن مـن تـرصفات احلكـام اختـاذ األمحيـة مـن األرايض 
املشرتكة بني عامة املسلمني ، لرتعى فيها إبل الصدقة وغريها ، كام فعله عمر 

  ًفهـذا لـيس حكـام ، ولغـريه « : ابن اخلطاب ريض اهللا عنه وغـريه ثـم قـال 
ملـصالح أن يبطل ذلـك االجتهـاد ، ويفعـل يف تلـك األرايض مـا تقتـضيه ا

 .  »الرشعية

وإذا كان احلمى يكون عىل أرض غري مملوكة فال يـصح االسـتدالل بـه 
 .عىل جواز التأميم ملا هو مملوك 

إن الوقـف جــائز : اسـتدل املجيـزون للتــأميم بـالوقف فقـالوا : ًثالثـا 
.. وحقيقته ، إخراج العني املوقوفة مـن ملـك صـاحبها إىل ملـك اهللا تعـاىل 

 العني مملوكة ألحد ، وختـتص منفعتهـا للموقـوف علـيهم وبذلك ال تكون
 .وهذا هو التأميم بعينه 

ًورد املانعون عىل ذلك بأن الوقف وإن كانت منفعته عامة وليس مملوكا 

 ألحد فإنه خيتلف عن التأميم من حيث أن الوقف خروج عن امللـك هللا تعـاىل ،
وهبذا فال حجة يف الوقف عن رضا واختياره رغبة يف األجر واملثوبة من اهللا ، 

عىل جواز التأميم وليس فيه أي دليل عىل مرشوعيته وكل ما يمكن أن يـدل 

                                         
  .٩٤ / ٢ ، تبرصة احلكام البن فرحون ١٦٦ / ٦املغني  ، ٢٧ / ٣األم ) ١(
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عليه الوقف أنه يعترب صورة من صور انتقال امللك الفردي إىل ما سامه بعض 
الفقهاء حكم ملك اهللا تعاىل أو ملك اجلهة ، بحيـث تكـون املنفعـة وحـدها 

  .للموقوف عليهم

لوا عىل مذهبهم بأن اإلنسان إذا كان لديه طعـام زائـد عـن استد: ًرابعا 
قوته وقوت عياله واحتكره أو زاد يف سعره زيادة فاحشة ، كان عىل القـايض 
أن جيربه عىل البيع بسعر معتدل يقدره أهل اخلـربة باألسـواق ، فـإن أبـى أن 

نـاس ًيبيع انتزعه منه حتى ال يتخذ ذلك وسيلة وسببا الرتفاع ثمنه فينـال ال
بذلك رضر عظيم فأوجب الفقهـاء أن يبـاع عـىل املحتكـر مـا احتكـره ويف 

ٌال حيتكر إال خاطيء« : ملسو هيلع هللا ىلص احلديث عن رسول اهللا  ُ ِْ َِ َّ ََ َ«  . 

فإذا اقتضت مصلحة املجتمع اليوم انتزاع ملكية األرض مـن أصـحاهبا 
ك فإنه عليـه َّ ، إال أنه إذا جلأ اإلمام إىل ذلجاز ذلك ، كام جاز يف االحتكار

 .أن يعوض من انتزعت منه ملكيته لذلك املال عن طريق مرشوع 

وبخاصة إذا كان ما انتزعه ستبيعه الدولة أو تأخذه النتفاع الناس بـه ، وذلـك 

                                         
 م ، الفكـر ١٩٦٤ - هــ ١٣٨٤ ، طبع الـدار القوميـة ٢٩راجع التكافل االجتامعي ص ) ١(

  .٢٤٩ ، الفقه أساس الترشيع ص ٢٥٥القانوين ، فتحي عثامن ص 
  .٧٢٨ / ٣ ، أبو داود ١٢٢٨ / ٢مسلم ) ٢(
 . ١٦٢ - ١٦١اشرتاكية اإلسالم ص ) ٣(
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ًقياسا عىل االحتكار وعمال بالقاعدة    .)الرضورة تقدر بقدرها ( ً

ً وال يعترب مسوغا ورد املانعون بأن قياس التأميم عىل االحتكار غري جائز

 .ًرشعيا جلواز التأميم ألمور 

ً أنه ليس كل احتكار ممنوعا وحراما ، فهناك نوع من االحتكار جائز -١ ً

  : قصد املصلحة ومن ذلك ما حكاه القرآن الكـريم يف قولـه بوهو أن يكون 

﴿ N O P Q R S T U V W X      Y Z [ \ ] ̂ 

_ ̀ a b c  d   e f g h  i j k  ﴾ . 

 :وقد اشرتط كثريون من الفقهاء لتحقيق االحتكار اآلثم ثالثة رشوط 

ًأن يكون اليشء املحتكر فاضال عن كفايته وكفايـة مـن يمـوهنم سـنة : أوهلام 
 كـان -  ملسو هيلع هللا ىلص - كاملة ألنه جيوز لإلنسان أن يدخر حاجة أهله ، فقد ثبـت أن النبـي 

  .حيبس ألهله قوت سنتهم من الطعام إن تسنى له ذلك

أن يكون قد تربص الغالء ليبيـع بـأثامن فاحـشة الغـالء لـشدة : ثانيهام 

                                         
 ، احلق ومدى سلطان الدولـة يف ١٠٢اشرتاكية اإلسالم للدكتور مصطفى السباعي ص ) ١(

  .٤١٩تقييده ، للدكتور فتحي الدريني ص 
  .٤٨ ، ٤٧ : سورة يوسف )٢(
 .هـ ١٣٧٩ / ٣ مسلم )٣(
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حاجة الناس ، وبذلك جيد الغني ما يسد بـه حاجتـه أو رضورتـه ، وال جيـد 
 .الفقري ما يدفع به حاجته أو رضورته 

أن يكون االحتكار يف وقت احتياج الناس إىل اليشء املحتكر ، ولو كان : ثالثها 
  .– ولكن ال ضيق عند الناس – من التجار اليشء يف أيدي عدد

  ًفال يعد ذلك احتكـارا ، ألن الـسبب يف املنـع هـو رفـع الـرضر عـن النـاس 
  .ال عن التجار ، وال يكون ذلك إال إذا كان الناس يف حاجة شديدة

ًفإذا حتققت هذه الرشوط كان االحتكار ظلام وحمرما ، فهل يعترب مالـك  ً

 س عىل املحتكر ؟ًاألرض ظاملا حتى  يقا

ًأعتقد أن املسألة عندي ختتلف إختالفا كبريا والقياس غري صحيح ، ألن  ً

القوت رضوري وحاجة الناس إليه أساسية واألرض خالف ذلك ، فكان ما 
ًتدعو إليه الرضورة من الطعام ينبغي نزعه جربا عن صاحبه وهذا ال ينطبـق 

الهلا واالسـتفادة منهـا ًعىل األرض ، فإن الرشيعة حددت سلفا طرق اسـتغ
فـإذا ثبـت حـسن . بحيث ال يكون يف ذلك ظلـم أو حيـف عـىل اآلخـرين 

استغالله لألرض وأدى الذي عليه منها فليس ألحد أن يتعرض له أو هيـدد 
 .ملكيته بنزعها 

                                         
  .٦٠ حممد أبو زهرة ص – التكافل االجتامعي يف اإلسالم )١(
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استدل املجيزون بام أخرجه أبـو داود والبيهقـي عـن سـمرة بـن : ًرابعا 
. قال ومع الرجل أهله . من األنصار جندب أنه كان له نخل يف حائط رجل 

فكان سمرة يدخل إىل نخله ، فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليـه أن : ( قال 
فقال رسـول اهللا . أنت مضار : يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فقال 

  .اذهب فاقلع نخله:  لألنصاري - ملسو هيلع هللا ىلص -

لكيتـه إىل رضر جـاره ًفهذا انتزاع للملك جربا عن صاحبه حني أدت م
  .فيكون من باب أوىل إذا كان هذا الرضر حييق باملجتمع كله

وقد رد املانعون بأنه ليس يف احلديث ما يستدل به عىل جـواز التـأميم ، 
وإنام فيه تعطيل للمنفعة حيث أدى االنتفاع هبا إىل مضارة الغري سـدا لبـاب 

ى أن يبيـع نخلـه لألنـصاري الفتن ومنع اإلرضار بالناس ، فإن سمرة قد أب
 -  ملسو هيلع هللا ىلص - صاحب احلائط وأبى أن هيبه أو خيلعـه مـن األرض فقـال لـه رسـول اهللا 

ًاذهب فاقلع نخله تأديبا له وردعا ألمثالـه ، : أنت مضار ، وقال لألنصاري 

وهذا يقرر جواز املساس بامللكيـة الفرديـة إذا اقتـضت ذلـك رضورة رفـع 
 .الرضر الغالب عن غري صاحبها 

:  عىل سمرة بن جندب - ملسو هيلع هللا ىلص -ذا قال ابن القيم يف قضاء رسول اهللا وهل
                                         

  .١٥٧ ص ٦جـ : قي  ، البيه٢٨٣ ص ٢ سنن أيب داود جـ )١(
  .١٦٢ ، اشرتاكية اإلسالم ص ٢٤٧ص :  الفقه أساس الترشيع )٢(
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وإن كان عليـه يف ذلـك رضر يـسري ، فـرضر صـاحب األرض ببقائهـا يف ( 
فهذا هو .. بستانه أعظم ، فأن الشارع احلكيم يدفع أعظم الرضرين بأيرسمها 

ىل ن أباه من أباه ، واملقـصود أن هـذا دليـل عـإو. الفقه والقياس واملصلحة 
وجوب البيع حلاجة املشرتى ، وأين حاجة هذا من حاجة عمـوم النـاس إىل 

  الطعام وغريه ؟

استدلوا بأن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ، شاطر بعض عامله : ًخامسا 
أمواهلم كعمرو بن العاص وأيب هريرة وسعد بن أيب وقاص وغريهم ، وهـذا 

 .دليل عىل جواز التأميم  وفيه انتزاع للامل حني اقتضته املصلحة

وهذا غري مسلم ألن عمر إنام قاسم بعـض والتـه حـني اشـتبه يف هـذه 
ورأى أهنم أخذوها بغري حق ، فكان ما فعله هبم من قبيل املصادرة . األموال 

لألموال التي مجعت بطرق غري مـرشوعة وإال فلـامذا مل يفعـل بغـريهم مـن 
  وعبد الرمحن بن عوف ؟األغنياء مثل ما فعل هبم كعثامن بن عفان

وبناء عىل ذلك فلو ظهر لإلمام فسق األغنياء وفجورهم ، وأهنم وجهوا 
كإثارة الفتن والقالقـل أو فـتح مـصانع . ًأمواهلم يف أعامل غري جائزة رشعا 

للمتفجرات أو اخلمور جاز إزالة كل ذلـك ومـصادرته ، ألن ذلـك يـسبب 
                                         

  .٢٦٤ص :  الطرق احلكمية )١(
  .١٦٢ص :  اشرتاكية اإلسالم )٢(
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 الناس كام تقرر ذلـك القواعـد إرضار لألمة واإلمام مأمور برفع الرضر عن
وقد أرسى عمر هبذا مبدأ حماسبة املوظفني عند اسـتغالل مراكـزهم . العامة 

  وله عىل ذلك شاهد ودليـل وقـدوة حـسنة برسـول اهللا . ملصاحلهم اخلاصة 
 وأخذ منه األموال التي أهديت له بحكـم  فقد حاسب ابن اللتبية- ملسو هيلع هللا ىلص -

ست يف بيت أبيك أو أمك حتى تنظـر هـل هال جل: منصبه أو عمله وقال له 
ً إليـك يشء ؟ وهـذا يـصلح أن يكـون دلـيال عـىل التحقـق يف أصـل ىهيد

ًامللكيات ملنع قيامها عن طرق غري مرشوعة ، ويصلح دلـيال أيـضا ملـصادرة  ً
 .كل ملكية يثبت أن أصلها غري مرشوع 

 استدلوا بمسلك عمر بن اخلطاب يف األرض املفتوحـة ، فقـد: ًسادسا 
نحـن : ( ًجعلها ملكا للدولة ، حتى قال أحد أنصار القائلني بجواز التـأميم 

نقرر دون خوف وال حرج أن ما فعله عمـر ريض اهللا عنـه ، إنـام هـو تـأميم 
: إىل أن قال ... ألحد مصادر اإلنتاج بل وأمهها يف هذا الوقت وهو األرض 

ى هبـا بعـض ولن يرض اإلسالم أن تتفـق بعـض املبـادئ والـنظم التـي نـاد
الفالسفة واملفكرين قبل اإلسالم أو بعـد ، مـع مبادئـه ونظمـه ، وقـد قلنـا 

ًإن اإلسالم ليس نظاما سياسيا واقتـصاديا منقطـع الـصلة بـام : ًونقول دائام  ً ً

                                         
 ، بـاب حتـريم هـدايا العـامل ١٤٦٣ / ٣ يقال له األزدي من أزد شنوءة صـحيح مـسلم )١(

  .٣٤٨ / ١٢البخاري يف احليل 
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سبقه وما تاله من نظم ، وإنام اإلسالم مرحلة حـضارية مـن املراحـل التـي 
  .مرت وتسري فيها البرشية

إن حادثة معاملة خيرب دليل قطعي : (  حممود أبو السعود ويقول األستاذ
عندنا عـىل أن مـن حـق الدولـة أن متتلـك األرض وأن تـستثمرها بـام تـراه 
ًاألفضل ، ذلك أن هذه األرض بالذات مل تكن ملكـا شخـصيا للنبـي عليـه  ً

وقد رأى رئيس الدولة . السالم ، وإنام آلت إىل الدولة اإلسالمية بحق الفتح 
ًظل األرض ملكا هلا ، وأن يستغلها اليهود يف مقابل أن يدفعوا شـطر مـا أن ت

فنظرية التأميم قد تقررت هبـذه الـسابقة ، وال حمـل لنقـد هـذا .. خيرج منها 
ًإن هذه األرض مل تكن أصال ملكا للمسلمني انتزعتها الدولة : الرأي بالقول 

ة كانـت تقـسيم الفـيء وأن لتستغلها هي من دوهنم ، إذ املعروف أن القاعدة العامـ
فاالحتفاظ به للدولة دون تقسيم عىل مستحقه ختويل للدولة بال ... الفيء حق هلم 

شك يف أن تضع يدها عىل حقوق رعاياها ، متى ارتأت يف ذلك مـصلحة تقتـضيها 
ي ال يمكن سعادة املجموع ، وامللكية ال تعدوا أن تكون حقا من احلقوق الفردية الت

فصح إذن أن للدولـة حـق ... ن ما مل حتمها وتقرها الدولة تمع متمدأن تصان يف جم
  .تأميم امللكيات الفردية برشطه

                                         
  .٦٢صادي يف اإلسالم للدكتور عىل عبد الواحد وايف ص  التكامل االقت)١(
  .٢٥٠ – ٢٤٩ حممد عبد اجلواد حممد ص – ملكية األرض يف اإلسالم )٢(
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ورد املانعون عىل ذلك بأنه ليس فيام فعله الرسول بأرض خيرب ما يفيـد 
ًجواز التأميم ألن هذه األرض مل تكن ملكا ألحد ثم نزعـت منـه وإنـام هـو 

ي فتحت عنوة وهذا حق اإلمام فله أن يقـرر اختيار رآه اإلمام يف األرض الت
أن يبقيها يف أيـدي أهلهـا للنفـع : ًيف األرض املفتوحة واحدا من أمور ثالثة 

حـق ً فعله رسول اهللا افتئاتا عـىل العام ، أو يقسمها ، أو يوقفها فلم يكن فيام
وإنـام هـو اسـتخدام حلقـه يف . ًأحد ، أو نزعا مللكيته من أجل الصالح العام 

  .مامهمإتيار األصلح للمسلمني بصفته حاكم املسلمني واخ

                                         
  .٣٨٤ص :  امللكية يف الرشيعة اإلسالمية )١(
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فهـي ) قيـود امللكيـة ( الرضائب هلا صلة وثيقة بالبحث الـذي أعاجلـه 
وقـد ثبـت مـن . تدخل ضمن القيود الواردة عىل امللكية للمصلحة العامـة 

 ختـضع ة النـصوص اإلسـالمية يف هـذا اجلانـب أن امللكيـة اخلاصـةعمراج
 .ملجموعة من القيود التي تنظم عملها ونشاطها يف املجتمع 

 ، وهذا يعني أن اإلسالم يقرر حرية األفراد يف ممارسة نشاطها االقتـصادي
ولكنه مع هذا خيضع هذا النشاط ملجموعة من االلتزامات ، وسبب ذلك أن 

، وقـد األفراد وهم يديرون هذا النشاط يضعون نصب أعينهم مصلحتهم اخلاصة 
تتعارض هذه املصلحة اخلاصة مع املصلحة العامة ، وهنا نجد أنـه إذا حـصل هـذا 

 .التعارض ، فإن اإلسالم يعطي أولوية للمصلحة العامة 

  لكن الدارس للفقه اإلسـالمي جيـد أن أسـلوب اإلسـالم يف التـرشيع 
ال ينتظر حتى يقع الرضر ثم يتدخل ، ولكنه يسبق بالعالج ، وهذا ما يسمى 

 .األسلوب الوقائي ب
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وبتطبيق هذا املبدأ عىل النظام االقتصادي اخلاص نجد أنـه بعـد أن أقـر 
مبدأ اخلاصة أخضعه ملجموعة من اإللتزامات حتى جيعل املصلحة اخلاصـة 

 .غري متعارضة مع املصلحة العامة 

ومن هذا املنطق فإن روح اإلسالم يف ترشيعه االقتصادي توجب علينـا 
ظيم الرضائب االجتامعية التي رشعها اإلسالم وذلك يقتضينا أن نبادر إىل تن

أن نبني موقف الفقهاء من الرضائب بـشكل عـام مـع بيـان أوجـه االتفـاق 
 .واالختالف بني الرضيبة والزكاة 

 :وأتناول ذلك يف ثالثة مباحث 

 .حقيقة الزكاة وحقيقة الرضيبة : املبحث األول 

 .ى الزكاة هل يف املال حق سو: املبحث الثاين 

 .ترجيح الرأي املختار : املبحث الثالث 
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 حـق مقـدر فرضـه اهللا يف أمـوال – كام عرفها فقهـاء الـرشيعة –الزكاة 
ًاملسلمني ملن سامهم يف كتابه من الفقراء واملساكني وسائر املستحقني ، شـكرا 

 .ة للنفس واملال ًلنعمته تعاىل وتقربا إليه وتزكي

 فريضة إلزامية يلتزم املمول بآدائها – كام عرفها علامء املالية –والرضيبة 
ًإىل الدولة ، تبعا ملقدرته عىل الدفع ، بغض النظر عن املنافع التي تعـود عليـه 

من وراء اخلدمات التي تؤدهيا الـسلطات العامـة ، وتـستخدم حـصيلتها يف 
ة ، وحتقيـق بعـض األهـداف االقتـصادية تغطية النفقات العامـة مـن ناحيـ

واالجتامعية والسياسية وغريها من األغراض التي تنشد الدولة حتقيقها مـن 
  .ناحية أخرى

 

                                         
  .٢٦١ ص ٢ راجع مبادئ علم املالية للدكتور حممد فؤاد إبراهيم جـ )١(
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 :األساس النظري لفرض كل منهام 

بالنظر واملالحظة يظهر أن هناك أوجه خالف بني الزكاة والرضيبة ومن 
 عىل أساسه ، فاألساس اختالف األساس الذي بني فرض كل منهام: أبرزها 

النظري لفرض الرضيبة قد اختلف يف حتديده عىل نظريـات شـتى ، فـذهب 
فالسفة القرن الثامن عرش إىل أن الرضيبة تقوم عىل أساس عالقة تعاقدية بني 
الدولة والفرد ، ويرى أنصار هذه النظرية أن الرضيبة تدفع مقابل النفع الذي 

ة للمرافق العامة بموجب عقد ضمني مربم يعود عىل املمول من رعاية الدول
 » العقد االجتامعي « وهذه الفكرة هي تطبيق لنظرية –بني الدولةواملواطنني 

 . يف بيان أساس الدولة »جان جاك روسو «الذي قال هبا 

غري أن الناقدين بينوا أن هذا التصوير خاطئ مـن أساسـه وأن النظريـة 
ًكان ذلك سببا يف ظهور النظرية الثانية ،  للرضيبة وًاالتعاقدية ال تصلح أساس

  .» سيادة الدولة «نظرية 

شـباع اوتقوم هذه النظرية عىل أساس أن الدولة تؤدي وظيفتها بقـصد 
احلاجات اجلامعية ، وال تضع نصب عينيها مـصالح األفـراد اخلاصـة بقـدر 

ي تغليب املصالح العامة عىل املصالح اخلاصة واملحافظة عىل التضامن القـو
بني األجيال احلـارضة واملـستقبلة ، وملـا كـان أداء هـذه الوظـائف يـستلزم 

 بـام هلـا مـن حـق –اإلنفاق كان للدولة احلق يف أن تلزم املـستظلني بـسامئها 
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 أن يتضافروا مجيعا يف النهوض بعبء هذا اإلنفـاق وتقـوم بتوزيـع هـذا –السيادة 
 التـضامن «قـيض بـه مبـدأ  طبقا ملا ي–العبء عليهم بحسب درجة يسار كل منهم 

  . الذي تقوم عليه اجلامعات السياسية احلديثة»االجتامعي 

واألساس الذي قام عليه فرض الزكاة ينبثق من أن املال مال اهللا 
واإلنسان مستخلف فيه ، فالقرآن الكريم يعرب عن املال الذي يف يد مالكيه بأنه مال 

 L ﴿ :ه امللكية ومن ذلك قوله تعاىل اهللا ، وأن مالكيه إنام هم خلفاؤه يف هذ

M N O P Q  ﴾ وقوله ،  :﴿  d e  f    g h  ﴾ . 
فإن استخالف اهللا لعباده هو األساس الذي قامت عليه الزكاة من حيث إهنا 
ًفريضة الزمة تؤخذ من األغنياء فرتد عىل الفقراء سدا حلاجاهتم من جانب 

ر ، وهناك نظر آخر يف فريضة الزكاة وتنمية املجتمع وازدهاره من جانب آخ
وهو أن الزكاة حق اخلالق املنعم يف أن يكلف عباده ما يشاء من واجبات 
ًبدنية ومالية أداء حلقه ، وشكرا لنعمته ، وليبلوهم أهيم أحسن عمال ،  ً

وليخترب ما يف صدورهم ، وليمحص ما يف قلوهبم وليعلم من يتبع رسله ممن 

                                         
ــاب )١( ــع كت ــصيل أوس ــع بتف ــة  ميز« يراج ــة الدول ــراد »اني ــي م ــد حلم ــدكتور حمم    لل

  .٧٥ – ٧٣ص 
  .٣٣ : سورة النور )٢(
  .٧ : سورة احلديد )٣(
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يز اهللا اخلبيث من الطيب وامليسء من املحسن ويوفيهم ينقلب عىل عقبيه ، فيم
 .أعامهلم وهم ال يظلمون 

فكام كلف اهللا املسلم بالصالة والصيام وكل منهام عبـادة بدنيـة وبـاحلج 
وهو عبادة بدنية ومالية كلفه بالزكاة وهي عبادة مالية خالصة فيها بذل املال 

دنيا ليعلم من يعبـده تعـاىل الذي هو شقيق النفس ، وعصب احلياة ، وفتنة ال

 Ñ ﴿ًحقا فيبذل ما عنده هللا ومن يعبد ماله ودنياه ، فيؤثرها عـىل رضـا اهللا 

Ò Ó Ô Õ Ö ×  ﴾.  

وقد نظم اإلسالم هذه الفريظة وبني مقاديرها وأوقـات أدائهـا بحيـث 
ا منه حقوق الفقراء ، كام قال يشعر األغنياء بأهنم حراس عىل املال حتى يؤدو

ن اهللا فرض عىل األغنياء يف أمـواهلم بقـدر مـا يكفـي إ: (  اهللا عنه  رىضعيل
وحق عىل اهللا تعاىل ، منع األغنياء بفقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا ف

  .أن حياسبهم يوم القيامة

الرشوط التي يلزم توافرها فيمن جتـب عليـه الزكـاة . وقد ذكر الفقهاء 

                                         
  .٩ : سورة احلرش )١(
   ٢ بالقـاهرة جــ – التوجيه الترشيعي يف اإلسالم من أبحاث جممـع البحـوث اإلسـالمية )٢(

 . من مقال املوارد يف اإلسالم للشيخ عبد الرمحن حسن ٩ص 
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 والبلـوغ ، والعقـل ، والنـصاب بالنـسبة للـامل اإلسالم ، واحلرية ،: ومنها 
 .املزكى 

وفيام يتعلق بالرشط األول فال خالف فيه وكذلك الـرشط الثـاين ، أمـا 
الرشط الثالث وهو البلوغ فهو حمل املناقشة إذ العلامء يفرقون بني نوعني من 

 :املالكني 

الذين يبلغون سن التكليـف الـرشعي فهـؤالء تفـرض الزكـاة : األول 
 .ليهم ع

الذين مل يبلغوا سن التكليف وقـد اختلـف الفقهـاء يف وجـوب : الثاين 
 .الزكاة يف ماهلم 

وسبب اختالفهم يف ذلك هو اختالفهم يف مفهوم الزكاة الـرشعية هـل 
هي عبادة كالصالة والصيام أو هـي واجـب للفقـراء عـىل األغنيـاء ،  وقـد 

المية ، وانتهـى الـرأي عىل مؤمتر جممع البحوث اإلس. عرضت هذه املسألة 
فيها إىل األخذ باالجتاه الذي يعني التوسعة عىل الفقري وهو وجـوب الزكـاة 
بكل أنواعها يف أموال غري املكلفني ، وأن ذلك هو الذي يتفق مع ما نقل عن 

 وعن الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم وأن ذلـك الـرأي - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 
  .جتامعي يف اإلسالمهو الذي يتفق مع معنى التكافل اال

                                         
 بحـث منـشور يف كتـاب املـؤمتر الثـاين ملجمـع – الزكـاة –ر الشيخ حممد أبـو زهـرة  انظ)١(

  ) .١٤٨م ، ص ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥( البحوث اإلسالمية يف القاهرة 
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 إىل أن احلق الوحيد يف املال هو الزكاة فمن  ذهب كثري من الفقهاء-١
أخرج زكاته فقد طهر ماله ، وبرئت ذمته ، وال يطالب بعدها بيشء آخر ، إال 

جر ، وهذا هو الـذي اشـتهر ما تطوع به ، رغبة يف مثوبة اهللا وابتغاء زيادة األ
 .عند املتأخرين حتى ال يكاد يعرف غريه 

: غريمها عن طلحة ريض اهللا عنه قالواحتجوا لذلك بام رواه الشيخان و
ر الـرأس ، يـسمع دوي ثـائ من أهل نجد ، - ملسو هيلع هللا ىلص -جاء رجل إىل رسول اهللا 

 وهـو يـسأل عـن - ملسو هيلع هللا ىلص -صوته ، وال يفقه ما يقول حتى  دنا من رسول اهللا 
م والليلـة ،  مخـس صـلوات يف اليـو« : - ملسو هيلع هللا ىلص -سالم ، فقال رسـول اهللا اإل

 : - ملسو هيلع هللا ىلص -ال ، إال أن تطوع ، قال رسول اهللا : هل عيل غريهن ؟ ، قال : فقال
ال ، إال أن تطـوع ، وذكـر : هل عـيل غـريه ؟ ، قـال : وصيام رمضان ، قال 

                                         
  .١٣٨ ص ٢جـ :  نسبه يف البحر إىل األكثر )١(
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ال : هـو يقـول  فأدبر و»ال إال أن تطوع : هل عيل غريها ، قال : الزكاة فقال 
أفلح إن صدق ، أو  : - ملسو هيلع هللا ىلص -أزيد عىل هذا وال أنقص منه ، فقال رسول اهللا 

  .دخل اجلنة إن صدق

ووجه الداللة من احلـديث أن الرجـل أخـرب أنـه ال يزيـد عـىل الزكـاة 
 أقره عىل ذلك ، بل أخرب أنه من أهل اجلنـة ولـو كـان ملسو هيلع هللا ىلصًاملفروضة شيئا والرسول 

اة ما استحق اجلنة مع تركه ، ومـا ورد يف بعـض النـصوص يف املال حق سوى الزك
مطلوبـة عـىل سـبيل هـي  فقد تأولوها بيـناممن إثبات حقوق يف املال غري الزكاة ن 

 .االستحباب ال عىل سبيل الوجوب واإللزام كام يف حق الضيف 

ـان  وقالوا بأهنا حقوق واجبة قبل الزكاة ، فلام فرضت الزكاة نسخت كـل حـق ك

  .﴾  ¨   § ¦ ¥ ﴿ :كالذي قالوه يف قوله تعاىل قبلها ، 

 يف «: ًوأما احلديث الذي رواه الرتمذي عن فاطمة بنت قـيس مرفوعـا 
 ، فقد ضعفه الرتمذي ألنـه مـن طريـق أيب محـزة »املال حق سوى الزكاة 

                                         
  .١٦٢ / ١ مسند اإلمام أمحد ٤١ / ١ ومسلم يف اإليامن ١٠٦ / ١ البخاري يف اإليامن )١(
 ١٧٦ ص ٣جــ ( ًوأخرجه أيضا الطربي :  احلديث قال فيه الرتمذي ، ليس اسناده بذاك )٢(

 ، وابـن ماجـة ٣٨٥ ص ١ً ، وأيضا الـدارمي جــ ٢٥٣٠ و ٢٥٢٧يف األثرين  ) ١٧٧ –
  .٨٤ – ٤ من طريق حييى بن آدم والبيهقي يف السنن الكربى ١٧٨٦
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ً ، وهو ضعيف جدا عند أهل احلديث ، فال يعول ميمون األعور القصاب

 .عىل ما رواه 

ًذهب آخرون منذ عهـد الـصحابة والتـابعني إىل أن يف املـال حقـا  و-٢

 ، وأبى ذر ، وعائشة ، وابن عمـر ، جاء ذلك عن عمر ، وعيل. سوى الزكاة 
وأيب هريرة ، واحلسن بن عيل ، وفاطمة بنت قيس ، مـن الـصحابة ريض اهللا 
عنهم ، وصح ذلك عن الشعبي وجماهد ، وطـاوس وعطـاء ، وغـريهم مـن 

  .التابعني

 ) ' & % $ # " ﴿: بقوله تعاىل : ًواستدلوا لذلك أوال 

) * + , - . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A   B C D E F G IH J K 
L M N PO Q R TS U V W  ﴾.  

 تال هذه اآليـة مـستدال هبـا - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد روى الرتمذي وغريه أن النبي 

                                         
  ًصاب وهو الـراوي األعـور ضـعيف جـدا ميمون أبو محزة الق:  جاء يف اجلرح والتعديل )١(

ـــ  ــة أوىل باهلنــد ٢٣٦ ص ٨ج ــري للبخــاري .  طبع ــاريخ الكب ــيس بــذاك : ويف الت   ل
  .٣٤٣ ص ٤جـ 

  .١٧٧ : سورة البقرة )٢(
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  سـألت أو سـئل النبـي : قالـت فعن فاطمة بنت قـيس . عىل احلكم املذكور 
إن يف املال حلقا سوى الزكاة ، ثم تـال هـذه اآليـة :  عن الزكاة فقال - ملسو هيلع هللا ىلص -

 .اآلية  ... ﴾  & % $ # " ﴿: التي يف البقرة 

 فإن آية الـرب املـذكورة – كام قال الرتمذي – ضعف ث احلدييففإذا كان 
ت من أركـان تقوى عضده ، وتشد أزره ، وهي وحدها حجة بالغة فقد جعل

تاء املال عىل حبـه ذوي القربـى واليتـامى واملـساكني وابـن إيالرب وعنارصه 
 ًإلخ ، ثم عطف عىل ذلك إقام الصالة وإيتاء الزكاة قال القرطبي معقبا... السبيل 

ن كان فيه مقال فقد دل عىل صحته معنى مـا إواحلديث و: عىل احلديث املذكور 

 فـذكر ﴾  r s t u ﴿ :ىل جاء يف اآلية نفسها من قولـه تعـا

 ﴾  7 6 5 4 ﴿: اآلية مع الصالة ، وذلك دليل عىل أن املراد بقولـه 
  .ًليس الزكاة املفروضة ، فإن ذكل يكون تكرارا

أن املراد باإليتاء املذكور هو التطـوع والـصلة ال الوجـوب ، : وال يقال 
كال ، وبيـان الـرب فإن اآلية بصدد الرد عىل اليهود املتمسكني باملظاهر واألش

احلق والدين الصدق ، وهذا يقتيض بيان األركان ال املكمالت ، والفـرائض 
ال النوافل ، والواجبات ال املستحبات وكل ما ذكرته اآلية رشح حقيقة الـرب 

                                         
  .٩٦٩ ص ٢جـ :  راجع فقه الزكاة )١(
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من هذا القبيل ، فاإليامن باهللا واليوم اآلخـر واملالئكـة والكتـاب والنبيـني ، 
لوفاء بالعهد والصرب يف البأساء والرضاء وحني قام الصالة وإيتاء الزكاة واإو

البأس ، كلها عنـارص أساسـية ال يتحقـق بـدوهنا بـر العقيـدة أو العبـادة أو 
إلـخ ، هـو وحـده ... األخالق فلامذا يكون إيتاء املال عىل حبه ذوي القربى 

 النافلة واملندوب يف اآلية كلها ؟؟

 الـرب والتقـوى ، عىل أن اآلية إنام اشـتملت عـىل خـرب ووصـف ألهـل
. ًواألخبار ال تنسخ ألن نسخها يكون تكذيبا لقائلها ، وتعاىل اهللا عـن ذلـك 

نزلت باملدينـة حـني نزلـت : روى أبو عبيد عن ابن عباس يف هذه اآلية قال 
فتكـون اآليـة حمكمـة غـري  . الفرائض وحدت احلـدود وأمـروا بالعمـل

 سند له من دليل وال شـبهة ك ألن القول بنسخها الامنسوخة كام قال الضح
ح قـول الـضحاك لكـان قولـه يف دليل وكالم اهللا ال ينسخ باالدعاء ولو صـ

 ، يقـرر ﴾  7 6 5 4 ﴿: ً ناسخا لقوله فيهـا ﴾  C D ﴿: اآلية
 .جزء اآلية حكام ينسخه اجلزء اآلخر ، وهذا غري معقول 

 ¤   £ ¢ ¡ � ﴿: بقوله تعاىل يف سورة األنعام : ًواستدلوا ثانيا 
¥ ¦ §   ©̈ ª ¬« ®     ̄° ±  ﴾.  

                                         
  .٣٥٨ص :  راجع األموال )١(
  .٣٥٨ ، ٣٥٧ املرجع السابق ص )٢(
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وحجتهم أن احلق املأمور به يف اآلية هو يشء غري الزكاة ، وذلك بني من 
 :وجوه 

أن اآلية مكية نزلت قبل فرض العرش يف املدينة والدليل عىل مكيتها ) ١(
أن السورة نزلت مجلة واحدة يف مكة ، كام جاءت بـذلك أشـهر الروايـات ، 

 .ه اآلية وحدها مدنية ختصيص بال دليل وادعاء أن هذ

أن املطلوب فيها إيتاء حق الثمر يـوم حـصاده ، وهـذا ال يتـأتى يف ) ٢(
زكاة العرش ، ألنه إنام خيرج بعد التصفية والتنقية ليرصف مقدار احلاصل ثـم 

 .خيرج عرشه أو نصف عرشه 

 وال يعـرف ﴾  ± ° ̄    ® »¬ ª ﴿: قوله يف اآلية ) ٣(
لزكاة ، ألهنا حمدودة بتقدير الشارع وليس ألحد أن يـنقص منهـا إرساف يف ا
  .أو يزيد فيها

ًومن قال أن احلق الذي أمرت اآلية بايتائه كان شيئا واجبا ثم نسخ ، فقد  ً

 .ردوا عليه بأن النسخ ال يثبت بمجرد االحتامل واالدعاء 

 ومن ادعـى أنـه نـسخ مل يـصدق إال بـنص يتـصل إىل: ( قال ابن حزم 
 وإال فام يعجـز أحـد أن يـدعي يف أي آيـة شـاء ، ويف أي - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 

                                         
  .٢١٧ – ٢١٦ ص ٥م جـ  راجع املحىل البن حز)١(
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ودعوى النسخ إسقاط لطاعة اهللا تعاىل فيام أمـر بـه . حديث شاء أنه منسوخ 
  .من ذلك النص ، وهذاال  جيوز إال بنص مسند صحيح

 حـق نعم هو: فام هذا احلق املفرتض يف اآلية ؟ قلنا : فإن قيل : ( قال ابن حزم 
حـد ه نفسه والبـد ، ال غري الزكاة ، وهو أن يعطى احلاصد حني احلصد ما طابت ب

  .يف ذلك ، هذا ظاهر اآلية وهو قول طائفة من السلف

ًكانوا يعطون شيئا سـوى : ( وهلذا جاء عن ابن عمر يف تفسري هذا احلق 

. )زكاة يعطى من حرضه يومئذ ما تيرس وليس بال: (  ، وقال عطاء  )الزكاة
عند الـزرع : ( ً، وقال أيضا ) إذا حرضت املساكني طرحت هلم منه : ( وقال جماهد 

، وقـال ) يعطى القبضة ، وعند الرصام يعطى القبضة ويرتكهم يتتبعون آثار الرصام 
  .)احلزمة ( ، ) يعطى مثل الضغث : ( إبراهيم النخعي 

اب حـق الـضيف عـىل بام صحت به األحاديث من إجي: ًواستدلوا ثالثا 
 أن رسول اهللا –ه ن خويلد بن عمرو ريض اهللا ع–فعن أيب مرشوع . املضيف 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ، جائزتـه يـوم :  قال - ملسو هيلع هللا ىلص -

                                         
 . املرجع نفسه )١(
 . املرجع نفسه )٢(
 . املرجع نفسه )٣(
 . املرجع نفسه )٤(
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  .وليلة ، والضيافة ثالثة أيام ، فام كان بعد ذلك فهو صدقة

يـامن عليـه ، وبـدليل واألمر باكرامه يدل عىل الوجوب بدليل تعليق اإل
 .جعل ما بعد الثالثة األيام صدقة 

 :موقف ابن حزم من هذا املذهب 

ًوال نجد أحدا جادل عن هذا املذهب ، وعضده باألدلـة الـوفرية ، مـن 

القـرآن والــسنة ، وأقــوال الــصحابة والتــابعني ، أبلــغ وأنــصع مــن الفقيــه 
وفـرض عـىل  : ( الظاهري أيب حممد بن حزم ، فقـد قـال يف كتابـه املحـىل

األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم وجيربهم السلطان عـىل ذلـك ، 
إن مل تقم الزكوات هبم ، وال يف سائر أمـوال املـسلمني هبـم ، فيقـام هلـم بـام 
يأكلون من القوت الذي ال بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، 

 ) .شمس وعيون املارة مسكن يكنهم من املطر والصيف والبو

  : وقد أورد ابـن حـزم عـىل أدلـة املخـالفني مناقـشة قويـة ، قـال فيهـا 
  ا نعلم عن أحد منهم خالف هذا إال عـن الـضحاك بـن مـزاحهم ، فإنـه وم

                                         
ــاري يف األدب )١( ــامن ٤٤٥ / ١٠ البخ ــسلم يف اإلي ــرة وم ــن أيب هري ــو داود٦٨ / ١ ع    أب

  .١٧٤ / ٢ مسند أمحد ١٢١٢ / ٢ ابن ماجة ٣٤٢ / ٣ 
  .١٥٩ – ١٥٦ص  / ٦ يراجع املحيل جـ )٢(
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  نسخت الزكاة كل حق يف املال ، ومـا روايـة الـضحاك حجـة فكيـف : قال 
  !ية ؟أر

ًفـريى يف املـال حقوقـا .. الف لـه والعجيب أن املحتج هبذا أول خمـ: ( وقال 

 املحتاجني ، وعىل الزوجة ، وعىل الرقيـق ، نالنفقات عىل األبوي: سوى الزكاة منها 
 ) . تناقضهم فظهر.. يوان ، والديون واألروش وعىل احل

ويقولون من عطش فخاف املوت ، ففرض عليه أن يأخـذ املـاء حيـث 
وال حيل ملـسلم اضـطر أن يأكـل : ( إىل أن قال ... وجده ، وأن يقاتل عليه ، 

ًميتة أو حلم خنزير وهو جيد طعاما فيه فضل عن صاحبه ملـسلم أو للـذمي ، 

ًألن فرضا عىل صاحب الطعام إطعام اجلائع ، فإذا كان ذلك فليس بمـضطر 

إىل امليتة وال إىل حلم اخلنزير ، وله أن يقاتل عن ذلك فإن قتل فعىل قاتله القود 
 .ًألنه منع حقا ، وهو طائفـة باغيـة ) فإىل لعنة اهللا ( قتل املانع وإن ) القصاص ( 

ــاىل    q r s    t u v w x   y z {   | }  ﴾ ﴿: قــال تع
وهبذا قاتل أبو بكر الصديق ريض ... ومانع احلق باغ عىل أخيه الذي له احلق 

                                         
 – ٤٥٣ ص ٤ وهتـذيب التهـذيب جــ ٣٢٦ – ٣٢٥ ص ٢ميزان االعتـدال جــ :  انظر )١(

 عىل أن ضعف الرواية ال يوجب ضـعف الـرأي كـام ادعـى ابـن حـزم فاملحـدثون ٥٥٤
 . مع أنه يف الفقه إمام – مثال –يضعفون ابن أيب ليىل 

  .٩ : سورة احلجرات )٢(
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  .اهللا عنه مانع الزكاة

: عليقه عىل كالم ابـن حـزم  كام قال الشيخ أمحد شاكر يف ت–وهبذا يظهر 
وليت إخواننا ... إن الترشيع اإلسالمي يف الذروة العليا من احلكمة والعدل 

الذين غرهتم القـوانني الوضـعية ، وأرشبتهـا نفوسـهم يطلعـون عـىل هـذه 
الدقائق ويتفقهوهنا ، لريوا أن دينهم بأعىل أنواع الترشيع يف األرض ، ترشيع 

 يف كل زمان ومكان ، إن هو إال وحـي يـوحى يشبع القلب والروح ، ويطبق
ولو فقه املسلمون أحكام دينهم ورجعوا إىل استنباطهم من املنبع الـصايف .. 

 وعملوا بام يأمرهم بـه رهبـم يف خاصـة – الكتاب والسنة –واملورد العذب 
 لو عملوا هذا لكانوا –أنفسهم ، ويف أمورهم العامة ، ويف أحوال اجتامعهم 

، وهل قامت الثورات املخربة اهلادمة ، والفتن املهلكة ، إال مـن سادة األمم 
  ظلم الغني للفقري ، ومـن اسـتئثاره بخـري الـدنيا ، وبجـواره أخـوه يمـوت 

ًجوعا وعريا ؟ واملثل عىل ذلك كثرية ، ولو فقه األغنياء ، لعلمـوا أن مـا ! .. ً
حوهم بام أوجبـه حيفظ عليهم أمواهلم ، إسداء املعروف للفقراء ، بل القيام ن

  اهللا عىل األغنياء ، فليفقهواوليعلموا ، ويعملوا فقـد جـاءهتم النـذر ، هـدانا 
 .ًاهللا مجيعا 

                                         
  .١٥٩ ص ٦جـ :  املحىل البن حزم )١(
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والذي أرجحه أن اإلنفاق يف سبيل اهللا األصل فيه الوجوب عند وجود 
 ، بحاجة اجلهاد بيت املال ما يفيمقتضاه كام إذا غزيت ديار املسلمني وليس يف

ويؤيد هذا كثري من النصوص الرشعية التي وردت يف احلث عىل اإلنفاق يف 

 p q r s t               u v ﴿: سبيل اهللا ، ومن هذه النصوص قوله تعاىل 

w    x  ﴾ وقوله تعاىل ،  :﴿ ¡ ¢  £      ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬ ®  ̄  ° ± ² ³ ́ µ ¶  ﴾.  

"  ﴿  : - ملسو هيلع هللا ىلص - ثم تـال »يف املال حق سوى الزكاة  « : - ملسو هيلع هللا ىلص -وقوله 

 .اآلية  ..  ﴾   #   $  %  &  '  )  (

وأما نفيه عليه الصالة والسالم وجوب غري األركان يف حديث األعرايب 

                                         
  .١٩٥ : البقرة  سورة)١(
  .١٠ : سورة املنافقون )٢(
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ًالذي جاء يسأله عنها وأخرب بأنه ال يزيد عليها وال ينقص شيئا وأن الرسول 

 قد نفى وجـوب غـري األركـان إن كان:  قرر بأنه يدخل اجلنة أقول - ملسو هيلع هللا ىلص -
ًفليس هذا النفي حقيقيا ، ألنه ال خالف يف أن هناك كثرياُ  من األمور الواجبة  ً

غري األركان كاجلهاد وعدم عقوق الوالدين ، وقد يكون النفـي يف احلـديث 
الرشيف بالنسبة إىل حال السائل ، أو يكون اإلنفاق قـد فـرض بعـد سـؤال 

 .السائل 

م يف تنظيم املجتمع يف كل جانب من جوانبه عىل وقد جرت سنة اإلسال
البدء برشع التعاليم اخللقية عـىل أفـراد املجتمـع لكـي يـذعن األفـراد هلـذه 

 .التعاليم عن إقتناع وطواعية واختيار 

واإلسالم وهو دين الفطرة ، واهللا سبحانه هـو العلـيم بفطـرة اإلنـسان 
خيتار بني الفجور والتقوى ، الذي خلقه وهداه النجدين ، كمله بالعقل الذي 

وبني اخلري والرش ، فكان البد لضامن نفاذ تعاليمه اهلادية من أن تقوم يف كـل 
جمتمع دولة تسهر عىل نفاذ هذه التعاليم ، فإذا سار أفراد املجتمع يف سلوكهم 
الفردي عىل ضوء هذه التعاليم اإلهليـة قلـت حاجـة ويل األمـر إىل التـدخل 

ستوى التمسك بالتعاليم اخللقية التي فرضـها اإلسـالم وبالعكس إذا هبط م
 .كرب دور ويل األمر يف التدخل حلمل األفراد عىل تنفيذها 

فإذا وضح ذلك فيمكن أن نقرر أن الزكاة هـي احلـق الـدوري املحـدد 
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ًكرا هللا عـىل نعامئـه شـالثابت يف املال ، والواجب عىل األعيان بصفة دائمـة ، 

 واملال ، وهو حق واجب األداء ، ولو مل يوجـد فقـري ًوتطهريا وتزكية للنفس
 .يستحق املواساة أو حاجة تستدعي املسامهة 

أما احلقوق األخرى ، فهي حقوق طارئة غري ثابتة ثبوت الزكاة ، وغـري 
مقدرة بمقدار معلوم كمقـادير الزكـاة ، فهـي ختتلـف بـاختالف األحـوال 

 .املالبسات واحلاجات ، وتتغري بتغري العصور والبيئات و

وهي يف الغالب ال جتب عىل األعيان ، بـل عـىل الكفايـة ، وإذا قـام هبـا 
ًالبعض سقط احلرج عن الباقني ، وقـد تتعـني أحيانـا كـأن يـرى الـشخص 

عليه دفعها ، أو يكون لـه جـار ًمضطرا وهو قادر عىل دفع رضورته ، فيجب 
وكل هذه احلقوق إىل ع أو عريان وهو قادر عىل معونته كام أن الغالب أن تجائ

إيامن األفراد وضامئرهم دون تـدخل الـسلطة إال أن يـرى حـاكم مـسلم أن 
ًيفرض بقوة السلطة فرضـا مـا أوجبـه اإليـامن إجيابـا ، وخاصـة إذا كثـرت  ً

واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها كام يف عـرصنا احلـديث . حاجات األفراد 
 .فحينئذ البد من تدخل الدولة وإلزامها 

 :رميل يف رشح املنهاج قال ال

دفع رضر املـسلمني ، ككـسوة عـار ، وإطعـام : ( ومن فروض الكفاية 
مـن عنـده زيـادة : جائع ، إذا مل يندفع بزكاة وبيت مال عىل القادرين ، وهم 
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ونيهم ، وهل املراد من دفع رضر من ذكر ما يسد الرمق أو معىل كفاية سنة هلم ومل
ام ، فيجب يف الكسوة ما يسرت كـل البـدن عـىل أصحهام ثانيه: الكفاية ؟ قوالن 

حسب ما يليق باحلال من شتاء وصيف ، وحيلق بالطعام والكسوة ما يف معنامها 
  .كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كام هو واضح

   لـيس يف املـال حـق سـوى « : - ملسو هيلع هللا ىلص -وقال ابن تيمية يف تفـسري قولـه 
ال سوى الزكاة وإال ففيـه واجبـات  أي ليس فيه حق جيب بسبب امل»الزكاة 

بغري سبب املال كام جتب النفقـات لألقـارب والزوجـة والرقيـق والبهـائم ، 
وجيب محل العاقلة وقضاء الديون ، وجيب اإلعطاء يف النائبة ، وجيب إطعـام 
ًاجلائع وكسوة العاري فرضا عىل الكفاية إىل غري ذلك من الواجبات املاليـة ، 

ال رشط وجوهبا كاالستطاعة يف احلج ، فـإن البـدن لكن بسبب عارض وامل
سبب الوجوب واالستطاعة رشط واملال يف الزكاة هو الـسبب ، والواجـب 
معه ، حتى لو مل يكن يف بلده من يستحقها محلها إىل بلـد آخـر ، وهـي حـق 

  .وجب هللا تعاىل

وقد جوز فرض الرضائب عند احلاجة كثري من الفقهاء منهم القرطبي ، 
واتفق العلامء عىل أنه إذا نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكـاة  ( :د قال فق

                                         
  .١٩٤ ص ٧جـ :  هناية املحتاج للرميل )١(
  .٢٢٣ ص ٢ جـ ٢١٦ كتاب اإليامن الكبري ص )٢(
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جيـب عـىل النـاس فـداء ) : رمحـه اهللا ( جيب رصف املال إليها ، قـال مالـك 
  .)ًأرساهم وإن استغرق ذلك أمواهلم هذا إمجاع أيضا 

 إذا خلت األيدي من األموال ومل يكـن مـن: ( ومنهم الغزايل ، فقد قال 
مال املصالح ما يفي بحاجات العسكر وخيف من ذلك دخول العـدو بـالد 

ل الـرش جـاز لإلمـام أن يوظـف عـىل إلسالم أو ثوران الفتنة من قبـل أهـا
األغنياء مقدار كفاية اجلند ألنا نعلم أنـه إذا تعـارض رشان أو رضران دفـع 

  . )أشد الرضرين وأعظم الرشين

ًا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إىل تكثـري إن( : ومنهم الشاطبي ، فقد قال  ً ً

اجلنود لسد حاجة الثغور ومحايـة امللـك املتـسع األقطـار وخـال بيـت املـال 
ًوارتفعت حاجة اجلند إىل ماال يكفيهم فلإلمام إن كان عدال أن يوظف عـىل 

  . )ًاألغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلال

 وقد قرر الفقهاء أنه إذا كانت هناك : (ومنهم الشيخ أبو زهرة ، فقد قال 
ًحاجة إىل املال وكان القائمون باألمر عدوال تفـرض رضائـب ، وقـد اتفـق 

املسلمون عىل أنه إذا نزلت حاجة بعد أداء الزكاة جيب أن تسد هـذه احلاجـة 
                                         

  .٢٢٣ ص ٢ تفسري القرطبي جـ )١(
  .٣٠٤ – ٣٠٣ ص ١ املستصفى جـ )٢(
  .١٠٤ ص ٢ االعتصام جـ )٣(
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  .بتربع األغنياء ، فإن مل يتربعوا فرضت رضائب لسد احلاجة

 وال -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يف العصور األوىل فلم يفعلـه الرسـول إن هذا أمر مل يعهد: فإن قيل 
 اخللفاء الراشدون من بعده ، فكيف يتأتى القول بجوازه ؟

 صـدر يففيمكن الرد عىل ذلك بأن احلال قد تغري ، فقد كـان املـسلمون 
اإلسالم ، ويف العصور األوىل يتسابقون يف فعـل اخلـريات وأداء الواجبـات 

ن نصف ماله بل ومن أكثر ماله يف سبيل اهللا حتى كان الغني خيرج عن أكثر م
هذا إىل جانب أن حصيلة الزكاة كانت يف بعض األحـوال .. ًسامحة وتطوعا 

تفيض عن حاجة املستحقني هلا ، وقد ال نجد يف موطن جبايتها من ال تنطبق 
 ..!عليه رشوط استحقاقها 

والشك أن ظروف العرص احلارض ختتلف عن ظـروف تلـك العـصور 
ًفا كبريا اختال وإذا كان ويل األمر يف العـصور الـسابقة مل جيـد حاجـة تـدعوه إىل .. ً

ًفرض رضائب ، فإنه يف هذا العرص قد جيـد نفـسه مـضطرا إىل ذلـك أمـام وجـوه 

اإلنفاق التي اتسعت يف الدولـة العـرصية مـن تـأمني سـالمة الدولـة يف الـداخل 
رفــع مــستوى املعيــشة واخلــارج ، ومــن تنميــة اقتــصادية ومنــشآت تعمرييــة ، و

 .للمواطنني يف املجاالت الثقافية والصحية واحلضارية وغريها 
                                         

 سنة ١٧٧ – ١٧٦بحوث اإلسالمية بالقاهرة ، ص  الزكاة بحثه يف املؤمتر الثالث ملجمع ال)١(
 .هـ ١٣٨٥
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أما كيفية تدخل ويل األمر يف فرض رضائب إضافية ، فذلك أمر تعاجلـه 
 عىل ضوء ظـروف هـذا البلـد وطبيعـة يالسياسة الرشعية يف كل بلد إسالم

 .موارده وتقدير الظروف الداعية إىل هذا 

ن املجتمع اإلسالمي جمتمع خري ، والدولة التـي تقـوم ومما الشك فيه أ
ًفيه األصل أهنا دولة خرية ، وأعباء الدولة اخلرية تتسع اتساعا كبريا وعظيام ،  ً ً

ومسئولية ويل األمر يف النهوض هبذه األعباء مسئولية شاملة متتـد إىل حتقيـق 
 األمـر وظاهر أن نطاق هـذه األعبـاء ومـسئولية ويل. مقاصد الرشع مجيعها 

حسب الظروف . عنها ، مما خيتلف من عرص إىل عرص ، ومن مكان إىل مكان 
التي جتتازها الدولة املسلمة ، واألوضاع التـي آلـت إليهـا يف مكـان وزمـان 

 .معني 

مما يبيح لويل األمر أن يتدخل ويقرر رضائب إضافية زيادة عـىل املـوارد 
 .املالية املعروفة 

رتوكة للسياسة الرشعية يف كل بلد عىل ضوء وإن كانت كيفية التدخل م
 –ًظروفه إال أن هناك أمورا البد من التقيد هبا عند فـرض رضائـب إضـافية 

 .ألهنا ال ختتلف من عرص إىل عرص وال من مكان إىل مكان 
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 : التي تتحتم مراعاهتا ما ييل ويف مقدمة هذه األمور

 .سالم فيه من رشوط قد استجمع ما يعتربه اإلاألمر  أن يكون ويل - ١

وإال بـدأ هبـا ويل . ً أن يكون بيت املال منتظام والواجبات املالية غري معطلة - ٢
 .األمر فيحصلها ولو بالقهر واإلجبار قبل أن يقرر رضائب أخرى 

 . أن توجد رضورة أو تنزل حاجة تقتيض فرض رضائب إضافية - ٣

 ما فيه من مال ال يفـي ً أن خيلو بيت املال عن املال مطلقا ، أو يكون-٤
 .بسد اإلنفاق عىل مصالح اجلامعة 

ً أن يكون مقدار ما يقرره ويل األمر من رضائب مناسبا للرعيـة مـن -٥

 .غري تعنت وال إرهاق 

ة أو تـسد  أن يكون مقدار الرضائب بالقدر الذي تندفع به الـرضور-٦
 .ال شطط به احلاجة من غري غلو و

 أخرى غري ما سبقت اإلشارة إليـه فـيام ًومن الفقهاء من اشرتط رشوطا
  :تقدم ، ومن أمهها ما ييل

                                         
 . راجع النصوص السابقة للقرطبي ومن بعده )١(
   ، والتـاج املـذهب ٥٠ / ٨ وما بعدها ، وهنايـة املحتـاج ٣٣٦ / ٢:  حاشية ابن عابدين )٢(

 . وما بعدها ١١٩ / ٤
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 أن يكون اإلمام قد خيش ضياع قطر أو قرية ولو صـغرية مـن بـالد -١
 .املسلمني أو الذميني 

 أن ال يتمكن اإلمام من استقراض مال يغلب عىل ظنه أنه سـيتمكن -٢
 .من سداده مما يدخل لبيت املال 

بة التي يقررها ويل األمـر فاضـلة عـن كفايـة سـنة  أن تكون الرضي-٣
 .للمأخوذ منه ومن يعوهلم 

 أن ال يتمكن ويل األمر من طلب تعجيل احلقوق املالية الواجبة عىل -٤
فإن متكن من ذلك مل جتز له االستعانة من خالص مال الرعية إال أن . الرعية 

  .خيشى مفسدة من طلب التعجيل كالتمرد واخلروج عن الطاعة

 من خيص إباحة فرض الرضائب بحاالت األمن القومي ومن الفقهاء
 .والدفاع عن بالد اإلسالم 

لكن األرجح إباحة فرض رضائب عند احلاجة سواء أكانت هذه احلاجة 
جهاد األعداء أم غريها ، وقد رصح هبذا كثري من الفقهاء مـنهم عـىل سـبيل 

 يملك من بيـت املـال ألنـه مـن كرى هنر مل: ( املثال صاحب الدرر فقد قال 

                                         
 ١١٨ / ٤ التاج املـذهب راجع ما تقدم.  وهذا ظاهر كالم القايض أمحد بن قاسم العنيس )١(

 .وما بعدها 
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وإن مل يوجد يف بيت املال يشء فعىل العامـة ولإلمـام أن جيـرب . حاجة العامة 
  .)ً ناظرا ويف تركه رضر عام َبِصُالناس عىل كريه ألنه ن

كرى األهنار العظام عىل بيت املال : ( ومنهم صاحب االختيار فقد قال 
فـإن مل يكـن يف بيـت املـال يشء أجـرب .  ماهلم يفألن منفعتها للعامة فيكون 

ًالناس عىل كريه إذا احتاج إىل الكري إحياء حلق العامة ودفعا للـرضر عـنهم 

لكن خيرج اإلمام من يطيق العمل وجيعل مـؤونتهم عـىل املياسـري الـذين ال 
  .)يطيقون 

ومنهم صاحب نيل االبتهاج فقد قال عند ترمجتـه لإلمـام إبـراهيم بـن 
وكان صاحب الرتمجـة ممـن يـرى : ( مي املشهور بالشاطبي ، فقد قال موسى اللخ

. جواز رضب اخلراج عىل الناس عند ضعف بيت املال عن القيام بمصالح النـاس 
توظيف اخلـراج عـىل املـسلمني مـن : كام وقع للشيخ املالقي يف كتاب الورع ، قال 

  . )هاملصالح املرسلة والشك عندنا يف جواز

وفرض عىل األغنياء من أهل كـل بلـد أن : (  حزم ، فقد قال ومنهم ابن
يقوموا بقرائهم وجيربهم السلطان عىل ذلك إن مل تقم الزكـوات هبـم وال يف 

                                         
  .٣٠٩ / ١ الدرر ورشح الغرر )١(
  .١٣٥ / ٢ االختيار لتعليل املحتاج )٢(
  .٤٩ نيل االبتهاج ص )٣(
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سائر أموال املسلمني هبم ، يقام هلم بام يأكلون من القوت الذي البد منه ومن 
مسكن يكنهم مـن املطـر والـصيف باللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، و

  .)والشمس وعيون املارة 

والشك أن مثل هذه الرضائب التزامات قيدت صاحب حق امللكية عن 
 .التملك وهو الترصف بانفراد قيدته هبذه االلتزامات للمصلحة العامة 

 .واهللا تعاىل أعلم 

 

                                         
  .١٥٦ / ٦ املحىل )١(
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  الباب الرابع
  تقييد امللكية للمصلحة اخلاصة

 

 .تعامل حق امللكية  قاعدة منع املضارة يف اس:الفصل األول 

 . تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار :الفصل الثاين 

 . تقييد امللكية حلقوق االرتفاق :الفصل الثالث 
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 :متهيد 

 القيود التي ترد عىل امللكية الفرديـة ألجـل – بعون اهللا –نبحث يف هذا الباب 
. ًا خمـصوصني ًمصلحة خاصة ، أي ألجل مـصلحة الغـري إذا كـان فـردا أو أفـراد

 .ويدخل حتت هذا الباب مسائل كثرية متناثرة يف موضوعات شتى 

 :وقد جعلت هذا الباب يف ثالثة فصول 

 .قاعدة منع املضارة يف استعامل حق امللكية : الفصل األول 

 .تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار : الفصل الثاين 

 .تقييد امللكية حلقوق االرتفاق : الفصل الثالث 

والسبب يف تناويل هذه الفصول الثالثة أنه يبدو يل أن أظهر األسباب يف 
تقييد امللكية اخلاصة منع الرضر عن الغري وبخاصة اجلار ، أو حـق الغـري يف 

 .االنتفاع هبا 

وهلذا جعلت الفصل األول يف قاعدة املضارة ، ألن فيهـا ضـوابط منـع 
 .ملضارة عن اجلار اجلانبي املضارة بصفة عامة ، وقول الفقهاء يف منع ا

والفصل الثاين يف منع الرضر عن اجلار وركزت فيه عىل منع الرضر بني 
 .أصحاب السفل والعلو 

والفصل الثالث تقييد امللكية حلقوق االرتفاق أي حلق الغري يف االنتفاع 
 .هبا 
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 :متهيد 

 ، وهـذه القاعـدة مل انونيون قاعدة التعسف يف استعامل احلقيذكر الق
تعرف يف القوانني الوضعية إال يف أوائل القرن العرشين امليالدي وعىل نحـو 

  .ضيق ومبهم

ًوإذا كـان الفقـه اإلسـالمي مل يفـرد هلــذه القاعـدة بابـا مـستقال جيمــع  ً

                                         
فقد عرفه من القـدماء القـايض : الوجوب والثبوت ، وأما يف اإلصطالح :  احلق يف اللغة )١(

وعرفه احلاوي القديس بأنه اختـصاص . ً يقصد له رشعا حسني بأنه اختصاص مظهر فيام
أنه مصلحة ثابتة للشخص عىل سـبيل االختـصاص : وللمحدثني تعريفات منها . حاجز 

ومنها أنـه اختـصاص يقـرر بـه الـرشع سـلطة عـىل يشء أو .. واالستئثار يقررها الرشع 
دولة يف تقييده للـدكتور احلق ومدى سلطان ال( ًاقتضاء أداء من آخر حتقيقا ملصلحة معينة 

 ) . وما بعدها ٩٣ وما بعدها وامللكية للدكتور العبادي ص ١٨٣فتحي الدريني ص 

  .٤٥ نظرية التعسف للدكتور فتحي الدريني ص )٢(
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مـن فروعهـا يوجـد يف ًفإن ضوابطها وكثـريا .. ضوابطها وجماالهتا وآثارها 
 .القرآن الكريم والسنة النبوية وفقه الصحابة ومن بعدهم 

 .ًيال هلا هو الشاطبي يف موافقاته صولعل أكثر الفقهاء تف

وهلذا نجد أكثر املعارصين يعتمدون يف أكثـر كتابـاهتم يف هـذه القاعـدة 
 .عىل ما كتبه 

 تناولوا فيهـا ًوقد خصص هؤالء الفقهاء املعارصون هلذه القاعدة بحوثا
ضوابط هذه القاعدة وأدلتها وجماالهتا وطرائق تطبيقها وما يرتتب عليها من 

ولن ندعي أننـا سـنقرر الـصيغة . آثار ، وإن اختلفوا يف بعض هذه النواحي 
ولكن سنعرض هذه القاعـدة كـام . النهائية هلذه القاعدة يف الفقه اإلسالمي 

بوية ، وكـام عمـل هبـا الـصحابة ، ثـم وردت يف القرآن الكريم ويف السنة الن
نعرض هلا كام وردت يف كتب الفقه القديمة ويف بحوث املعارصين ، ثم نذكر 
ًتعقيبا نرجو أن يكون خطوة تساعد عىل الوصـول إىل اهلـدف وهـو صـياغة 

 .هذه القاعدة صياغة حمكمة ودقيقة 

 .ل هذا سنعرض للمراد بالتعسف يف استعامل احلق بوق

 :عسف يف استعامل احلق املراد بالت

 وإن كـان أظهـر –مل تقترص قاعدة التعسف عىل اسـتعامل حـق امللكيـة 
 وإنـام شـملت كـل احلقـوق –ًاحلقوق وأوسعها جماال لتطبيق هذه القاعـدة 
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وهلذا سنعرض هلذه القاعدة بوجه عام لنعرف فكرة عامة عنها ، . واملباحات 
 .ومن ثم يسهل تطبيقها عىل حقوق امللكية 

بدأ بتعريف التعسف يف اللغة ثم عنـد القـانونيني ، ثـم عنـد الفقهـاء ون
 .املعارصين 

  .أخذ اليشء عىل غري طريقته: والتعسف يف اللغة 

أو استعامل احلق عىل وجه  . وعند القانونيني انحراف باحلق عن غايته
  .غري مرشوع

ن بأنـه تـرصف أما يف الفقه اإلسالمي فقد عرفه بعض الفقهاء املعارصي
ًاإلنسان يف حقه ترصفا غري معتاد رشعا ً.  

ًوعرفه بعضهم بأنه مناقضة قصد الشارع يف ترصف مـأذون فيـه رشعـا 

ًبحسب األصل ، أو ممارسة الشخص فعال مرشوعا يف األصل بمقتىض حـق  ً
ً مأذون فيها رشعا عىل وجه يلحق بغـريه رشعي ثبت له أو بمقتىض إباحة

                                         
 . يف خمتار الصحاح العسف والتعسف األخذ عىل غري الطريق )١(
  .٣٤٩ نظرية التعسف للدكتور فتحي الدريني ص )٢(
 .هـ ١٣٨٠ يف أسبوع الفقه اإلسالمي يف دمشق سنة ١٠٥ سنة ص  بحث أليب)٣(
  .١١٠ املرجع السابق ص )٤(
 اإلباحة إذن من الشارع يقربه مكنة االنتفاع ال عىل وجه االختـصاص أمـا احلـق فيكـون )٥(

  ) .٢٨٣نظرية التعسف للدريني ص ( عىل وجه االختصاص واالستئثار 
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  .ف حكمه املرشوعيةاألرضار وخيال

 :الفرق بني التعسف يف استعامل احلق وجماوزة حدود احلق 

 أي التعـدي –خيتلف التعسف يف استعامل احلق عن جماوزة حدود احلق 
 يف أن أصل الفعل يف احلالة األوىل مرشوع ، ألنه يـستند إىل حـق ، ولكـن –

ع احلق فكـان هذا احلق استعمل عىل وجه خيالف احلكمة التي من أجلها رش
ًتعسفا ومن املخالفة أن يقصد صاحب احلق إرضار غـريه ، أو هـدم قواعـد 

 .الرشيعة بتحليل حمرم أو إسقاط واجب 

ًأما الفعل يف احلالة الثانية فإنه غري مرشوع أصال ، ألنه ال يستند إىل حق 
 .وإنام هو تعد وجماوزة حلدود احلق 

ًن رضر بـسببه كثـريا كـان أم كام أن املتعدي يضمن كل ما حلق بغريه مـ

 يف بعض احلاالت ًقليال عىل حني ال يضمن املتعسف عند فريق من الفقهاء
  .ًإال إذا كان رضر غريه فاحشا

                                         
  .٥٤ ، ٤٦ نظرية التعسف للدريني ص )١(
 يرى بعض الفقهاء أن استعامل احلق ال يقيد ولو ترتب عليه رضر بغريه ، وال يؤدي ذلك )٢(

  ) .٩٦ ص ١الضامن للشيخ عيل اخلفيف ح ( إىل تضمني 
  .٢٧ ، ٢٦ احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص )٣(
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 :ًولزيادة التوضيح بينهام نرضب مثاال فنقول 

ًإذا جاوز مالك حدود ملكه وبنى يف أرض اجلار كان متعديا وكان فعله 

 .غري مرشوع 

ًنى رجل يف أرضه ضمن حدودها حائطا عاليا سـد عـىل جـاره أما إذا ب ً

منافذ الضوء واهلواء حتى أصبح من املتعذر عىل جاره االنتفـاع بملكـه عـىل 
ًالوجه املعتاد كان هذا الباين متعسفا يف استعامل حقـه ، ألنـه وإن تـرصف يف 

ًملكه فإن ترصفه أحلق بجـاره أرضارا بينـة ، فتـرصفه يف األصـل مـرشوع ، 

ًوبالنظر إىل ما آل إليه من احلاق أرضار فاحشة بغريه يعترب تعسفا ممنوعا عند  ً

 .أكثر الفقهاء 

  أمــا مــا يدعيــه بعــضهم مــن التنــاقض بــني وصــف الفعــل بأنــه حــق 
 ووصفه بأنه متعسف فيه ، أي ممنوع ملا يرتتب عليه من رضر – أي مرشوع –

 .ًمثال 

وع يف األصـل ، والتعـسف فيجاب عنه بأنه ال تناقض ، ألن الفعل مرش
ًإنام عرض له باستعامله عىل وجه غري مرشوع فجعلـه حمظـورا ، ولـوال هـذا 

 .ًالعارض لكان استعامله مرشوعا ، فال تناقض لتعدد اجلهة 

أرضار الغري ليس بمقصود يف اإلذن ، وإنام اإلذن ملجـرد : قال الشاطبي 
ر أمر خارج عـن مقتـىض جلب املنفعة ودفع املفسدة ، وكونه يلزم عنه إرضا
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اإلذن ، فاإلذن من حيث هـو إذن مل يـستلزم اإلرضار ، وكيـف ومـن شـأن 
  ؟الشارع أن ينهي عنه

  بعد أن وضح معنى التعسف فإين أفـضل أن يطلـق عـىل هـذه القاعـدة 
ألنه التعبـري الـرشعي الـذي ورد يف القـرآن ) املضارة يف استعامل احلقوق ( 

  :  مـن هـذا قولـه تعـاىل وية ، وعىل ألسنة الصحابةالكريم ، ويف السنة النب

﴿ s t u v w    x y z {  ﴾ وسنرى أنه جاء يف حديث  
املـضارة يف (  كـام وردت كلمـة » أنـت مـضار « : ملسو هيلع هللا ىلصسمرة قـول الرسـول 

 .يف كتاب الطرق احلكمية البن القيم بعد قصة سمرة ) احلقوق 

كلمة التعسف ، لـدقتها يف ولكن الدكتور فتحي الدريني يفضل اختيار 
تأدية املعنى املراد ، فالتعسف تنكب أو انحراف عن اجلادة ، وقد يكـون مـن 
ًنتائج هذا االنحراف مضارة لغريه وقد ال يكون ، كام يف نكاح التحليل مثال ، 
ًإذ القصد فيه إرجاع املطلقة ثالثا إىل زوجها األول ، وال مضارة فيه ألحـد ، 

 ةعن الغرض االجتامعي من الزواج وهو التناسـل واأللفـوإنام فيه انحراف 

                                         
 . بترصف يسري ٢ ط٣٥٢ ص ٢ املوافقات ج)١(
 ، وموسـوعة الفقـه اإلسـالمي ٢٧وع الفقه اإلسـالمي ص ً راجع بحثا أليب زهرة يف أسب)٢(

  .١٢٩ ص ٥ج
  .١٢ : سورة النساء )٣(
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  .واملودة ، أي بناء األرسة ، فلم يرشع الزواج يف األصل للتحليل

إذا مل يكن يف هذا التحريم رضر ، فلامذا حرمه اإلسالم ؟ : ولكننا نقول 
وملاذا لعن اهللا املحلـل واملحلـل لـه ، أو لـيس يف تـسمية الرسـول للمحلـل 

 ملستعار ما يدل عىل الرضر ؟بالتيس ا

 :بعد هذا نعرض لقاعدة املضارة يف ثالثة مباحث 

 .قاعدة املضارة يف القرآن والسنة وعمل الصحابة : املبحث األول 

 .املضارة يف استعامل احلق يف املذاهب الفقهية : املبحث الثاين 

  .مناقشة جممل اآلراء وحتديد ضوابط لقاعدة املضارة: املبحث الثالث 

 

                                         
  .٤٦:  نظرية التعسف )١(
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وردت قاعدة املضارة يف القرآن الكريم والسنة النبويـة ، كـام عمـل هبـا 
 .الصحابة 

 :ونعرض هذا يف ثالثة مطالب 

 .القرآن الكريم وقاعدة املضارة يف استعامل احلق : األول 

 .السنة وقاعدة املضارة : الثاين 

 .فقه الصحابة يف املنع من املضارة : الث الث
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 ، ومنها قوله وردت آيات كثرية تنهي عن املضارة يف استعامل احلقوق

 £ ¢ �¡ ~ { }| s t u v w    x y z ﴿: تعاىل 

¤   ﴾.  

هتا مرشوعة ، ولكنهـا مقيـدة بعـدم فهذه اآلية تدل عىل أن الوصية يف ذا
رضار بالورثة ، وإطالق النهـي يف اآليـة يقتـيض تقييـدها بعـدم اإلرضار اإل

 .بالورثة ، ولو كانت الوصية بالثلث ألجنبي 

وهذا ما ذهب إليه بعض املفرسين وبعض الفقهاء ، وعـىل هـذا تكـون 
وصـية ألجنبـي اآلية دالة عىل قاعدة منع املضارة يف اسـتعامل احلـق ، ألن ال

رضار بالورثـة كـان بالثلث من حق املويص ، فـإذا قـصد يف هـذه احلـال اإل
 .ًمضارا يف استعامل حقه 

  .وممن ذهب إىل هذا من املفرسين الزخمرشي يف الكشاف

                                         
 . وما بعدها ٢٨٨ راجع جامع العلوم واحلكم البن رجب ص )١(
  .١٢ : سورة النساء )٢(
  .٢٥٥ / ١ تفسري الكشاف )٣(
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 .وهو رواية عن أمحد وعن مالك 

إن قصد املضارة بالوصية ألجنبـي بالثلـث فإنـه يـأثم : قال ابن رجب 
  أم ال ؟ ، وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقرارهبقصده املضارة

أنـه قيـاس مـذهب : حكى ابن عطية رواية عن مالك أهنا تـرد ، وقيـل 
  .أمحد

أما ما ذهب إليه بعضهم من أن املضارة يف الوصية ال تكون إال إذا كانت 
 .لوارث أو ألجنبي بأكثر من الثلث فال يؤيده إطالق النهي يف اآلية 

                                         
ً احلنابلة يعتـدون أيـضا بـالقرائن يف إثبـات  اإلقرار وإن كان أقوى األدلة عىل القصد فإن)١(

 . وما بعدها ١٧٣ / ٣راجع إعالم املوقعني . القصد 
 . الطبعة الرابعة مطبعة احللبي ٢٨٨ جامع العلوم واحلكم ص )٢(
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 :حديث ال رضر وال رضار : ًأوال 

 .) ال رضر وال رضار ( :  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصروى أبو سعيد اخلدري عن النبي 

ًحديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغريمها مـسندا ورواه مالـك 

  .ًيف املوطأ مرسال وله طرق يقوى بعضها بعضا

الـرضر والـرضار ، فقـال بعـضهم إهنـام وقد اختلف الفقهاء يف املـراد ب
ًأن يدخل عـىل غـريه رضرا بـام ينتفـع : بمعنى واحد ، وقال بعضهم الرضر 

 .ًأن يدخل عىل غريه رضرا بال منفعة له : هوبه ، والرضار 

أن يرض بمـن قـد أرض : ن يرض من ال يرضه ، والرضار  أالرضر: وقيل 
  .به عىل وجه غري جائز

 : يف داللة هذا احلديث كام اختلف الفقهاء

  .فالشافعي يرى أنه ال يدل عىل تقييد حق امللكية

                                         
  .٧٧ / ٣ والدارقطني يف سننه ٣١٣ / ١ ورواه أمحد يف املسند ٧٨٤ / ٢ ابن ماجة )١(
 .ما بعدها  و٢٨٧ جامع العلوم واحلكم ص )٢(
  .٢٢٢ / ٣ راجع األم )٣(
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  . ، أصال يف تقييد حق امللكيةهأما مالك وأمحد فقد جعال

ويؤيدمها ما جاء يف القرآن الكريم مما يدل عىل النهى عن املـضارة ولـو 
وبخاصـة كانت بسبب استعامل احلق كام رأينا ، وما جـاء يف الـسنة الـرشيفة 

 :حديث سمرة اآليت 

 :حديث سمرة : ًثانيا 

فر بن عيل حدث عن سمرة بن جندب أنه روى أبو داود يف سننه أن جع
كانت له عضد من نخل يف حائط رجل من األنصار ، قال ومع الرجل أهله ، 

فكان سمرة يدخل إىل نخله فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعه : قال 
 ، فذكر ذلك له فطلب إليه ملسو هيلع هللا ىلصيه أن يناقله فأبى ، فأتى النبي فأبى ، فطلب إل

فهبـه ولـك كـذا :  أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصأنـت مـضار ، فقـال رسـول اهللا :  فقـال – فأبى – أمرا رغبة فيه –وكذا 

  .لألنصاري اذهب فاقلع نخله

                                         
 . وما بعدها ٢٨٨ وما بعدها ، جامع العلوم واحلكم ص ٣٤٨ / ٢ راجع املوافقات )١(
والعـضد يطلـق . هـ مطبعة احللبي بمرص ١٣٧١ طبعة أوىل سنة ٢٨٣ / ٢ سنن أيب داود )٢(

ًنه لـو كـان نخـال عىل النخلة ، وعىل النخل لكثري ، ويرى بعضهم أن املراد به النخلة ، أل

ًكثريا ملا أمر الرسول بقطعه ألن رضر صاحبه حينئذ أكثر من رضر األنصاري ، ولـيس يف 

عون العبـود . هذا اخلرب أنه قلع نخله ، ويشبه أن يكون إنام قال ذلك لريدعه عن اإلرضار 
= 
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ستعمل حقـه يف الوصـول إىل ففي هذا احلديث ، نرى أن سمرة كـان يـ
نخله ، ولكنه كان يف استعامله هذا احلق يؤذي األنصاري صاحب البـستان ، 

ً حلوال متنوعة لدفع هذا األذى فأبى سمرة ، فـأمر ملسو هيلع هللا ىلصفعرض عليه الرسول 

ًالرسول بقلع النخل دفعا للرضر الناشئ عن استعامل احلق ، فيكون احلديث 

 .ارة املرتتبة عىل استعامل احلق هبذا املعنى أصال لقاعدة منع املض

ولكننا نالحظ أن احلديث وإن كان فيه داللة عىل دفـع الـرضر املرتتـب 
 فإنـه ال يـصار إليـه – أي بقلع النخل –عىل استعامل احلق ، باستئصال سبب احلق 

ً املـسألة أوال بـأن ملسو هيلع هللا ىلصإال بعد التوفيق بني املصلحتني ما أمكن ، وهلذا عـالج النبـي 

 .و اهلبة ، ألن اجلمع بني املصلحتني واجب ما أمكن طلب البيع أ

. فلام مل يمكن اجلمع ، وجب دفع أعظم الرضرين وذلك بقلـع النخـل 
ويدل عىل هذا كالم ابـن  . وأن ذلك ال يمنع من التعويض: قال أبو زهرة 

 .ًالقيم اآليت قريبا 

 املـضارة فاألمر بالقلع هنا إنام كان عند اإلرصار عـىل: وقال ابن رجب 

                                         
= 

 والتأويل بأن األمر للـردع ال دليـل عليـه وخيـالف سـباق ٦٤ / ١٠رشح سنن أيب داود 
 .ديث احل

  .٣٨ راجع أسبوع الفقه اإلسالمي ص )١(
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  .واالمتناع من قبول ما يدفع رضر املالك

أوالمهـا خرجهـا أبـو بكـر اخلـالل .. ونقل ابن رجب روايتني أخريني 
وجاء فيها أنه كانت لرجل نخلة واحدة فطلب الرسول من صاحبها أن يأخذ 

 أن ملسو هيلع هللا ىلصمكاهنا نخلة أو ثنتني أو هيبها لصاحب احلـائط فـأبى فـأمر الرسـول 
 .ئط نخلة مكان نخلته يعطيه صاحب احلا

والثانية خرجها أبو داود يف املراسيل ، وهي يف معنى هذه الرواية ولكـن 
فإنه ال رضر يف اإلسالم وال :  املبادلة بقوله ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف آخرها تعليل الرسول 

 .رضار 

ففي هـذا احلـديث والـذي قبلـه : ًوقال ابن رجب معقبا عىل هاتني الروايتني 
  .ث كان عىل رشيكه أو جاره رضر يف تركهاجبار عىل املعاوضة حي

ال جيب عليه أن يبيع : وصاحب القياس الفاسد يقول : وقال ابن القيم 
شجرته وال يتربع هبا ، وال جيوز لصاحب األرض أن يقلعها ألنه تـرصف يف 
ملك الغري بغري إذنه وإجباره عىل املعاوضة عليه ، وصاحب الـرشع أوجـب 

ا أن يقلعها ، ملا يف ذلك مـن مـصلحة صـاحب األرض ، عليه إذا مل يتربع هب

                                         
  .٧٧ قاعدة ١٥٧ قواعد ابن رجب ص )١(
  .٢٩١ جامع العلوم واحلكم ص )٢(
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بخالصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة ، ومـصلحة صـاحب الـشجرة 
بأخذ القيمة ، وإن كان عليه يف ذلك رضر يـسري ، فـرضر صـاحب األرض 
ببقائها يف بستانه أعظم ، فإن الشارع احلكيم يدفع أعظم الرضرين بأيرسمها ، 

  . واملصلحة وإن أباه من أباهفهذا هو الفقه والقياس

 :قصة الزبري مع األنصاري : ًثالثا 

 روى أبو داود عن عبد اهللا بن الزبري أن رجال خاصم الـزبري يف رشاج
رسح املاء يمر ، فـأبى عليـه الـزبري ، : احلرة التي يسقون هبا فقال األنصاري 

فغـضب :  ، قـال اسق يا زبري ، ثم أرسـل إىل جـارك:  للزبري ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
يا رسول اهللا أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسـول ثـم : األنصاري فقال 

 .اسق ثم احبس املاء حتى يرجع إىل اجلدر : قال 

̄  ® ¬ ﴿فواهللا إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك : فقال الزبري 

  . اآلية﴾  ² ±    °

ــول  ــديث أن الرس ــذا احل ــون العالملسو هيلع هللا ىلصفنــرى يف ه ــني  أراد أن تك ــة ب ق

                                         
  .٣١٠ الطرق احلكمية ص )١(
 . رشاج مجع رشج وهو النهر الصغري ، واحلرة أحجار سوداء )٢(
  .٢٨٤ و ٢٨٣ / ٢ سنن أيب داود كتاب األقضية )٣(
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 .املتجاورين يف األرايض الزراعية قائمة عىل التسامح 

ًفقد أمر الزبري بأن يسقى سقيا خفيفا ال يبلغ الكعبني ، ثم يرسل املاء إىل  ً
 .ًن مل يكن ذلك حقا له إجاره و

 أن يسقى أوال وأن يبلغ – وهو يسبق جاره إىل املاء –ألن من حق الزبري 
  .سقيه الكعبني

ً باملحابـاة ظلـام قـرر الرسـول أن ملسو هيلع هللا ىلصاهتم األنصاري الرسـول ولكن ملا 
يستويف الزبري حقه العادل وهو السقي حتى  يبلغ الكعبني ثم يرسل املـاء إىل 

 .جاره 

 :االرتفاق : ًرابعا 

 ال يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها « : ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  .»جداره يف 

رمـني هبـا بـني م عنهـا معرضـني واهللا ألمايل أراكـ: ثم يقول أبو هريرة 
  .أكتافكم

                                         
 قىض بـأن املـاء إىل الكعبـني ال حيـبس ملسو هيلع هللا ىلصديثني جاء فيهام أن رسول اهللا  روى أبو داود ح)١(

 . سنن أيب داود ٢٨٤ / ٢األعىل عىل األسفل 
ــه املنتقــي )٢( ــأ ومع ــاري يف املظــامل ٤٣ / ٦ املوط ــسلم يف املــساقاة١١٠ / ٥ – البخ    م

  .٢٣٠ / ٢ مسند أمحد ٧٨٢ / ٢ ابن ماجة ١٢٣٠ / ٣ 
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  ففي هذا احلـديث هنـى املالـك عـن أن يمنـع جـاره عـن غـرز خـشبة
 . يف جداره 

ًويرى كثري من الفقهاء أن الغرز إذا مل يرض رضرا بينا بامللك ، فإنـه جيـرب 

 .املالك عىل غرز اخلشبة يف جداره إذا امتنع 

عي يف القديم واسحق وأبـو ثـور وداود وابـن ومن هؤالء اإلمام أمحد والشاف
  .املنذر وابن حبيب املالكي وحكاه مالك عن بعض قضاة املدينة

وعىل هذا فإن الفقه اإلسالمي مل يقترص عىل تقييد حق امللكية بقيد سلبي 
 كـام يـرى هـؤالء –وهو منع املالك عن اإلرضار بغريه ، بل إن هذا احلديث 

قييده حلق امللكية إىل درجـة أكثـر وهـي تقييـد حـق  قد وصل يف ت–الفقهاء 
امللكية بقيد إجيايب هو إجبار املالك عىل متكني غريه من االنتفاع بملكـه إذا مل 

 .يلحقه رضر بني 

لة نزيه مجعا بني هذا احلديث واألدولكن مالكا وغريه يرون أن النهي للت
 ال «: ليـه الـسالم الدالة عىل أن الناس مسلطون عىل أمواهلم من مثل قوله ع

  .» إال بطيبة من نفسه حيل مال امرئ

                                         
  .٢٩٢ ، ٢٩١ جامع العلوم واحلكم ص )١(
 . تقدم خترجيه )٢(
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وحيملون قول أيب هريرة عىل أنه توبيخ ملن كان يرتك إباحة ذلـك جلـاره 
 .ويشح بحقه 

ورد الفريق األول عىل هذا بأن هذا احلديث أخـص مـن تلـك األدلـة ، 
 .فيبنى العام عىل اخلاص 

يعـارض هـذا احلكـم إال قال البيهقي مل نجد يف الـسنن الـصحيحة مـا 
 .عمومات ال يستنكر أن خيصها 

مايل أراكم عنها معرضني واهللا ألرمني : وقال اخلطايب يف قول أيب هريرة 
إن مل تقبلوا هذا احلكم وتعملوا به راضيني ألجعلنهـا : هبا بني أكتافكم معناه 

 . عىل رقابكم كارهني أراد بذلك املبالغة – أي اخلشبة –
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 روى مالك عن عمرو بن حييـى املـازين عـن أبيـه أن الـضحاك بـن -١
خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به يف أرض حممد بن مسلمة 
ًفأبى حممد فقال له الضحاك مل متنعني وهو لك منفعة ترشب بـه أوال وآخـرا 

ى حممد فكلم فيه الضحاك عمر بـن اخلطـاب ، فـدعا عمـر وال يرضك ؟ فأب
مل متنـع : ال ، فقـال عمـر : حممد بن مسلمة فأمره أن خييل سبيله ، فقال حممد 

ًأخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أوال وآخـرا وهـو ال يـرضك ؟ فقـال  ً

ن واهللا ليمرن به ولو عىل بطنـك ، فـأمره عمـر أ: ال واهللا ، فقال عمر : حممد 
 .يمر به ففعل الضحاك 

 يفكـان :  روى مالك عن عمرو بن حييى املازين عـن أبيـه أنـه قـال -٢
حائط جده ربيع لعبد الرمحن بن عوف ، فأراد عبد الرمحن أن حيوله إىل ناحية 
من احلائط هي أقرب إىل أرضه فمنعه صاحب احلائط ، فكلـم عبـد الـرمحن 

  .ن بن عوف بتحويلهعمر بن اخلطاب يف ذلك ، فقىض لعبد الرمح

                                         
املاء خيتلج من شق النهر ، أي النهر الصغري ، والعريض موضـع أو هنـر بقـرب :  اخلليج )١(

املدينة وكان بني اخلليج وأرض الضحاك أرض ملحمد بن مـسلمة ، فـأراد أن يمـر بـه يف 
حب أرض حممد بن مسلمة فمنعه حممد فقىض عمر بـامراره ألنـه يـنفعهام وال يـرض صـا

= 
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ضارة يف اسـتعامل املـفهذان األثـران يـدالن عـىل أن عمـر رأى أن مـن 
احلقوق أن يمنع صاحب األرض إمرار املاء بأرضه إىل  جاره ، إذا كان ذلـك 
ًال يرض صاحب األرض ، وهلذا قىض بإمرار املاء جربا عنه كام يف األثر األول 

 .وبتحويله كام يف األثر الثاين 

  .د يف رواية عنهام هذا ذهب أبو ثور واإلمام مالك واإلمام أمحوإىل

 قال ابن القاسم أخربنا ابن هليعة أنه كتب إىل عمر بـن اخلطـاب يف رجـل - ٣
ليه عمر بن اخلطـاب أن يوضـع إأحدث غرفة عىل جاره ففتح عليها كوى ، فكتب 

 دار الرجـل منـع وراء تلك الكوى رسير ويقوم عليه رجل فإن كان ينظر إىل مـا يف
  .من ذلك وإن كان ال ينظر مل يمنع من ذلك

                                         
= 

والربيع يف األثر الثاين النهر الصغري وأراد عبد الرمحن أن حيوله عن مكانـه مـن . األرض 
احلائط إىل مكان أقرب إىل حائطه ليقرب تناوله ونقل مسافته ملا حيتاج من إصالحه فقىض 

  .٤٧ – ٤٥ ص ٦املوطأ واملنتقى ج . عمر بذلك لعبد الرمحن ملا منعه صاحب احلائط 
  .٤٦ / ٦ ، املنتقى ٢٩٢وم واحلكم ص  جامع العل)١(
  .١٩٧ ص ١٥ املدونة املجلد السادس اجلزء )٢(
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 .اختلف الفقهاء يف تقييد حق امللكية إذا استعمل عىل وجه فيه مضارة 

 ال «: ويرجع هذا اإلختالف يف معظمه إىل اختالفهم يف داللـة حـديث 
 . عىل هذا التقييد »ار رضر وال رض

ففريق منهم يعطي للاملك حرية واسعة يف استعامل حقـه وإن كـان فيـه 
مضارة ، ومل يمنعه إال يف حدود ضيقة ، وحامل لوائهم الشافعي وابن حـزم 

 . احلنفية اومتقدمو

ويقابل هؤالء فريق آخر رأوا أن األصل هو تقييد حق امللكية ، إذا كـان 
 ومل يعطوا للاملك حينئذ حريـة التـرصف إال يف مـسائل يف استعامله مضارة ،

 .اختلفوا فيها ، وحامل لوائهم مالك وأمحد 

                                         
 استغنينا عن احلديث عن املضارة يف فقه التـابعني ، ألنـه امتـداد لفقـه الـصحابة ، وفقـه )١(

 .املذاهب تفصيل له 
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وتوسط بني الفريقني متأخروا احلنفية ، فلم يقيـدوا حـق امللكيـة إال إذا 
 .كان يف استعامله رضر فاحش 

 :ضمن املطالب التالية . وهاك أقوال الفقهاء 
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 :قول اإلمام الشافعي 

ال رضر وال رضار ،  : ملسو هيلع هللا ىلص فإن تـأول رجـل قـول النبـي «: قال يف األم 
ًفهذا كالم جممل ال حيتمل لرجل شيئا إال احتمل عليه خالفه ، ووجهه الذي 

يصح به أن ال رضر يف أن ال حيمل عىل رجل يف ماله ما ليس بواجب عليـه ، 
  .»ً رضرا ولكل ماله وعليه وال رضر يف أن يمنع رجل من ماله

ًبـل أحـدث للنـاس يف أمـواهلم حكـام عـىل النظـر هلـم : فإن قال قائل 
أرأيت رجال له : وامنعهم يف أمواهلم عىل النظر هلم ، قيل له إن شاء اهللا تعاىل 

بيت يكون ثالثة أذرع يف ثالثة أذرع يف دار رجل له مقدرة أعطاه به مـا شـاء 
هل جيرب عىل النظـر ... وقيمة البيت درهم أو درمهان مائة ألف دينار أو أكثر 

فإن قال ال جيرب واحد من هـؤالء عـىل ... له أن يأخذ هذا الكثري هبذا القليل 
ًوكل هـؤالء يقـول إنـام فعلـت هـذا إرضارا بنفـيس وإرضارا : النظر له قلنا  ً

لـه أن فإن قال وأن أرض بنفسه وضار غريه فإنام فعل يف ماله ما .. ملطالب إىل 
إنام فعـل مالـه أن يفعـل .. وكذلك حافر البئر يف أرض الرجل : قيل . يفعل 

  .».. ومنع ماله أن يمنع من ماله 

                                         
رسـها ًقبل هذا ذكر الشافعي رمحه اهللا تعـاىل أن مـن اغتـصب أرضـا فغ . ٢٢٢ / ٣ األم )١(

= 
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ففي هذا القول نرى أن الشافعي يرى أن للرجل أن يفعل يف ماله ما حيق 
له أن يفعله ولو أرض هذا بغريه ، بل ولو أرض بنفسه ، ألن تقييد املالك رضر 

اختلفت أنظار املجتهدين يف تـرصف : لكن ابن حجر الشافعي قال ًأيضا ، و
اإلنسان يف ملكه بام يرض بجاره كفتح كـوة وتعليـة بنـاء مـرشف وغريمهـا ، 
فأباحه الشافعي إن أرض باملالك ومنعـه إن أرض بامللـك ، والفـرق أن األول 
حيتمل عادة ويمكن االحرتاز عنه بجعـل سـاتر لعيالـه بمـنعهم مـن النظـر 

 .ًالف الثاين ، ومنعهام غري الشافعي أخذا بعموم حديث ال رضر بخ

ثم أيد ابن حجر مذهب الشافعي بأن احلديث خمـصوص ، ويؤيـد هـذا 
، آالت البناء بالشارع زمن العامرةاتفاقهم عىل جواز صور من الرضر كوضع 

وكنفض أوعية تراب أو جص عند األبواب ، فإن هذا ممـا الغنـى عنـه مـع 
  .قلته

                                         
= 

ًنخال كان عليه ردها كام كانت قبل الغصب ، فيقلع النخل ويضمن قيمـة مـا نقـص مـن 

األرض بسبب هذا القلع ، وليس لـرب األرض أن يملـك النخـل مـن غـري متليـك مـن 
فـال . الغاصب وإن كان ينفعه ، وكذلك لو حفر بئرا كان لـه دفنهـا وإن مل ينفعـه الـدفن 

ًه شيئا ينتفع به املغصوب ، كام مل يكن عىل املغـصوب يكون عىل الغاصب أن يرتك من مال

 .ًأن يبطل من ماله شيئا يف يد الغاصب 
 . مطبعة احللبي ٢٣٨ فتح املبني لرشح األربعني ص )١(
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 :قول ابن حزم 

يرى ابن حزم أن لكل أحد أن يفتح ما شاء يف حائطه مـن كـوة أو بـاب 
ألن كل ذي حق أوىل بحقه ، وألنه مل يأت قرآن وال سـنة وال روايـة سـقيمة 

 .وال قوة صاحب بمنع املرء من أن يفتح يف حقه ويف حائطه ما شاء 

، ألنـه إنـام ال رضر وال رضار ، فهو خرب ال يـصح : فإن احتجوا باخلرب 
ًجاء مرسال ، أو من طريق فيها زهري بن ثابـت وهـو ضـعيف ، إال أن معنـاه 

 .صحيح 

وال رضر ، أعظم من أن يمنع املرء من التـرصف يف مـال نفـسه مراعـاة 
 .ًلنفع غريه ، فهذا هو الرضر حقا 

ولكنه يرى أنه ليس ألحد أن يرسل ماء داره إىل أرض جاره لقوله عليه 
 ، فإطالق ماء داره عىل أرض » دماءكم وأموالكم عليكم حرام  إن«: السالم 

 .جاره ترصف منه يف مال غريه ، وهو عليه حرام 

ال جيوز ألحد أن يدخن عىل جاره ألنه أذى ، وقـد حـرم : ًويقول أيضا 
 .اهللا تعاىل أذى املسلم 

ًال حيل ألحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا يف جداره وجيرب عـىل : ويقول 

 .ذلك للحديث الذي رواه أبو هريرة ، ومل يعرف له خمالف من الصحابة 
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أما قول أيب حنيفة ومالك بعدم إجباره ، واستدالل بعضهم بقوله عليـه 
  .» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام «: السالم 

فريد عليه بأنه ال تعارض بني هذا احلديث وحديث أيب هريرة ، فالـذي 
مللك بعد متامه ، وإبطاله الرشاء بعد صحته ، وقـىض قىض بالشفعة وإسقاط ا

بالعاقلة وإن يغرموا ما مل جينوا وأباح أمواهلم يف ذلـك أحبـوا أم كرهـوا هـو 
الذي قىض بأن يغرز اجلار خشبته يف جدار جاره ، وهنى عن منعه عـن ذلـك 

  .فأموالنا حرام عىل غرينا إال حيث أباحها الذي حرمها

 حزم متناقض مـع نفـسه ، ألنـه ال جييـز ألحـد أن ونالحظ هنا أن ابن
وكان هذا يقتيض أن ال . يدخن عىل جاره ألنه أذى وقد حرم اهللا أذى املسلم 

 .جييز للاملك الترصف الذي يؤذي جاره ألن فيه أذى ملسلم 

 :قول احلنفية 

 .ذهب أبو حنيفة إىل أن املالك جيب عليه ديانة أن يمتنع عن أذى غريه 

قضاء فاألصل أن ال يمنع املالك مـن التـرصف يف ملكـه ، ألن أما يف ال
 .امللك هو حرية الترصف فالتقييد مناقض له 

                                         
ــىل ج)١( ــع املح ــسألة ١٠٨ إىل ١٠٥ ص ٩ راج ــي امل ــسألة ١٣٥٥ ، من دار  .. ١٣٥٨ إىل امل

 .هـ ١٣٨٩االحتاد العريب للطباعة 

www.almoslih.net



  

 - ٧٢٩ -

حكم امللك والية الترصف للاملك يف اململوك باختياره ، : قال الكاساين 
ليس ألحد والية اجلرب عليه إال لرضورة ، وال ألحد والية املنع عنه وإن كان 

ًولو فعل شيئا .. ذى به جاره ، وليس جلاره أن يمنعه هين من ذلك البناء ويتأ

من ذلك حتى وهن البناء وسقط حائط اجلدار ال يضمن ألنه ال صنع منه يف 
 .ً أي ليس متعديا ملك الغري

ًولكن فريقا من احلنفية وبخاصة املتأخرون منهم يرون منع املالـك مـن 

ًالترصف يف ملكه إذا كان يرض بجاره رضرا فاحشا  ، وسندهم يف هـذا املنـع ً
 .االستحسان ألجل املصلحة 

لو أراد بناء تنور يف داره للخبز الدائم كام يكون يف : جاء يف تبيني احلقائق 
الدكاكني أو رحـى للطحـن أو مـدقات للقـصارين مل جيـز ألن ذلـك يـرض 
ًباجلريان رضرا فاحشا ال يمكن التحرز عنه ، والقياس أن جيوز ألنه تـرصف  ً

  .ً وترك ذلك استحسانا ألجل املصلحةيف ملكه

ًوبني ابن اهلامم أن الرضر الفاحش أو البني هو ما يكون سببا للهدم ومـا 

يوهن البناء أو خيرج عن االنتفاع بالكلية ، وهو ما يمنع من احلوائج األصلية 

                                         
  .٢٦٣ / ٦لصنائع  بدائع ا)١(
 . مطبعة بوالق ١٩٦ / ٤ تبيني احلقائق )٢(
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  .كسد الضوء بالكلية

وحددوا الرضر بالفـاحش ألن التوسـع يف منـع كـل رضر يـسد بـاب 
 ، فعــام » ال رضر وال رضار « : ملسو هيلع هللا ىلصاإلنتفــاع بملــك اإلنــسان ، وأمــا قولــه 

خمصوص للقطع بعدم امتناع كثري من الرضر كالتعـازير واحلـدود ومواظبـة 
طبخ ينترش به دخان قد ينحبس يف خصوص أماكن فيتـرضر بـه ، والتـرضر 
  بقطع شجرة يملكهـا رجـل فتـرضر اجلـار الـذي كـان يـستظل هبـا بـذلك 

  .القطع

د احلنفية مل يلتزموا التحديد الذي ذكره ابن اهلامم وغريه ملعنـى ولكنا نج
ًالفاحش فقد جاء يف الدر املختار أن من اشرتى دارا ودبغ وتأذى جريانه ، إن 

  .عىل الدوام يمنع وعىل الندرة يتحمل منه

ًأنه لو اختذ داره محاما ويتـأذى اجلـريان مـن : وجاء يف جامع الفصولني 

  .اهنا فلهم منعه إال أن يكون دخان احلامم مثل دخان اجلرياندخ

  ًفالرضر يف هاتني املسألتني ليس سـببا للهـدم ولـيس فيـه وهـن للبنـاء 
                                         

 .هـ ١٣٨٩ مطبعة احللبي سنة ٣٢٦ / ٧ فتح القدير )١(
 . املرجع السابق )٢(
 . مطبعة بوالق ٢٢٠ / ٤ الدر املختار مع رد املختار )٣(
 . طبعة أوىل باملطبعة األزهرية ٢٦٧ / ٢ جامع الفصولني )٤(
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 .وال خيرج عن االنتفاع بالكلية ، وال يمنع من احلوائج األصلية 

وقـال بعـض .. ويف كتب احلنفية مسائل أخرى تـشبه هـاتني املـسألتني 
  .نع فيهافقهائهم بامل

كام توسع احلنفية من وجه آخر ، وهو أهنـم يـرون أن الـرضر الفـاحش 
ًيزال ولو قديام ، فلو كانت دار قديمة فيها ما يـؤذي فللجـريان احلـادثني أن 

  .يغريوا القديم عام كان عليه

 .أما املالكية واحلنابلة فال يرون إزالة الرضر القديم كام سنرى 

 :قول احلنابلة 

 :قول ابن رجب ) ١( 

املـراد  . » ال رضر وال رضار «: قال ابـن رجـب عنـد رشحـه حـديث 
 :الرضر بغري حق ، وهو عىل نوعني 

أال يكون يف ذلك غرض سوى الرضر بالغري ، فهذا ال ريب يف : أحدمها 
قبحه وحتريمه وقد ورد يف القرآن الكريم النهي عن املضارة يف مواضع منهـا 

                                         
 ومـا بعـدها مطبعـة ٣٢٦ / ٧وما بعدها ، فتح القدير ٢٦٧ / ٢  راجع جامع الفصولني)١(

 .احللبي الطبعة األوىل 
 .من مرشد احلريان  ) ٦٠(  احللبي ومادة ٢٣٧ / ٥ رد املختار )٢(
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  .﴾  } s t u v w    x y z ﴿: ىل يف الوصية قوله تعا

أن يكون له غرض آخر صحيح ، مثل أن يترصف يف ملكه : النوع الثاين 
بام فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إىل رضر غريه ، أو يمنع غـريه مـن االنتفـاع 

 .بملكه فيترضر املمنوع بذلك 

فأما األول وهو الترصف يف ملكه بام يتعدى رضره إىل غريه ، فـإن كـان 
ًىل غري الوجه املعتاد مثل أن يؤجج يف أرضه نارا يف يوم عاصف فيحرتق ما ع

 .يليه فإنه متعد بذلك وعليه الضامن 

ال : وإن كان عىل الوجه املعتاد ففيه للعلامء قـوالن مـشهوران أحـدمها 
املنع ، وهو : يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وغريمها ، والثاين 

 .مالك يف بعض الصور قول أمحد ووافقه 

ًفمن صور ذلك أن يبنى بناء عاليا يرشف عـىل جـاره وال يـسرته ، فإنـه  ً
يلزمه بسرته نص عليه أمحد ووافقـه طائفـة مـن أصـحاب الـشافعي ، قـال 

جيتهد احلاكم يف ذلـك ويمنـع إذا ظهـر لـه التعيـث وقـصد : الروياين منهم 
ع الـشمس والقمـر ، وقـد وكذلك القول يف إطالة البناء ومنـ: قال . الفساد 

وال يـستطيل : ًخرج اخلرائطي بإسناد ضعيف حـديثا يف حـق اجلـار ، وفيـه 
 .بالبناء فيحجب عنه الريح إال بإذنه 

ً أن حيفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤهـا فإهنـا تطـم يف :ومنها 
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: ملسو هيلع هللا ىلصظاهر مذهب مالك وأمحد ، وخرج أبو داود يف املراسيل قول رسول اهللا 
   تضاروا يف احلفر ، وذلـك أن حيفـر الرجـل إىل جنـب الرجـل ليـذهب  ال«

  .»بامئه 

أن حيدث يف ملكه ما يرض ملك جاره من هـز أو دق ونحومهـا ، فإنـه : ومنها 
 .يمنع منه يف ظاهر مذهب مالك وأمحد وهو أحد الوجوه للشافعية 

 .وكذلك إذا كان يرض بالسكان كام إذا كان له رائحة خبيثة 

أن يكــون لــه ملــك يف أرض غــريه يتــرضر صــاحب األرض : نهــا وم
بدخوله إىل أرضه ، فإنه جيرب عىل إزالته ليندفع بـه رضر الـدخول ، ثـم ذكـر 

قال أمحـد يف روايـة حنبـل بعـد أن ذكـر لـه هـذا : حديث سمرة وقال بعده 
كل ما كان عىل هذه اجلهة وفيه رضر يمنع مـن ذلـك فـإن أجـاب : احلديث 

 .السلطان ، وال يرض بأخيه يف ذلك وفيه مرفق له وإال أجربه 

وأما الثاين وهو منع اجلار من االنتفاع بملكه واالرتفاق به فإن كان ذلك 
يرض بمن انتفع بملكه فله املنع ، كمن له جدار واه ال حيمل أن يطـرح عليـه 

 .اخلشب 

                                         
، وحييـى بـن معـني يف  ) ٢٢٢٣٦(  ، وأخرجه ابن أيب شيبة ٤٠٨ املراسيل أليب داود ص )١(

  . ٢٤٨ / ١٢السنن الكربى  ) ١٥٣( حديثه 
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نـع إن للاملك م: قول مالك وغريه : األول : وأما إن مل يرض فعىل قولني 
 .جاره من االنتفاع بملكه 

ال جيوز املنع وهو مـذهب أمحـد يف طـرح اخلـشب عـىل : والقول الثاين 
جدار دار جاره ووافقه الشافعي يف القديم وإسـحق وأبـو ثـور وداود وابـن 
املنذر وابن حبيب املالكي ، وحكاه مالك عن بعض قضاة املدينة ، ثـم روى 

 خـشبه زنعن أحدكم جـاره أن يغـر ال يم« : ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب هريرة عن النبي 
  .»عىل جداره 

 :قول ابن قدامة ) ٢(

ًليس للرجل الترصف يف ملكه ترصفا يرض بجاره ، نحو : جاء يف املغني 

ًأن يبني فيه محاما بني الدور ، أو أن يفتح خبازا بني العطارين ، أو جيعله دكان  ً

.. بئر جاره جيتذب ماءهـا ًقصارة هيز احليطان وخيرهبا أو حيفر بئرا إىل جانب 
وعن أمحد رواية أخرى ال يمنع ، وبـه قـال الـشافعي وبعـض أصـحاب أيب 
حنيفة ألنه ترصف يف ملكه املختص به ومل يتعلق به حق غريه فلم يمنع منه ، 
كام لو طبخ يف داره أو خبز فيها ، وسلموا أنه يمنع الدق الذي هيدم احليطـان 

 .وينثرها 
                                         

واحلـديث .  مطبعة احللبي الطبعة الرابعة ٢٩٢ إىل ٢٨٨ راجع جامع العلوم واحلكم ص )١(
 .تقدم خترجيه 
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 ، وألن هذا إرضار بجريانـه » ال رضر وال رضار « : ملسو هيلع هللا ىلصولنا قول النبي 
فمنع منه كالدق الذي هيز احليطان وينثرها ، وكسقى األرض الـذي يتعـدى 

ههنا تعدت : إىل هدم حيطان جاره ، أو إشعال نار تتعدى إىل إحراقها ، قالوا 
ًالنار التي أرضمها واملاء الذي أرسله ، فكان مرسال لـذلك يف ملـك غـريه ، 

 .ً مالو أرسله إليها قصدا فأشبه

ًفكان مرسال لـه يف ملـك . قلنا والدخان هو أجزاء احلريق الذي أحرقه 
 .جاره ، فهو كأجزاء النار واملاء 

وأما دخان اخلبز والطبـيخ فـإن رضره يـسري ، وال يمكـن التحـرز منـه 
وتدخله املساحمة ، وإن كان سطح أحـدمها أعـىل مـن سـطح اآلخـر فلـيس 

الصعود عىل سطحه عىل وجه يرشف عىل سـطح جـاره إال لصاحب األعىل 
أن يبني سرتة تسرته ، وقال الشافعي ال يلزمه عمل سرتة ألن هذا حاجز بني 

 .ملكيهام فال جيرب أحدمها عليه كاألسفل 

ولنا أنه ارضار بجاره ، فمنع منه كدق هيز احليطان ، وذلك ألنه يكشف 
وقـد  . ليه من خصاص البابجاره ويطلع عىل حرمه فأشبه مالو أطلع ع

ً لـو أن رجـال اطلـع إليـك حذفتـه « : ملسو هيلع هللا ىلصدل عىل املنع من ذلك قول النبـي 

                                         
 .الثقب :  اخلصاص )١(
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ويفارق األسفل ، فإن ترصفه ال  . »بحصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناح 
  .يرض باألعىل وال يكشف داره

 :قول احلجاوي والبهويت ) ٣(

أحداثه يف ملكه ما ( عىل اجلار ) وحيرم : ( جاء يف اإلقناع وكشاف القناع 
  ) .. ويمنـع منـه ( احـتج بـه أمحـد . ال رضر وال رضار : خلرب ) يرض بجاره 

  جــاره ) ونــصب تنــور يتــأذى .. كحفــر كنيــف إىل جنــب حــائط جــاره ( 
ونحـو .. باستدامة دخان ، وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه ( 

أي يف ملكه عىل العـادة ) وخبزه فيه بخالف طبخه ( من كل ما يؤذيه ) ذلك 
 .فال يمنع من ذلك ألن الرضر ال يزال بالرضر 

ًثم ذكرا أنواعا من الرضر ال متنع كالرضر القديم ، فمن له مدبغة فبنـى 
ًإنسان بجانبها دارا بحيث يترضر صاحب امللك املحدث باملدبغـة فـال يلـزم 

 .ما يرض بجاره صاحب املدبغة بإزالة الرضر ألنه مل حيدث بملكه 

وليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف نقـص أجـرة داره بـال 
نزاع ، وكذا لو أفىض اإلعالء إىل سد الفضاء عنه قاله الشيخ ، قال يف الفروع 

  .ال رضر وال رضار فيتوجه منه منعه: وقد احتج أمحد باخلرب 

                                         
 . النارش مكتبة الرياض احلديثة ٥٧٣ ، ٥٧٢ / ٤ راجع املغني )١(
  ، ما بني القوسـني هـو مـتن اإلقنـاع والبـاقي هـو٣٩٧ ، ٣٩٦ / ٣ راجع كشاف القناع )٢(

 .كشاف القناع 
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 :ًوأخريا 

منـوع إال مـا كـان بحـق نالحظ أن ابن رجب مل يـستثن مـن الـرضر امل
كاحلدود ، فلم يرد يف كالمه استثناء الرضر اليسري ، وإنام قسم الرضر إىل غري 
معتاد كإشعال النار يف يوم عاصف فتحرق ما يليها ، وغـري معتـاد ككـشف 
اجلار بعلو البناء ، ومنع املاء مـن بئـر اجلـار بحفـر بئـر جديـدة ، ومـا يـرض 

 . بالسكان من رائحة خبيثة باجلدران من هز ودق ، وما يرض

فهل يقصد بغري املعتاد األرضار التـي حيـدثها املالـك فتنتقـل إىل اجلـار 
  ؟هاء بمنعها كإشعال النار التي تنقل إىل اجلاروالتي يسلم معظم الفق

يرد عىل هذا أن رضر اجلدران باهلز والدق من هذا النوع مع أنـه جعلـه 
ًعىل قصد الرضر ، أو ما يكون رضرا حمقق أو هل يريد به ما يدل ! من املعتاد 

ًالوقوع ، أو ما يكون رضرا شديدا ؟ ً.  

ًعىل كل نجد أنه يرى املنع من كل ما كان رضرا بغري حق ، وينسب هـذا 

إىل اإلمام أمحد ويستدل عىل املنع عن معظم أنـواع الـرضر حتـى ولـو كـان 
ًبعض هذه األدلة ضعيفا أو مرسال  يؤخذ من كالمـه وجـود أما ابن قدامة ف. ً

 .ثالثة أنواع من الرضر 

                                         
 . نالحظ أن البهويت سمى الرضر اليسري كالطبخ يف البيت ما جيري عىل العادة )١(
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رضر يسري كدخان اخلبز والطبخ فال يقتيض املنع ألنه ال يمكـن : األول 
 .التحرز عنه وتدخله املساحمة 

رضر يسلم املخالفون بمنعه مثل ما يؤدي إىل هدم احليطان مـن : الثاين 
 النوع يـسميه دق أو إرسال ماء ومثل إشعال نار تتعدى إىل اإلحراق ، وهذا

 .احلنفية بالرضر الفاحش 

 .وبينهام قسم ثالث كالدخان الدائم من الفرن وكشف جاره بعلو البناء 

إن هذا القـسم ال يمنـع كـالطبخ يف داره أي كالقـسم : فقال املخالفون 
إنه يمنع كاإلحراق بـسبب إشـعال : األول وهو الرضر اليسري وقال احلنابلة 

 ألن الدخان جـزء احلريـق الـذي أحرقـه فكـان –  أي كالقسم الثاين–النار 
 .ًمرسال له إىل ملك اجلار كأجزاء النار واملاء 

وأما كشف اجلار فيمنع كهز احليطان ، وألنه كالنظر من ثقـب البـاب ، 
  .ملسو هيلع هللا ىلصوقد منعه الرسول 

ًونالحظ أيضا أنه نسب إىل اإلمام أمحد القـول بعـدم منـع الـرضر عـىل 
  .إحدى الروايات

                                         
ً راجع أيضا األحكام السلطانية للقايض أيب يعىل ، فقد نقل عن اإلمام أمحد روايتني فمـن )١(

إهنا تطم ورواية تقـول إهنـا ال تطـم : ًحفر بئرا إىل جنب جاره فنضب ماؤها رواية تقول 
 .هـ ١٣٨٦ مطبعة احللبي الطبعة الثانية ٣٠٢ص 
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 » ال رضر وال رضار « : ملسو هيلع هللا ىلصالصة أنه يرى منع أنواع الرضر لقولـه واخل
ولكنه يستثنى الرضر اليسري فإنه ال يمنع ألنه ال يمكن التحرز منه وتدخلـه 

 .املساحمة 

وأضاف صاحب اإلقناع وصـاحب كـشاف القنـاع إىل الـرضر اليـسري 
لذي يؤدي الذي ال يمنع الرضر القديم فإنه ال يمنع ، وكذلك ال يمنع العلو ا

 .إىل نقص أجرة الدار بال نزاع أو إىل سد الفضاء عند بعضهم 

 :قول املالكية 

  : قول الشاطبي-١

قسم الشاطبي استعامل احلق بحسب القصد وعدمه ، وبحسب ما يؤول 
إليه من إرضار إىل ثامنية أقسام ، ولكن القسم األول منهـا لـيس مـن أقـسام 

  ه استعامل حـق مـن غـري أن يلـزم عنـه إرضاراملضارة يف استعامل احلق ، ألن
 . الغري 

وهلذا سنعرض األقسام السبعة الباقية ، ألهنا هي التي تدخل يف املضارة 
يف استعامل احلق ، وسنعترب القسم الثـاين عنـد الـشاطبي هـو القـسم األول 

 .والثالث هو القسم الثاين وهكذا 

                                         
 .هـ ١٣٩٥ وما بعدها الطبعة الثانية سنة ٣٤٨ ص ٢ راجع املوافقات ج)١(
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ة أو دفع املفسدة ، وعـرب وقد عرب الشاطبي عن احلق واإلباحة بجلب املصلح
عن صاحب احلق أو اإلباحة باجللـب أو الـدافع ، أي بجالـب املـصلحة أو دافـع 

ًن مأذونـا فيـه عـىل  جلب املـصلحة أو دفـع املفـسدة إذا كـا«: املفسدة ، فهو يقول 
أن يلزم عنـه ذلـك ، وهـذا :  أن ال يلزم عنه إرضار الغري ، والثاين :رضبني أحدمها 

  .»... أن يقصد اجلالب أو الدافع ذلك اإلرضار الثاين رضبان 

ًفاملأذون فيه ما يكون حقا أو إباحة ، واجلالب أو الدافع هو صـاحب احلـق أو 
 :اإلباحة وإليك أقسام استعامل احلق عند الشاطبي وأحكام كل منها 

 :األقسام السبعة عىل وجه اإلمجال 

 يقصد إرضار  الأوإما أن يقصد صاحب احلق إرضار غريه وهو األول ، 
أحد ، فإن لزم عن فعله إرضار عام فهو الثاين ، وإن لزم عنـه إرضار خـاص 
بالغري ، ويلحق صاحب احلق بمنعه عن حقه رضر فهو الثالث ، أو ال يقصد 
اإلرضار بأحد وال يلحقه باملنع من اسـتعامل حقـه رضر فـإن كـان أداؤه إىل 

ًاملفسدة قطعيا فهو الرابع ، أو نادرا ف ًهو اخلامس ، أو ظنيا فهو الـسادس ، أو ً
 .أكثر فهو السابع 

 :األقسام السبعة بالتفصيل وحكم كل منها 

 :القسم األول 

ًأن يقصد اجلالب أو الدافع إرضار غريه ، كـاملرخص يف سـلعته قـصدا 
 .لطلب معاشه وصحبه قصد اإلرضار بالغري 
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 :وحكمه 

حيـث هـو إرضار لثبـوت أنه ال إشكال يف منع القصد إىل اإلرضار من 
 .الدليل عىل أن ال رضر وال رضار يف اإلسالم 

لكن يبقى النظر يف هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد 
إرضار الغري هل يمنع منه ، أو يبقى عىل حكمه األصـيل مـن اإلذن ويكـون 

 عليه إثم ما قصد ؟

ًتهـاد تفـصيال هذا مما يتصور فيه اخلالف ، ومع ذلـك فيحتمـل يف االج
وهو أنه أما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إىل وجه آخر يف اسـتجالب 

فـإن كـان كـذلك . ًتلك املصلحة أو درء تلك املفسدة حصل له ما أراد أوال 
ك الوجـه إال ألجـل اإلرضار ، فال إشكال يف منعه منه ، ألنـه مل يقـصد ذلـ

 الفعـل إذا مل يقـصد غـري  عنه وال رضر عليه ، كـام يمنـع مـن ذلـكفلينتقل
ة التي يسترض منها الغري فحق  وإن مل يكن له حميص عن تلك اجلهاإلرضار ،

  .اجلالب أو الدافع مقدم ، وهو ممنوع من قصد اإلرضار

                                         
األوىل استعامل حقه ملجـرد قـصد الـرضر ، وهـذا ممنـوع ، ..  يف هذا القسم ثالث صور )١(

أن : الثانيـة . كام يمنع من ذلـك الفعـل إذا مل يقـصد غـري اإلرضار : ويدل عىل هذا قوله 
يقصد نفع نفسه مع قصده رضر غريه وكان يمكنه حتقيق نفع نفسه عىل وجه آخر ال يلـزم 
منه رضر الغري فإنه يمنع من فعله عىل الوجه الذي يلزم منه رضر الغري ، ألن فعله حينئـذ 

 .ال يكون إال ألجل اإلرضار 
= 
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 :القسم الثاين 

ًأال يقصد اجلالب إرضارا بأحد ، ولكن يلزم عن فعله رضر عام كتلقـي 

 .السلع وبيع احلارض للبادي 

 :وحكمه 

أنه إذا كان يف األمور املالية فاعتبار الرضر العام أوىل ، فيمنع اجلالـب أو 
 .الدافع مما هم به ألن املصالح العامة مقدمة عىل املصالح اخلاصة 

 :القسم الثالث 

ًأال يقصد اجلالب أو الدافع إرضارا بأحد ، ولكن يلزم عنه رضر خاص 

 ذلك الفعل رضر ، فهو حمتاج إىل بالغري ، ويلحق اجلالب أو الدافع بمنعه من
 رشاء فعله ، كالدافع عن نفسه مظلمة يعلـم أهنـا تقـع بغـريه ، أو يـسبق إىل

ً، أو إىل صيد ، عاملا أنه إذا حازه استرض غريه بعدمه ولو أخذ مـن يـده طعام

 .استرض 

                                         
= 

يص عن تلك اجلهـة التـي أن يقصد نفع نفسه مع قصده رضر غريه ، وليس له حم: الثالثة   
هـذا مـا يـراه . يترضر منها الغري فله فعله ألن حقه مقدم وهو ممنوع مـن قـصد اإلرضار 

ًالشاطبي يف هذه الصور ولكن كثـريا مـن الفقهـاء ال يقـدمون حـق اجلالـب مطلقـا بـل  ً

 .ًما إذا كان رضر الغري فاحشا : يقدمون حق الغري يف حاالت منها 
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 :وحكمه 

أنه يقدم حق اجلالب أو الدافع وإن استرض غريه بذلك ، ألن الشارع قد 
ن اإلنسان أن جيلب لنفسه املنفعة ويدفع عنها املرضة ، ولذلك أبـيح طلب م

أكل امليتـة للـرضورة ، وأبـيح الـدرهم بالـدرهم إىل أجـل للحاجـة املاسـة 
 وإذا ثبت هذا فام سبق إليه اإلنسان من ذلك قد ثبـت حقـه فيـه للمقرض

ت فال  وجيوز له أن يسقط حقه إال يف الرضورياًرشعا بحوزه له دون غريه
يكون له خرية يف إسقاط حقه ألن من حقه عىل بينة ومن حق غريه عىل ظـن 

 .أوشك ، وألن جانب اجلالب أو الدافع أوىل 

ًفإن قيل هذا القسم واقع فيه الرضر فال يكون مرشوعا بمقتىض القاعدة 

املقررة أن ال رضر وال رضار ، ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام عىل إطعـام 
ًعوض وإما جمانا مع أن صاحب الطعام حمتاج إليه وقد أخذ مـن املضطر إما ب

ًيده قهرا ملا كان إمساكه مؤديا إىل إرضار املضطر  ً. 

أجيب بأن إرضار الغري يف املـسائل املتقدمـة لـيس بمقـصود يف األذن ، 

                                         
 .ىل أجل يف البيع ربا ، ولكنه أجيز يف القرض للحاجة  الدرهم بالدرهم إ)١(
 هذا يف القضاء ملن يتمسك بحظه ، أما من ال يعترب حظه فإما أن يـشرتك مـع غـريه وهـو )٢(

 .حممود ، وإما أن يؤثر غريه عليه وهو أعرق يف إسقاط احلظوظ 
 .ًليس الرضر يف هذه األمثلة خاصا   
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وإنام اإلذن ملجرد جلب اجلالب ودفع الدافع ، وكونه يلـزم عنـه إرضار أمـر 
 .ن خارج عن مقتىض اإلذ

ًوأيضا فقد تعارض إرضاران إرضار صاحب اليد وامللك وإرضار من ال 

يد له ، وال ملك واملعلوم من الـرشيعة تقـديم صـاحب اليـد وامللـك ، وال 
 .خيالف يف هذا عند املزامحة عىل احلقوق 

واحلاصل أن اإلذن من حيث هو إذن مل يستلزم اإلرضار ، وكيف ومـن 
 ترى أنه إذا قصد اجلالب أو الـدافع اإلرضار شأن الشارع أن ينهي عنه ؟ أال

ًأثم وإن كان حمتاجـا إىل مـا فعـل ؟ فهـذا يـدلك عـىل أن الـشارع مل يقـصد 

 .اإلرضار ، بل عن اإلرضار هنى وهو اإلرضار بصاحب اليد وامللك 

ًوأما مسألة املضطر فهي شاهد لنا ، ألن املكره عىل الطعام ليس حمتاجـا 

ه عدمها ، وإال فلو فرضته كـذلك مل يـصح إكراهـه ، إليه بعينه حاجة يرض ب
 .وهو عني مسألة النزاع وإنام يكره عىل البذل من ال يسترض به 

 :القسم الرابع 

أال يقصد اجلالب أو الدافع اإلرضار بأحد ، وال يلحق اجلالب أو الدافع 
ــسدة  ــن أداؤه إىل املف ــل رضر ، ولك ــن الفع ــه ع ــري –بمنع    – أي رضر الغ

دة كحفر البئر خلف باب الدار يف الظالم بحيث يقع الـداخل فيـه قطعي عا
  .شكبال 
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 :حكمه 

ًنظر من حيـث كـون اجلالـب قاصـدا ملـا جيـوز أن .. هلذا القسم نظران 

ًيقصد رشعا من غري قصد إرضار بأحد فهو من هذه اجلهة جائز ، ونظر مـن 

دم استـرضاره ًحيث كونه عاملا بنزول مرضة الغري هلذا العمل املقصود مع عـ
برتكه ، فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد اإلرضار ، ألنه إما فاعل ملباح رصف 
ال يقصد الشارع إيقاعه من حيث يوقع ، وإما فاعل ملأسور به عىل وجه يقـع 
فيه مرضة مع إمكان فعله عىل وجه ال يلحق فيه مرضة وليس للشارع قـصد 

 .اآلخر يف وقوعه عىل الوجه الذي يلحق به الرضر دون 

وعىل كال التقديرين فتوخيه لذلك الفعل عىل ذلـك الوجـه مـع العلـم 
باملرضة البد فيه من أحد أمرين إما تقصري يف النظر املأمور به وذلك ممنـوع ، 
ًوإما قصد إىل نفس اإلرضار وهو ممنوع أيضا ، فيلـزم أن يكـون ممنوعـا مـن  ً

 .ذلك الفعل 

 .تعدي عىل اجلملة ًوإذا فعله كان متعديا فيضمن ضامن امل

 :القسم اخلامس 

ًأال يقصد اجلالب أو الدافع إرضارا بأحد ، وال يلحقه بمنعه عن الفعـل 

ًرضر ، ولكن أداؤه إىل املفسدة نادر ، كحفر البئر بموضع ال يؤدي غالبـا إىل 

 .وقوع أحد فيه 
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 :حكمه 

فهذا القسم عىل أصله مـن اإلذن ، ألن املـصلحة إذا كانـت غالبـة فـال 
رية عن املفسدة ااعتبار بالندور يف انخرامها ، إذ ال توجد يف العادة مصلحة ع

مجلة ، إال أن الشارع إنام اعترب يف جماري الرشع غلبة املصلحة ومل يعترب نـدور 
 .املفسدة 

 مـع –وال يعد هنا قصد القاصـد إىل جلـب املـصلحة أو دفـع املفـسدة 
ً النظـر ، وال قـصدا إىل وقـوع ً تقـصريا يف–معرفته بندور املرضة عن ذلـك 

 .ًالرضر ، فالعمل إذا باق عىل أصل املرشوعية 

 :القسم السادس 

ًأال يقصد اجلالب أو الدافع إرضارا بأحـد ، وال يلحقـه بـاملنع مـرضة ، 

ولكن أداء الفعل إىل املفسدة ظني أي غالـب كبيـع الـسالح ألهـل احلـرب 
 .والعنب للخامر 

 :حكمه 

..  أما أن األصـل اإلباحـة واإلذن فظـاهر –الف حيتمل هذا القسم اخل
وأما أن املفسدة تلحق ظنا فهل جيري الظـن جمـرى العلـم فيمنـع مـن أجـل 

 ومها التقصري يف النظر ، وقصد نفـس –الوجهني املذكورين يف القسم الرابع 
 ً أو ال يمنع جلواز ختلفهام وإن كان التخلف نادرا ؟–اإلرضار 
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 أن الظـن جيـري جمـرى العلـم يف :مور أحـدها األرجح اعتبار الظن أل
أن املنصوص عليه من سـد : وثانيهام . أبواب العمليات فالظاهر جريانه هنا 

 ¡ �     ~ { | ﴿: الذرائع داخل يف هذا القـسم ، كقولـه تعـاىل 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨  ﴾ لـتكفن عـن سـب آهلتنـا أو :  فإهنم قالوا
 داخـل يف التعـاون عـىل اإلثـم والعـدوان أنه: وثالثها . لنسبن اهلك فنزلت 

 .املنهى عنه 

واحلاصل من هذا القسم أن الظن بالرضر ال يقوم مقـام القـصد إليـه ، 
فاألصل اجلواز من اجللب أو الدفع ، وقطع النظر عن اللوازم اخلارجية ، إال 
أنه ملا كانت املصلحة تسبب مفسدة من باب احليل ، أو من باب التعاون عىل 

 منع من هذه اجلهة ، ال من جهة األصـل ، فـإن املتـسبب مل يقـصد إال اإلثم
 .مصلحة نفسه ، فإن محل حممل التعدي فمن جهة أنه مظنة للتقصري 

وهو أخفض رتبة من القسم الرابع ، ولذلك وقع اخلالف فيه ، هل تقوم 
 ًمظنة اليشء مقام نفس القصد إىل ذلك اليشء أوال ؟

 :القسم السابع 

ً اجلالب أو الدافع إرضارا بأحـد ، وال يلحقـه بـاملنع مـرضة ، أال يقصد

                                         
  .١٠٧ : سورة األنعام )١(
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ًويكون أداء الفعل إىل املفسدة كثريا ، ال غالبا وال نادرا كـام يف مـسائل بيـوع  ً ً

  .اآلجال

 :حكمه 

 ..فالشافعي وغريه جييزون هذا الترصف : هذا القسم موضع نظر 

 . محال عىل أصله وهو اإلذن -١

ظن بوقوع املفسدة منتفيان ، إذ ليس هنا إال احـتامل  وألن العلم وال-٢
جمرد بني الوقوع وعدمه ، وال قرينة ترجح أحد اجلانبني عىل اآلخر ، واحتامل 
القصد للمفسدة واإلرضار ال يقوم مقام نفس القـصد وال يقتـضيه لوجـود 

 .العوارض من الغفلة وغريها عن كوهنا موجودة أو غري موجودة 

ً أن يعد اجلالب أو الدافع هنا مقرصا وال قاصـدا كـام  وألنه ال يصح-٣ ً

يف العلم والظن ، ألنه ليس محله عىل القصد إليها أوىل مـن محلـه عـىل عـدم 
 .ًالقصد لواحد منهام ، وإذا كان كذلك فالتسبب املأذون فيه قوي جدا 

                                         
أن يبيـع : البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل هبا عىل استباحة الربا ، وذلـك مثـل  هي )١(

ًالرجل سلعة من رجل بامئة إىل أجل ثم يبتاعها بخمـسني نقـدا ، فيكـون قـد توصـال بـام 

. ًأظهراه من البيع الصحيح إىل سـلف مخـسني دينـارا مـن مائـة إىل أجـل وذلـك حـرام 
 . مطبعة السعادة ٥٢٤املقدمات املمهدات البن رشد ص 
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 : فقد اعتربه يف سد الذرائع ، أي منعه أما مالك

ضبط يف نفسه ، ألنه من نًوقوعا ألن القصد ال ي بناء عىل كثرة القصد -١
األمور الباطنة ، لكن له جمال هنا وهو كثرة الوقوع يف الوجود ، أو هو مظنـة 
ذلك ، فكام اعتربت املظنة وإن صح التخلف كذلك تعترب الكثرة ألهنا جمـال 

 .قصد ال

  . وهلذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم-٢

رة يف حد اخلمر ، فإنه مرشوع للزجر ، واالزدجار  وقد اعتربت الكث-٣
به كثري ال غالب فاعتربنا الكثـرة يف احلكـم بـام هـو عـىل خـالف األصـل ، 

                                         
  إسـبوع الفقـه اإلسـالمي . ً ينسب األستاذ أبو زهرة هـذا القـول إىل اإلمـام أمحـد أيـضا )١(

 . وما بعدها ١٢٠ / ٣ً ، راجع أيضا أعالم املوقعني ٣٤ص 
 خالصة هذا احلديث أن امرأة باعـت جاريـة بثامنامئـة درهـم إىل العطـاء ورشطـت عـىل )٢(

بيعها إال هلا ، ثم اشـرتهتا منـه قبـل األجـل بـستامئة ، فاسـتفتت املشرتي أنه إذا باعها ال ي
 .عائشة فقالت بئس ما رشيت ، وبئس ما اشرتيت 

يريد املالكية أنه كثريا ما يكون القصد من هذا البيع التوصـل إىل دفـع قليـل كالـستامئة يف   
 هذا كثري ولـيس كثري هو الثامنامئة وتوسط اجلارية حيلة ، واألجل له فرق املائتني ، فقصد

 .بغالب 
  هـامش املوافقـات . هذا يف زماهنم أما اليوم فإنـه الغالـب يف القـصد : يقول الشيخ دراز   

٣٦٢ / ٢.  
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فاألصل عصمة اإلنسان عن اإلرضار به وإيالمه ، كام أن األصل يف مـسألتنا 
اإلذن فخرج عن األصل يف حد اخلمر فحكمة الزجر ، وخرج عـن األصـل 

 .باحة حلكمة سد الذريعة إىل املمنوع يف مسألتنا وهو اإل

   عن أشـياء لـيس وقـوع املفـسدة فيهـا ى وردت نصوص كثرية تنه-٤
ًغالبا ، وإنام هو كثري كالنهي عن اخللوة باملرأة األجنبية ، وعن سفرها مع غري 
ذي حمرم ، وعن بناء املساجد عىل القبور ، وعن اجلمع بني املـرأة وعمتهـا أو 

 .خالتها 

لرشيعة مبنية عىل االحتياط واألخذ باحلزم والتحرز مما عسى أن  أن ا-٥
 .ًيكون طريقا إىل مفسدة 

 :تلخيص قول الشاطبي 

 :يتبني من قول الشاطبي السابق أنه أجاز ثالث صور ومنع ستا 

 :الصورة اجلائزة 

 لو قصد نفع نفسه مع قصده رضر غريه وليس له حميص عـن تلـك -١
 .لغري فيجوز له هذا الفعل ألن حقه مقدم اجلهة التي يترضر منها ا

ً ال يقصد إرضارا ويلحقه باملنع من الفعـل رضر ألنـه حمتـاج إليـه ، -٢
ولكن يلزم عن فعله رضر خاص بالغري ، كمن يسبق إىل رشاء طعام يعلم أنه 

 .إذا حازه استرض غريه 
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ً ال يقصد إرضارا وال يلحقه باملنع رضر ويـؤدي الفعـل إىل مفـسدة -٣

ًدرة ، فله فعله ألنه ال عربة بالندور ، ولـيس فعلـه تقـصريا وال قـصدا إىل نا ً

 .وقوع الرضر 

 :الصور املمنوعة 

 . لو استعمل حقه ملجرد قصد اإلرضار -١

 لو قصد نفع نفسه من قصده رضر غريه ، وكان يمكنـه حتقيـق نفـع -٢
 الذي يلـزم نفسه عىل وجه ال يلزم منه إرضار الغري فإنه يمنع منه عىل الوجه

 .منه رضر الغري ألن فعله حينئذ ال يكون إال ألجل اإلرضار 

 كتلقـي الـسلع – ال يقصد إرضار أحد ، ويلزم عن فعله رضر عـام -٣
ً فإنه يمنع مما هـم بـه لتحمـل الـرضر اخلـاص دفعـا –وبيع احلارض للبادي 

 .للرضر العام 

ًا إىل املفـسدة ً ال يقصد إرضارا وال يلحقه باملنع رضر ، ويؤدي قطعـ-٤
مثل حفر البئر خلـف بـاب . فهو ممنوع للتقصري يف النظر أو لقصد اإلرضار 

  .الم بحيث يقع الداخل فيه بال شكالدار يف الظ

ً ال يقصد إرضارا ، وال يلحقه باملنع رضر ، ولكن يؤدي إىل املفسدة -٥

  . فالراجح منعه للتقصري يف النظر أو قصد اإلرضار–ً أي غالبا –ًظنا 

www.almoslih.net



  
 

 - ٧٥٢ -

ومثل له الشاطبي ببيع السالح ألهل احلرب ، وبيع العنب للخامر ، فإنه 
 .ًيغلب أن يستخدم السالح ضدنا ، وأن يعرص العنب مخرا 

ً ال يقصد إرضارا وال يلحقه بـاملنع رضر ولكـن يـؤدي إىل املفـسدة -٦
 .ًكثريا كبيوع اآلجال فالكثري فيها القصد إىل الربا املحرم 

ًثرة دليال عىل قصد املفسدة ، والشافعي ال يعتربها دليال فاملك يعترب الك ً
 .أو ال يعتد هبا 

 :مناقشة الشاطبي 

الصورة الثالثة من صور اجلواز ال خالف يف جوازها ، ألننا لـو اعتربنـا نـدرة 
 .املفسدة ، أللغينا املصالح كلها ، إذ ال ختلو مصلحة عن مفسدة نادرة 

أن تكون يف املباحات كام إذا سبق إنـسان إىل رشاء والصورة الثانية الغالب فيها 
ه حيتاج إليه مثله، فإنه جيوز له طعام حيتاج إليه ويلحقه رضر بعدمه مع علمه بأن غري

ًل مباحا فيثبت حقه فيه رشعا بحوزه له دون غـريه وال يمنـع مـن رشاؤه ، ألنه فع ً
 أمـام اإلباحـة ويف اجلواز ترضر الغـري حلاجتـه إىل هـذا الطعـام ألهنـام متـساويان

احتياجهام ، فسبق األول يثبت له احلق بحوزه وال وجه ملنعه من أجل تـرضر غـريه 
ًألنه ال يسوغ إزالة الرضر احلاصل لواحد بإنزال الرضر عىل آخـر عمـال بالقاعـدة 

  .التي تقرر أن الرضر ال يزال بالرضر

                                         
 ٥٦٦ / ٤املغنـي .  مطبعة احلكومة بمكـة ٣٩٦ / ٣ راجع يف هذه القاعدة كشاف القناع )١(

 . الثالثة الشباه والنظائر للسيوطي القاعدة. النارش مكتبة الرياض احلديثة 
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وز له إال إذا كان وإذا كان يعلم أن الغري مضطر إىل هذا الطعام فإنه ال جي
ًهو أيضا مضطرا  ً. 

ًأما إذا كان أحدمها مالكا ليشء فله أن يترصف فيه ولو حلق غـريه رضر مماثـل 

لرضر املالك فيام لو منع من استعامل حقه ، ألن صـاحب اليـد وامللـك يقـدم عـىل 
ًغريه ، فمن كان يف يده طعام وهو حمتاج إليه وغريه حمتاج إليه أيـضا قـدم صـاحب 

د ، فإن مل ترق حاجة صاحب الطعام إليه إىل حد الرضورة ، واضطر آخر إليـه ال الي
 .حياء نفسه أجرب صاحب الطعام عىل إعطائه إليه 

أما الصورة األوىل وهي إطالق جواز الترصف لصاحب احلق مع ترضر 
الغري إذا مل يكن لصاحب احلق حميص عن تلك اجلهة التي يترضر منها الغـري 

ًفيها عىل إطالقه ، ألننا رأينا أن كثريا من الفقهاء ال جييزون هذا فليس اجلواز 

ًالترصف بإطالق ، فاحلنفية يمنعونه إذا كان ترضر الغري فاحـشا ، واحلنابلـة 

ًوسنرى أن كثريا من املالكية ، يمنعونه . ًيمنعونه إال إذا كان رضر الغري يسريا 

 .إذا كان رضر الغري أشد 

ً ، فاألدلة الرشعية والعقلية أيـضا توجـب املنـع يف أما الصورة املمنوعة

الصور األربع األوليات ، ألن استعامل احلق يف األوىل والثانية ليس إال لقصد 
ًاإلرضار وهو ممنوع رشعا وعقال  وكذلك الصورة الثالثة ، ألن تقديم حـق . ً

ًاجلامعة عىل حق الفرد ثابت رشعا وعقال ، وكذلك الـصورة الرابعـة ، أل   نـه ً
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ًإذا كان ال يلحقه باملنع من الفعل مرضة مع أنه يؤدي قطعا إىل املفـسدة فإنـه 

قرينة عىل قصد اإلرضار أو عىل اإلمهـال وكـل مـنهام ممنـوع ، أمـا الـصورة 
اخلامسة والسادسة فتدخالن يف سد الذرائع واحليـل املحرمـة وقـد اسـتدل 

  .ع احليل املحرمةاملالكية واحلنابلة عىل منع الذرائع إىل املحرم ومن

 :تعقيب حول تقسيامت الشاطبي 

 نجد أنه يف الـصورة الثانيـة مـن صـور اجلـواز مل يـوازن بـني رضر -١
ًاجلالب ورضر الغري وإنام جعل للجالب الفعل مطلقا ، وإن كان قد أشار إىل 

 .هذه املوازنة يف مسألة املضطر 

 مـن اجلالـب ، ومل  أن األرضار العامة املمنوعة جعلها غري مقصودة-٢
يذكرها يف حاالت القصد ؟ ولعل هذا ألنه يرى أهنا إذا كانت ممنوعة من غري 

 .قصدها ، فمن باب أوىل أن متنع وهي مقصودة 

 كذلك مل يقسم األرضار العامة إىل حمققة الوقوع ومظنونة كـام فعـل -٣
ع يف يف األرضار اخلاصة ؟ ولعلـه يـرى أن املحققـة واملظنونـة إذا كانـت متنـ

 .األرضار اخلاصة فمن باب أوىل أن متنع يف األرضار العامة 

                                         
:  أفاض ابن القيم رمحه اهللا يف االستدالل عىل سد الذرائع ومنع احليـل املحرمـة يف كتابـه )١(

 .إعالم املوقعني اجلزء الثالث 
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 ولكن املهم هو أنه قدم حق اجلالـب يف الـصورة األوىل مـن صـور -٤
ًإن كثـريا مـن الفقهـاء : اجلواز ومل يوازن بني رضره ورضر الغري ، وقد قلنـا 

 .ومنهم املالكية ال يقدمون حق اجلالب عىل وجه اإلطالق 

عل القصد هـو الـسبب اجلـوهري يف املنـع ، ألنـه قـسم ونالحظ أنه ج
األرضار إىل مقصودة وغـري مقـصودة ، واملنـع مـن األرضار املقـصودة هـو 

 .القصد وهذا ظاهر يف الصورتني األولني من صور املنع 

واملنع من غري املقصودة ألهنا مظنة القصد أو اإلمهال كام يف باقي الصور 
 .امة املمنوعة ما عدا األرضار الع

فالضابط عنده ضابط نفيس هو القصد أو مظنته ، مع أن القسم السادس 
 تدخالن يف احليل – أو الصورة اخلامسة والسادسة من صور املنع –والسابع 

 .وسد الذرائع 

وسد الذرائع ال يشرتط فيها القصد ، وإنـام يعـول فيهـا عـىل النتـائج ، 
 .صد فتمنع إذا أدى الفعل إىل املفسدة ولو بدون ق

ًإيقاع السبب بمنزلة إيقاع املسبب قصد ذلك املسبب أوال ، ألنه : قال الشاطبي 

  .ًملا جعل مسببا عنه يف جماري العادات عد كأنه فاعل له مبارشة

                                         
 . دار املعرفة بلبنان ٢١١ / ١ املوافقات )١(
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  .وابن القيم يرى أن الذريعة إىل املفسدة متنع ولو بدون قصد

فيه عىل أهنا األمر أصل سد الذرائع ال تعترب النية : وقال الشيخ أبو زهرة 
  .اجلوهري يف اإلذن أو املنع إنام النظر فيه إىل النتائج والثمرات

فالعنــرص اجلــوهري يف ســد الــذرائع هــو نتــائج الفعــل وهــو عنــرص 
 .موضوعي 

 :كام أن الشاطبي ذكر من القرائن الدالة عىل القصد 

فع نفسه  بالغري وكان بإمكانه حتقيق نرض اإلرصار عىل اختاذ وسيلة ت-١
 . كام يف الصورة الثانية من صور املنع –بوسيلة أخرى ال ترض بالغري 

ً أداء الفعل إىل املفسدة قطعا أو ظنا أو كثريا -٢ ً ً. 

يمنـع : ومل يرصح بقرينة انعدام منفعة الفاعل وإن كان يدل عليها قوله 
 .رضار من ذلك الفعل إذا مل يقصد غري اإل

 إنام هي بالنسبة ملـا كتبـه الـشاطبي يف هـذا وأنبه إىل أن هذه املالحظات
املوضع من كتاب املوافقات عن قاعدة املضارة ، وليس معنى هذا أنه أمهلها 

 .يف املواضع األخرى 
                                         

 .هـ ١٣٨٨ مطبعة النهضة ١٣٦ / ٣ إعالم املوقعني )١(
 .االعتامد الطبعة األوىل  مطبعة ٤١٠ مالك للشيخ أيب زهرة ص )٢(

www.almoslih.net



  

 - ٧٥٧ -

 .ونريد بعد هذا أن نعرف موقف غريه من املالكية 

 : أقوال أخرى للاملكية -٢

ط يف من تأمل كتب املالكية ، يستطيع أن يـستخلص منهـا ثالثـة ضـواب
 :قاعدة املضارة 

أنه ال يمنع املالك مـن التـرصف يف ملكـه إذا كـان رضر غـريه : األول 
 .ًيسريا 

 .أنه يمنع إذا مل يكن له منفعة يف ترصفه : الثاين 

أنه يمنع كذلك إذا كان رضر غريه أشد من رضره لـو مل يمنـع : الثالث 
 .وإليك تفصيل القول فيها 

 :الرضر غري املعترب 

ًالكية وجوها كثرية للرضر منها ثالثة أنواع ال تعترب أي ال تؤثر يف ذكر امل

 :املنع هي 

 . الرضر اليسري -أ

 . الرضر القديم -ب

 . رضر املنافع أي الغلة –ج 
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 :وإليك بياهنا وأقوال املالكية فيها 

 :الرضر اليسري ) أ(

ي بعـض قـهو الرضر اخلليف الذي ال يستغني عنه يف املعاش ويكـون 
 .وقات األ

ــة  ــاء يف البهج ــه يف : ج ــستغني عن ــا ال ي ــا مم ــابخ ونحوه ــان املط ــا دخ   أم
  .املعاش ، ويكون يف بعض األوقات فقط وال يستدام أمره فال يمنع منه

 وهو مـن الـرضر الكثـري «أما دخان الفرن واحلامم ، فيمنع ألنه يرض باجلريان 
  .»ترض به املستدام وما كان هبذه الصفة منع أحداثه عىل من يس

 :ويف رضر األصوات أقوال 

 .ً أنه غري معترب مطلقا -١

 .ً يمنع مطلقا -٢

 . يمنع بالليل ال بالنهار -٣

 . جيوز إن خف ومل يكن فيه كبري مرضة -٤

                                         
 .هـ ١٣٧٠ مطبعة احللبي ، الطبعة الثانية ٣٣٥ / ٢ البهجة يف رشح التحفة )١(
 . مطبعة السعادة الطبعة األوىل ٤١ ، ٤٠ / ٦ املنتقى )٢(
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   قد تبـني مـن هـذا أن الـصوت «: وقال ابن رحال يف رشحه بعد نقول 
ًإذا كــان قويــا مــستداما يف الليــل فإنــه يمنــع عــىل مــا    يظهــر رجحانــه مــن ً

  .»النقول 

وجاء يف املنتقى أن القول بعدم املنع إنام هو يف الـصوت الـصغري الـذي 
ًليس له كبري مرضة أو يكون يف بعض األوقات ، وأما ما كان صوتأ شديدا أو  ً

 .ه رضر يمنع منه نيستدام كصوت الرحي الشديد فإ

  . كرضر الرائحةهلووجه القول باملنع أنه رضر يصل إىل اجلار يف منز

ومن كانت له يف داره شجرة إذا صعد عليها ليجنيها اطلع عـىل جـاره ، 
فال يمنع ، ولكن يؤذن جاره ، وهذا بخالف اطالعه من الغرفة ، ألن إطالع 
صاحب الشجرة ليس مما يستدام ، وإنام يفعل يف الندرة عـىل وجـه االجتنـاء 

 . وحتصيل املصالح ال عىل وجه اإلطالع

 :الرضر القديم ال يزال ) ب(

 .قال سحنون وابن القاسم ال يغري الرضر القديم وإن أرض بجاره 

                                         
  .٣٣٨ ، ٣٣٧ / ٢ البهجة )١(
  .٤١ / ٦ املنتقى )٢(
  .٤٣ ، ٤٢ / ٦ املنتقى )٣(
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 اجشون يف تبن األندر فـإهنام منعـاويستثنى من هذا قول مطرف وابن امل
  .منه

 :رضر املنافع ) ج(

 .هو الرضر الذي ينقص الغلة 

ًالذي حيـدث نقـصا يف حكى بعض املالكية االتفاق عىل أن الرضر باملنافع أي 

الغلة أو انقطاعها بالكلية ال يمنع كاحداث فـرن بقـرب فـرن فتقـل غلـة األول أو 
تنقطع بالكلية ، وقال بعضهم يمنع ، وقال بعضهم بعدم اعتبار نقص الثمن واستدل 

  .بعدم اعتبار نقص إذ من الزمها نقص األثامن

 منع املالك من الترصف النعدام منفعته

رصف املالك يرض بغريه من غري منفعة له ، فإنه يكون قرينة عىل إذا كان ت
قصده إرضار الغري فيمنع عند أكثر املالكيـة ، وهـذه بعـض أقـواهلم يف هـذا 

 .الضابط 

                                         
   .٤٣ / ٦ املنتقى )١(

الـرشح الكبـري ومعـه احلاشـية .  املوضـع الـذي تـدرس فيـه احلبـوب وتـذرى :األندر   
  .٣٣٢ / ٣للدسوقي 

  .٣٣٧ / ٢ البهجة )٢(
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إذا عمد املالك هدم جداره الساتر بينه وبني جاره دون منفعة له يف اهلدم 
قىض عليه بإعادته وال مقتض لذلك ، بل إنام قصد به الرضر جلاره أو العنت 

  .ًكام كان اتفاقا ألنه مضار بجاره

 يمنع إن » اجلواهر «ًومن حفر بئرا يف أرضه ينقطع به ماء بئر جاره ففي 
كان يف غنى عنها ، وإال مل يمنع وإن بطلت األخرى ألنه يـرض بـه منعـه كـام 

حلفر يرض باآلخر حفره ، فهو أوىل أن يمنع جاره أن يرض به يف منفعة له من ا
  .قاله أشهب قال وكذلك قال يل مالك. يف حقه 

ال : أوهلـا : ويف البهجة ثالثة أقوال يف حفر البئر الذي يرض ببئـر اجلـار 
يمنع ، أما إن وجد عنه مندوحة ومل يترضر برتك حفره فال يمكن مـن حفـره 

قول ابـن القاسـم أنـه يمنـع مـن : لتمحض إرضاره بجاره حينئذ ، وثانيهام 
ًي حفر أوال مع احـتامل ذولو اضطر إىل ذلك ، ووجهه أن املاء يف يد الحفره 

ًأن يكون هو الذي اختط تلك األرض أوال أو آباؤه أو الذي ابتـاع منـه فـال 

يمكن من حفره مـا مل يـرض ببئـر جـاره : وثالثها . ينتزع املاء من يده بالشك 
ًرضرا بينا ً.  

                                         
  .٣٣٩ / ٢ البهجة )١(
  .٣٤٣ / ٢ حىل املعاصم هامش البهجة )٢(
  .٣٦٦ / ٢ البهجة )٣(
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 فال يمنع ، رواه عـن مالـك ومن رفع بناءه فمنع جاره الضوء والشمس
 .ابن نافع وابن القاسم 

ولكن قال ابن عتاب هذا إذا كان للباين يف رفـع بنائـه منفعـة قـصدها ، 
وأما إن مل يكن له يف البناء منفعة وثبت ذلك فإنه يمنع إذ ال رضر أكثر من أن 

 .يمنع اإلنسان جاره الضوء والريح من غري نفع يعود عليه يف ذلك 

إال أن يفعل ذلك ليرض بجاره دون منفعة له ، فإنه : ًكنانة أيضا وقال ابن 
  .يمنع منه

ولو كانت له يف أرضه شجرة فخرجـت عروقهـا ألرض جـاره فنبتـت 
ًوصارت شجرا مثمرا ، فإن من نبتت يف أرضه خيري بني أن يقلعها ، أو يعطيه  ً

وغرسـها قيمتها مقلوعة ، إال أن يكون لصاحب الشجرة منفعـة لـو قلعهـا 
بموضع آخر لنبتت فله قلعها وأخـذها ، وإن كانـت ال منفعـة لـه فيهـا وال 

  .مرضة عليه منها فهي لرب األرض

فاملك الشجرة له حق قلعها وأخذها إذا كان له منفعة يف ذلـك ، فـإن مل 
 .يكن له منفعة يف ذلك كانت الشجرة لرب األرض 

                                         
  .٣٤٤ / ٢ ، البهجة ٤١ / ٦ املنتقى )١(
  .٣٤٢ / ٢ البهجة )٢(
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 ارتكاب أخف الرضرين

ًسائل كثرية تدل عىل أن كثـريا مـنهم يـرون أن وردت يف كتب املالكية م
املالك إذا استعمل حقه فأرض بغريه وجب ارتكاب أخف الرضرين ، أي أن 

 .املالك يمنع إذا كان رضره باملنع أخف من رضر الغري لو مل يمنع 

ًمن هذا أنه لـو أراد أن يتخـذ نحـال أو دجاجـا أو محامـا يـرض بـزرع النـاس  ً ً
 .عن مالك أنه يمنع ، وهو قول ابن حبيب وشجرهم فقد روى مطرف 

وقال ابن القاسم وابن كنانـة ال يمنـع ، وعـىل أربـاب الـزرع والـشجر 
 .حفظها 

ًهذه النازلة تقع كثريا ، والصواب أن حيكم فيها بقـول : وقال ابن عرفة 
ًمطرف وابن حبيب ألن منع أرباب احليوان أخـف رضرا مـن رضر أربـاب 

يتـأتى هلـم حفظهـا ، وال يمكـنهم نقـل زروعهـم وال الزرع والثامر ألنه ال 
وبعــضهم يــذكر : أشــجارهم ، وإذا التقــى رضران ارتكــب أخفهــام ، قــال 

ًارتكاب أخف الرضرين حديثا ، وبعـضهم يـذكره أثـرا ، وبعـضهم يـذكره  ً
ًحكام جممعا عليه   .هـ ١ً

 وقال مالك يف الدابة الضارية بإفساد الزرع تغرب أو تباع عىل صاحبها ،
  .ألنه ال يستطاع االحرتاز منها

                                         
  .٣٣٧ / ٢ البهجة )١(
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وإذا أعىل بناءه فمنع عن جاره الضوء والشمس ، فاملشهور عند املالكية 
 .أنه ال يمنع وهو قول ابن القاسم 

ووجه عدم املنع أنه مل يمنعه املنفعة املقصودة من داره ، وألنـه لـو جـاز 
 إال وال بـد أن ًذلك لبطل البنيان ألن ما من أحد يبني حائطـا يف آخـر ملكـه

  .يمنع الشمس من ملك جاره ويمنع الريح

 السابقة عـىل بنائـه أما إذا أعىل بناءه فمنع الشمس والريح عن األندر
 .فاملشهور أنه يمنع 

 .يمنع ولو احتاج للبنيان وكان له فيه منفعة : قال ابن نافع وغريه 

  لـة إذ مـا يقابلهـا وفرقوا بينهام بأن الدار ال يمكن منـع الـضوء منهـا مج
  ًمن السامء يضيئها قطعـا ، وكـذا الـشمس ، والكـوة يمكنـه فتحهـا لوسـط 

 فإن منفعتـه تبطـل كلهـا بمنـع الـشمس – وما يامثله –داره بخالف األندر 
  .والريح

ففي هذه املسألة نجد أهنم منعوا من البناء ألنه يـؤدي إىل إبطـال منفعـة 

                                         
  .٤١ / ٦ املنتقى )١(
 .املوضع الذي تدرس فيه احلبوب وتذرى :  األندر )٢(
  .٤١ / ٦ ، املنتقى ٣٤٤ / ٢:  البهجة )٣(
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صاحب األندر مـن الـرضر الـذي يلحـق األندر كلها ، ويف هذا رضر أشد ب
 .اآلخر بمنعه عن البناء 

أما رضر منع الشمس والـريح عـن الـدار فلـيس فيـه إبطـال للمنفعـة 
املقصودة من الدار ، وحفر البئر إذا كان يرض بجـدار جـاره فإنـه يمنـع منـه 

 .ًاتفاقا 

 :ال أما إذا كان يرض ببئر جاره يف تقليل مائها أو إعدامه بالكلية فيه أقو

ألنه قد أرض به تركه كام أرض :  عدم منعه وهو قول أشهب عن مالك ، قال - ١
 .بجاره حفره ، فهو أحق أن يمنع جاره من أن يرض به يف منعه احلفر 

ألن رضرمها متقابل ، ويرتجح جانـب مـن أراد : وقال ابن عبد السالم 
رضر بـرتك األحداث بأنه ترصف يف ملكه ، وأما إن وجد عنه مندوحة ومل يت

 .حفره فال يمكن من حفره لتمحض إرضاره بجاره حينئذ 

 وقال ابن القاسم يمنع من حفره وإن اضطر إىل ذلك ألن املاء يف يد -٢
ًالذي حفر أوال مع احتامل أن يكون هو الذي اخـتط تلـك األرايض أوال أو  ً

 .أو الذي ابتاع منه ، فال ينزع املاء من يده بالشك . آباؤه 

ًمن حفره ما مل يرض ببئر جاره رضرا بينا يمكن -٣ ً.  

. واألول أقواها نقال وعلة ألنه روى عن مالك واقترص عليـه الفحـول 
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  .ولكن قال يف التبرصة ليس عليه عمل

ففي هذه املسألة نجد اتفاقهم عىل املنـع مـن حفـر البئـر إذا كـان يـرض 
 .هي السكنى باجلدران ألنه رضر شديد يؤدي إىل إبطال منفعة الدار و

أما إذا كان يرض ببئر جاره فإن هذا الرضر ال يبلغ مبلغ رضر اجلـدران ، 
وهلذا اختلفوا فيه ، فبعضهم يرى عدم املنع ألن الرضرين متساويان ويرتجح 
جانب من أراد األحداث ألنه ترصف يف ملكـه ، وهلـذا لـو مل يتـرضر يـرتك 

ً يعتـرب إال إذا كـان فاحـشا احلفر فإنه يمنع ، وقال بعضهم بأن رضر الغري ال

ومقتىض هذا أن احلفر لو أدى إىل قطع ماء اجلار بالكليـة يمنـع ولـو أدى إىل 
 .نقصانه ال يمنع 

وقال ابن القاسم بمنعه من احلفر وإن اضطر إليه ، وفيـه نظـر ، ألن مـا 
ًوجه به هذا القول ال يقوى عىل تربير منع املالك من االنتفاع بملكه انتفاعـا 

 ضطر إليه ؟هو م

وعىل كل ، فإن مسألة حفر البئر من املسائل التي اختلفت فيها األقـوال 
حتى إنه روى عن أمحد فيها قوالن ، بل إهنم اختلفوا يف املذهب الواحد فـيام 

 .عليه العمل 

                                         
  .٣٣٦ / ٢ البهجة )١(
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الضوابط باملعايري ، وسنكتفي بذكر أهم يعرب العلامء املعارصون عن هذه 
 :أقواهلم 

 :قول الشيخ عيل اخلفيف ) ١(

يرى أن املعايري التي يقوم عليها اعتبار استعامل صاحب احلق حقـه مـن 
 :قبيل التعسف فيه هي 

 .رضار بغريه  إذا مل يقصد املستعمل حلقه سوى اإل-١

 تتعـارض مـع  إذا كانت املصلحة التي يبتغيهـا مـن اسـتعامله حقـه-٢
مصلحة عامة أو مصلحة خاصة تفوقها بحيث نرى مصلحته قليلـة األمهيـة 
وال تتناسب ألبتة مع ما يصيب غريه من رضر عظيم بسببها ، ومل يكن ذلـك 

 .الرضر نادر الوقوع 

 إذا كانت املصلحة التي يبتغيها صـاحب احلـق مـن اسـتعامل حقـه -٣
ًتؤدي إىل اإلرضار بغريه رضرا فاحشا بين ا وكان يف استطاعته حتقيق مصلحته ً

 .بطريق آخر ال يؤدي إىل ذلك الرضر 

ً إذا كان الرضر املرتتب عىل االستعامل عظيام حمتمل الوقـوع ولـيس -٤
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باألمر النادر عىل ما ذهب إليه مالك وأمحد أخذا بـاألحوط وبـسد الذريعـة 
 .ًخالفا أليب حنيفة والشافعي 

ب الرضر الفـاحش وكـان يف اسـتعامله  إذا كان املالك عىل علم برتت-٥
  .ًحلقه مرتفها ال يلحقه رضر من تركه وأقدم مع ذلك عليه

 :ويكفينا يف التعقيب عىل هذا أن نقول 

إن املعيار اخلامس يدخل يف املعيار األول ألن املالـك إذا مل يلحقـه رضر 
يقـصد برتك الفعل ، وعلم برضر الغري إذا فعل كان ذلـك قرينـة عـىل أنـه مل 

 .سوى إرضار الغري 

وهذه املعايري مأخوذة مـن املـذهب املـالكي واحلنـبيل ، ولكـن وصـفه 
الرضر بالفحش يف املعيار الثالث إنام هو عىل مذهب متأخري احلنفية إذا كان 

 .يريد بالفحش املعني الذي عرفه به ابن اهلامم 

 :قول الشيخ أمحد فهمي أبو سنة ) ٢(

ئل التعسف يف استعامل احلق باالسـتقراء يمكن حرص أصول مسا: قال 
 :يف أربعة 

                                         
 .م ١٩٧١ طبعة ١٠١ ، ١٠٠ ٢ الضامن يف الفقه اإلسالمي ج)١(
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ما إذا اسـتعمل حقـه ال يقـصد مـن ذلـك إال اإلرضار : األصل األول 
 .بغريه ، وليست له مصلحة فيه 

ًأن يستعمل اإلنسان حقا يقصد بـه حتقيـق مـصلحة لـه : األصل الثاين 

حة أو فترتتب عليه مفاسد وأرضار الحقة بالغري وهي أعظم من هذه املـصل
كاالحتكار وتلقي السلع وبيع السالح يف أيام الفتنة أو لقطـاع .. مساوية هلا 

 .ًالطريق وبيع العصري ممن يتخذه مخرا ، وبيع احلارض للبادي 

 يقـصد بـه –ً عقدا أو غريه –أن يستعمل حقه املرشوع : األصل الثالث 
البيع كـ. ًحتقيق غرض غري مرشوع مغايرا للغرض الذي وضعه لـه الـشارع 

 .الذي يقصد به الربا ، وزواج التحليل 

أن يستعمل اإلنسان حقه لكن دون احرتاس وتثبت فيام : األصل الرابع 
ًكمن أراد أن يصيد طريا . يمكن فيه االحرتاس فيفيض هذا إىل إرضار بالغري 

ًفطاش سهمه فأصاب إنسانا أو حيوانا برضر ً.  

إنه يف األصل الثاين جعـل رضر : ويكفينا يف التعقيب عىل هذا أن نقول 
ًالغري مؤثرا إذا كان مساويا لـرضر صـاحب احلـق ، ومـع أن هـذه املـساواة  ً

ًعسرية يف التطبيق ألن تساوي املرضتني تساويا مطلقا أظنه شيئا عـسريا إن مل  ً ً ً

                                         
 .هـ ١٣٨٠عقد يف دمشق .  وما بعدها ١١٢ بحث يف أسبوع الفقه اإلسالمي ص )١(
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يكن عديم الوقوع ، ومع هذا فإنه خيالف القاعـدة التـي تقـرر أن الـرضر ال 
 .قدم صاحب احلق حلقه يزال بمثله ، وأن ي

 :قول الدكتور فتحي الدريني ) ٣(

مها املعيـار الـذايت .. يرى أن نظرية التعسف جتمع بني معيارين رئيسني 
رضار ، والثــاين الباعــث غــري متحــض قــصد اإل: األول .. وهــو ذو شــقني 

  .املرشوع

املصالح ، هو املعيار املادي وهو االختالل البني يف توازن : واملعيار الثاين 
 :أو انعدام  التناسب ، وينطوي عىل الضوابط اآلتية 

االختالل البني بـني مـصلحتني فـرديتني بحيـث ال يكـون ثمـة : ًأوال 
 .ًتناسب بينهام إطالقا 

 .الرضر الفاحش الالحق باجلار من جراء استعامل املالك لعقاره : ًثانيا 

 من أقطاره ، أو بأهل بلد الرضر العام الالحق باملجتمع ، أو بقطر: ًثالثا 
من ذلك القطر ، أو بأهل حي من ذلك البلد ، أو بجامعة عظيمـة مـنهم مـن 

 .جراء استعامل احلق الفردي 

                                         
  .٢٤٢ نظرية التعسف يف استعامل احلق ص )١(
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وهذه الضوابط الثالثة جيمعهـام معيـار اخـتالل التـوازن بـني املـصالح 
رأينـا املـذهب املـالكي :  ، وعند تفصيله للرضر الفاحش قـال املتعارضة
أن .. رأى فقهاء احلنفية املتأخرين الذي استقر يف املذهب احلنفـي واحلنبيل و

حق املالك مقيد يف الترصف بملكه قضاء بـام يمنـع األرضار الفاحـشة عـن 
جاره ، وهي املضار غري املألوفة ، أمـا الـرضر املـألوف فـال بـد مـن حتملـه 

امللكية والتسامح فيه ، إذ لو قيل بمنعه ألدى ذلك إىل تعطيل استعامل حقوق 
  .كافة

 :ثم ذكر حتديد احلنفية للرضر الفاحش فقال 

حددت جملة األحكام العدلية الرضر الفاحش بأنه كل ما يمنع احلـوائج 
األصلية يعني املنفعة املقصودة من العقار ، أو جيلب لـه وهنـا يكـون سـبب 

  .اهندامه

ر الثاين املعنـي فإذا كان يريد بالرضر الفاحش يف الضابط الثاين من املعيا
الذي حدته املجلة وما سبق أن نقلناه عن ابن اهلامم ، فإن املالكية واحلنابلـة مل 
يشرتطوا يف الرضر املؤثر هذه الدرجة من الشدة ، وإنام رأوا أن الرضر يكون 

                                         
  .٢٦٥ ، ٢٦٤ نظرية التعسف ص )١(
  .٢٦٩ املرجع السابق ص )٢(
  .٢٧٨ املرجع السابق ص )٣(
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ًمؤثرا ولو مل يبلغ هذه الشدة عىل أال يكون رضرا يسريا  ً ً. 

ي ال يشرتط فيهـا أن تـصل إىل وإن كان يريد بالفاحش درجة الرضر الت
الدرجة التي حدد هبا ابن اهلامم الفحش فام الفارق بينه وبـني الـضابط األول 

 وهو االحتالل البني بني مصلحتني فرديتني ؟ 
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ام عمل هبا بعد أن عرضنا قاعدة املضارة كام وردت يف القرآن والسنة وك
الصحابة ، وكام وردت يف كتب الفقه القديمة واحلديثـة ، وبعـد أن وضـحنا 
هذه اآلراء وناقشنا كال منهـا عـىل حـدة حيـسن أن نـوازن بينهـا ، وأن نبـني 
الراجح منها لنستخلص ضـوابط لقاعـدة املـضارة نرجـو أن تكـون حمـددة 

 .ودقيقة 

 الرضر املؤثر وغري املؤثر

 الذي يرتتب عىل استعامل صاحب احلق حلقه يكـون لقد رأينا أن الرضر
 .ًمؤثرا ويكون غري مؤثر 

 الرضر غري املؤثر

ًال يكون رضر الغري من استعامل صاحب احلق حلقه مؤثرا وال معتربا يف  ً

 .نوع باالتفاق ، ويف نوعني آخرين عند فريق من الفقهاء 
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 :وهاك بياهنا 

 : الرضر اليسري -١

ي ال يستغنى عنه يف املعاش ، أو يكون يف بعض وهو الرضر اخلفيف الذ
 .األوقات كدخان املطابخ 

وهذا الرضر متفق عىل عدم تأثريه ، فالشافعية ومن نحا نحوهم ممـن ال 
يعتربون الرضر املرتتب عىل استعامل احلق ، أو يعتربونه يف حدود ضـيقة ، ال 

ع أهنـم يعتـدون أمـا املالكيـة واحلنابلـة فمـ. يعتربون هذا النوع من الرضر 
 .بالرضر إال أهنم ال يعتدون بالرضر اليسري 

 : الرضر القديم -٢

احلنفية يرون اعتبار الرضر القديم ومن ثم يـرون إزالتـه ، أمـا املالكيـة 
واحلنابلة فال يرون إزالته ألن املالك مل حيدث بملكه ما يـرض بجـاره ، ومـن 

ذا نـرجح قـول املالكيـة ترضر به فقد دخل عليه وهو عىل بينة من أمـره وهلـ
 .واحلنابلة 

 : رضر الغلة والثمن -٣

ًوهذا النوع خمتلف فيه أيضا ، واألمثلة التي ذكروها هلـذا النـوع جتعلنـا 

 أي –نرجح القول بعدم تأثريه ، فمن أقام فرنا بجوار فرن آخر قلل من غلته 
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 . فنرجح أنه ال حرج عليه –من إيراده 

 الرضر املؤثر

ً من استعامل صـاحب احلـق حلقـه مـؤثرا يف األقـسام يكون رضر الغري

 :اآلتية 

 :قصد الرضر ، ويشمل ثالثة أنواع : القسم األول 

متحض قصد الرضر ، ويتضح هذا فيام إذا مل يكـن لـصاحب : النوع األول 
احلق منفعة من استعامله حلقه ، فانعدام منفعته مع ترضر الغري يكون قرينـة عـىل 

ن منفعة لـه يف ن هيدم جداره الساتر بينه وبني جاره دومتحض قصد الرضر ، كم
 . فإنه جيب عليه إعادته كلاهلدم وال مقتض لذ

ما إذا قصد صاحب احلق نفع نفسه مع قصده رضر غريه ، ومـن : النوع الثاين 
إرصاره عىل استعامل حقـه عـىل وجـه : القرائن عىل قصده اإلرضار يف هذه احلالة 

ني أنه كان يف إمكانه أن حيصل مصلحته عىل وجه آخر ال يلحق بغريه الرضر عىل ح
يسترض منه غريه ، كمن يقيم مدخنة يف موضع من داره فتؤذي غريه وكان بإمكانـه 

 .أن يقيمها يف موضع آخر ال يترضر منه غريه 

 .التقصري يف النظر واإلمهال : النوع الثالث 
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هـذا بوضـوح يف مناقضة قصده لقصد الشارع ، ويظهـر : القسم الثاين 
 .احليل املحرمة 

 :ويشمل نوعني : القسم الثالث 

 .إذا ترتب عىل استعامل احلق رضر عام يلحق باجلامعة : النوع األول 

إذا ترتب عليه رضر خاص يكون أشد من رضر صـاحب : النوع الثاين 
إذا كان رضر الغري مـن اسـتعامل .. احلق إذا منع من استعامله وبعبارة أخرى 

 .شد من املصلحة التي يتوخاها صاحب احلق احلق ا

 :ولتوضيح هذه األقسام نقول 

إن النوع الثالث من القسم األول وهو التقصري يف النظـر واإلمهـال قـد 
ًذكرناه تبعا للشاطبي ألنه علل املنع يف بعض الصور بمظنة قصد اإلرضار أو 

 .بمظنة التقصري 

 .والتقصري من أسباب الضامن عند الفقهاء 

ًلكن التقصري ال يكون نوعا من قاعدة املضارة يف استعامل احلق إال إذا و

 .كان يف استعامل احلق أو يف استعامل املباح 

ومن هذا أهنم نصوا عىل أنه لو رضب شـخص دابـة عليهـا راكـب ، او 
ًنخسها بدون إذن فنفحت من فورها أو رضبـت بيـدها فأتلفـت مـاال فإنـه 
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 .كب يضمن تبعة فعله هذا ال الرا

وعلل الرسخيس ذلك بأن رضبه أو نخسه جناية ، فـام تولـد عنـه كـان 
ًمضمونا عليه ، وإنام كان ذلك جناية ألنه صدر منه عـن قـصد ومل حيـذر مـا 

 .ينجم عنه 

ًوإذا كان الناخس ال يقصد حتام إىل إتالف مـال ، وإنـام كـان يقـصد اإلرساع 

 عن قلة احرتاز واحرتاس حيـث  ولكن تولد عنه حمظور– وهذا أمر مباح –بالدابة 
 .ترك العزيمة واملبالغة يف التثبت حال النخس فإنه يضمن 

ًأال ترى أهنم نصوا عىل أن الراعي لو قاد الغنم قريبا من الزرع بحيث لو 

  .ًشاءت تناولت منه ، فأتلفت منه شيئا ضمن الراعي ما أتلفت

 وهذا مباح ولكنه فنرى من هذا أن الناخس قد نخس الدابة إلرساعها ،
 .يضمن لقلة االحرتاز 

 كـام –سم الثاين ، فيظهر بوضوح يف احليل املحرمة ، وحقيقتهـا وأما الق
 تقديم عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم رشعـي وحتويلـه يف –قال الشاطبي 

الظاهر إىل حكم آخر ، فمآل العمل فيها خـرم قواعـد الـرشيعة يف الواقـع ، 
ًحلول فرارا من الزكاة ، فإن أصل اهلبة عىل اجلواز ، كالواهب ماله عند رأس ا

                                         
  .١١٨ / ٦ واهلداية ٨٦ / ٢ جامع الفصولني ٢٥٠ / ٢ الضامن للشيخ اخلفيف )١(
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ًولو منع الزكاة من غري هبة لكان ممنوعا ، فإن كل واحد منهام ظاهر أمـره يف 

املصلحة أو املفسدة ، فإذا مجع بينهام عىل هذا القصد صار مآل اهلبة املنع مـن 
حكـام أداء الزكاة ، وهو مفسدة ، ولكـن هـذا بـرشط القـصد إىل إبطـال األ

  .الرشعية

فنرى من هذا أن أصل اهلبة جائز ، ولكنه قصد هبا إبطال الزكاة ، فكـان 
 .ًمناقضا لقصد الشارع 

 أن حيـصل – كام يقول ابـن القـيم –وإذا ناقض قصد الشارع فالواجب 
قصد اهللا ورسوله ويبطل قصد التحيل ويعامل بنقيض قصده فيبطـل عملـه 

  .وال ينفذ

 كل من ابتغـى يف تكـاليف الـرشيعة غـري مـا «: ًأيضا ويقول الشاطبي 
رشعت له فقد ناقض الرشيعة ، وكل من ناقضها فعمله يف املناقضة باطـل ، 

 ، ثم استدل عـىل هـذا »فمن ابتغى يف التكاليف ما مل ترشع له ، فعمله باطل 
  .بعدة أدلة

                                         
 . دار املعرفة بريوت ٢٠١ / ٤ املوافقات )١(
 . مطبعة النهضة اجلديدة ٢٤٧ ، ٢٤٦ ، ١٨٢ صفحات – اجلزء الثالث –ملوقعني إعالم ا )٢(
  .٢٣٣ / ٢ املوافقات )٣(

www.almoslih.net



  

 - ٧٧٩ -

الفـة قصد األرضار ، وقصد خم:  ومها –وعىل هذا فإن القسمني األولني 
 . ضابطان نفسيان حيتاجان إىل قرائن تدل عليهام –الرشع 

فضابط موضوعي ينبنى عىل درجة الرضر وشـدته ، : أما القسم الثالث 
ًفإن كان رضر الغري راجحا كان رضرا مؤثرا ومانعا من استعامل احلق  ً ً ً. 

 :ولبيان هذا نقول 

 .إن هذا القسم ينبنى عىل قاعدة سد الذرائع 

، ي التوسل بام هو مصلحة إىل مفسدةه : – كام قال الشاطبي – والذرائع
أي التوسل باجلائز إىل ماال جيوز ، واملراد بسدها منعهـا أي منـع مـا ظـاهره 

 .اجلواز إذا أدى إىل مفسدة راجحة 

 ثم يشرتهيا البائع من مـشرتهيا بخمـسة لجكمن يبيع سلعة بعرشة إىل أ
ًة نقـدا بعـرشة إىل أجـل ، وهـذا ربـا ألن ًنقدا ، فإن مآل هذا العمل بيع مخس

 .وهذا البيع يسمى بيع العينة بكرس العني  . السلعة لغو

ًوالذرائع املمنوعة ال يعول فيها دائام عىل القصد ، وإنام قد يكون املعـول 

 .عليه فيها ما تؤدي إليه من مفاسد راجحة وإن مل يقصد هبا الفساد 

                                         
  .١٩٩ / ٤ راجع املوافقات )١(
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ع املمنوعة الوسـيلة املوضـوعة للمبـاح وهلذا جعل ابن القيم من الذرائ
ًالتي مل يقصد هبا التوسل إىل املفسدة ، لكنها مفضية إليها غالبـا ، ومفـسدهتا 

أرجح من مصلحتها كسب املرشكني وأهلتهم بحرضة من يعامل هـذا باملثـل 
 .فيسب اهللا عدوا بغري علم 

 ترجيح قاعدة املضارة بسبب استعامل احلق

يف األقسام الثالثة السابقة هو قول املالكية واحلنابلة ًاعتبار الرضر مؤثرا 
 .ًأما احلنفية ففريق منهم ال يعتد بالرضر إال إذا كان فاحشا 

ًوقد رأينا أن ابن اهلامم عرف الفاحش بام يكون سببا للهدم ، وما يـوهن 

البناء أو خيرج عن االنتفاع بالكلية ، وهو ما يمنع من احلوائج األصلية كسد 
 . بالكلية الضوء

وقد رأينا أن بعضهم مل يلتزم هبذا التحديد فاعترب الرضر وإن كـان أقـل 
 .درجة من هذا التحديد 

ًوأما الشافعي فال يرى رضر الغري مؤثرا ، ونسب إليـه ابـن حجـر منـع 

 .الرضر الذي يرض اجلدران ، وعدم منعه إذا كان يرض السكان 

يـة واحلنابلـة يف بعـض ولكن بعض الشافعية ساروا عىل مـذهب املالك
 .أقواهلم كام رأينا يف قول ابن رجب 
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 .ونحن نرجح مذهب املالكية واحلنابلة 

الـرضر املقـصود وهـو .. ألن الرضر املؤثر عندهم ثالثة أقسام ، األول 
ممنوع بأدلة كثرية منها آيات من القرآن الكريم استدل هبا ابن رجـب وغـريه 

  .»  ال رضر وال رضار« : ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله 

ومع أن الشافعي يرى أن هذا احلديث ال يدل عىل منع رضر الغـري فـإن 
، متبعني طريقة املالكية واحلنابلةالشافعية كام قلنا قد خالفوه يف بعض املسائل 

  .ومستدلني هبذا احلديث عىل منع أنواع من الرضر

م أما القسم الثاين وهو بطالن مناقضة قصد الشارع ، فقد أفاض ابن القي
  .والشاطبي يف االستدالل عليه

والقسم الثالث ، ينبنى عىل سد الذرائع وعـىل قاعـدة دفـع أعظـم الـرضرين 
  .بأيرسمها وقد أفاض ابن القيم يف االستدالل عىل سد الذرائع

ويرى ابن القيم أن حكم الرسول عليه الصالة والسالم يف قضية سـمرة 

                                         
 .هـ ١٣٨٦ مطبعة احللبي ٣٤٣ / ٥ راجع هناية املحتاج )١(
  راجع املوافقات اجلزء الثاين القسم الثاين من املقاصـد وهـو مقاصـد املكلـف ، وراجـع)٢(

  .أعالم املوقعني اجلزء الثالث وبخاصة إبطال احليل 
 . وما بعدها ١٣٤ / ٣ راجع أعالم املوقعني )٣(
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 .من دفع أعظم الرضرين بأيرسمها 

سيوطي الشافعي عد من القواعد املعتربة القاعدة الثالثة وهي الرضر وال
ال يزال بالرضر ، ثم ذكر أن ابن السبكي الشافعي استثنى منهـا مـا لـو كـان 
ًأحدمها أعظم رضرا ، وذكر عدة فروع تؤيد هذا ، ثم قـال ونـشأ مـن ذلـك 

ب ًقاعدة رابعة ، وهي إذا تعارض مفسدتان روعـي أعظمهـام رضرا بارتكـا
  .أخفهام

أما قرص احلنفية الرضر املؤثر عىل الرضر الفاحش باملعنى الذي عرفه به 
 عام » ال رضر وال رضار «ابن اهلامم وغريه واعتامدهم يف هذا عىل أن حديث 

 .ًخمصوص ألن هناك أنواعا من الرضر قد اتفق عىل عدم اعتبارها 

  ال يلـزم مـن عـدم فريد عليهم بأن هذه األنواع مـن الـرضر اليـسري ، و
اعتبار الرضر اليسري أال يعترب إال الرضر الفاحش باملعنى الذي عرفه به ابـن 
اهلامم ألن الرض غري اليسري قد يكون أقل درجـة يف شـدته مـن هـذا الـرضر 

 .الفاحش 

  هـذا الـرضر احلنفيـة بقـرص الـرضر املـؤثر عـىل وهلذا مل يلتـزم بعـض
 . الفاحش 

                                         
 .هـ ١٣٧٨ مطبعة احللبي ٨٧ ، ٨٦ األشياء والنظائر للسيوطي ص )١(
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  ً يف قـضية سـمرة لـيس رضرا ملسو هيلع هللا ىلصرسـول كام أن الـرضر الـذي منعـه ال
 .ًفاحشا 

وكذلك الرضر الذي منعه عمر يف قضية عبد الـرمحن بـن عـوف لـيس 
ًرضرا فاحشا  ً. 

ونخلص من هذا إىل أنـه يكفـي أن يكـون رضر الغـري أشـد مـن رضر 
 .ًصاحب احلق ، ولو مل يكن رضر الغري فاحشا 

 :جزاء املضارة بسبب استعامل احلق 

 .لفقهاء يرون املنع من املضارة بسبب استعامل احلق رأينا أن أكثر ا

ًوقد رتب هؤالء الفقهاء عىل هذه املضارة آثارا جزائية دنيويـة ، ورتبـوا 

 .ًهم وغريهم عليها آثارا جزائية أخروية 

 :فمن اجلزاء الدنيوي 

فإذا كانت املضارة يف العقود كان جزاؤها إبطال هذه العقـود : اإلبطال 
ومنها املنـع مـن سـبب .  واهلبة التي تتخذ حيلة إلسقاط الزكاة كبيع العينة ،

 :ن أمكن بعد الوقوع إالرضر قبل وقوعه ، وإزالته 

فمن كانت له ساحة يلقى فيها الرتاب واحليوان امليت وتـرضر اجلـريان 
بذلك ، فإنه جيـب عـىل صـاحبها أن يـدفع رضر اجلـريان إمـا بعامرهتـا ، أو 
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  .أن يمنع من أن يلقي فيها ما يرض باجلريانبإعطائها من يعمرها أو ب

ًومن بنى حائطا منع الضوء والشمس هدم عند من يرى أن هذا الـرضر 

 .مؤثر 

ًومن هدم حائطا ساترا بينه وبني جاره دون منفعة له يف اهلدم قىض عليه  ً

 .بإعادته 

ًومن حفر بئرا ينقطع به ماء بئر جاره قىض عليه بردمها عند من يرى أن 

 .هذا الرضر مؤثر 

 :ومنها اجلزاء املايل أو الضامن 

من أحدث بملكه ما يرض بجاره ضمن ما تلـف : جاء يف كشاف القناع 
 .حداث لتعديه به بسبب اإل

فلو كان لرجل مصنع فـأراد جـاره غـرس شـجرة ممـا تـرسي عروقـه 
كشجرتني فيشق عرقه حائط مصنع جاره ويتلفه مل يملك جاره ذلك ملـا فيـه 

ر جاره ، فإن فعل ضمن وكان جلاره منعه من غرسها ، وجلاره قلعها من رض
  .ًإن غرسها دفعا لرضرها

                                         
 . مطبعة احلكومة بمكة ٣٩٥ ، ٣٩٤ / ٣ كشاف القناع )١(
  .٣٩٧ ، ٣٩٦ / ٣ املرجع السابق )٢(

www.almoslih.net



  

 - ٧٨٥ -

 :ومنها اجلزاء التعزيري 

ًفكل معصية ليس هلا حد مقرر يف الرشيعة ، فإلمام فيها حق التعزير تبعا 

 .للمعصية واألشخاص 

املثـل أو ًويرى بعض الفقهاء تعزير املحتكر فضال عن جربه بالبيع بثمن 
  .ًالبيع جربا عليه إذا أبى

 :اجلزاء األخروي 

مل تقرص الرشيعة اإلسالمية اجلزاء عىل اجلـزاء الـدنيوي ، وإنـام أعـدت 
ًجزاء أخرويا أكثر تأثريا  من يتقون رهبم وخيافون حسابه ، فـإذا اسـتطاع عند ً

  املخالف أن يفلت من جزاء الدنيا لن يفلـت مـن جـزاء مـن ال ختفـى عليـه 
 .خافية 

وهذا اجلمـع بـني اجلـزاء الـدنيوي واألخـروي مـن ميـزات الـرشيعة 
 .اإلسالمية 

وإذا كان بعـض الفقهـاء كـأيب حنيفـة قـد قـرصوا اجلـزاء عـىل اجلـزاء 
األخروي ، فام ذلك إال ألهنـم اعتمـدوا عـىل قـوة الـوازع الـديني وهيمنـة 

 .سلطان العقيدة 
                                         

)١( 
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قال عليه : يانة واجب للحديث االمتناع عام يؤذي اجلارد: قال الكاساين 
  .» املؤمن من أمن جاره بوائقه «: الصالة والسالم 

                                         
  .٢٦٣ / ٦لصنائع  بدائع ا)١(
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 : نتناول يف هذا الفصل مبحثني 

 . النهي عن إيذاء اجلار وتقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار اجلانبي :األول 

 .أصحاب السفل والعلو  منع الرضر بني :والثاين 
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للجوار يف اللغة عدة معان ال خترج عن معنى االلتصاق والقرب ، ومنها 
  .املجاورة يف السكن والرشكة يف العقار

 .ر هنا املالصقة أو القرب يف السكن أو يف العقار ونريد باجلوا

وقد حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل الوصاية بإكرام اجلار واإلحـسان 
إليه ، ودفع األذى عنه ، لتعـيش األمـة اإلسـالمية عـىل أسـاس مـن املـودة 

 .والتآلف بعيدة عن التباغض والشحناء 

 :من هذا ما جاء يف صحيح البخاري 

 واهللا ال يــؤمن ، واهللا ال يــؤمن ، واهللا ال «:  قــال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رســول اهللا-١

                                         
  .١٢٤ / ١ راجع املصباح املنري )١(
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  .»من ال يأمن جاره بوائقه : من يا رسول اهللا ؟ قال : قيل . يؤمن 

 مـا زال جربيـل «:  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص وما رواه ابن عمر وعائشة عن النبي -٢
  .»يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه 

 مـن كـان يـؤمن بـاهللا «:  قال ملسو هيلع هللا ىلص  وما رواه أبو هريرة أن رسول اهللا-٣
  .»واليوم اآلخر فال يؤذ جاره 

ومل تكتف الرشيعة اإلسالمية يف النهي عن إيذاء اجلار بـالوازع الـديني 
 عنـد بعـض –وإنام أكدته بتدخل القضاء لرفع الرضر ، بـل وإلـزام املالـك 

 . بتمكني جاره من االنتفاع بملكه –الفقهاء 

 عنـد –سلبي ، وهو دفع الرضر عنه وحق إجيـايب وهلذا كان للجار حق 
 . وهو انتفاعه بملك جاره فيام ال يرض املالك –فريق من الفقهاء 

واجلانــب اإلجيــايب هــو حــق االرتفــاق وســنتناوله يف الفــصل الثالــث 

                                         
 . عن أيب رشيح ٤٤٣ / ١٠ البخاري يف األدب )١(
 ابـن ماجـه يف ٢٠٢٥ / ٤ مسلم يف الرب والصلة واألدب ٤٤١ / ١٠ البخاري يف األدب )٢(

  .٨٥ / ٢ مسند أمحد ١٢١١ / ٢األدب 
 مـسند ١٢١١ / ٢ ابـن ماجـه ٦٨  /١ مسلم يف اإليامن ٤٤٥ / ١٠ البخاري يف األدب )٣(

  .١٦١/ ٢ و٢٠ / ١أمحد 
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 وخيتلـف واجلانب السلبي هو حق اجلوار اجلانبي ، وحق اجلـوار الـرأيس
 يف أن فقهاء املذاهب األربعة اختلفـوا يف حق اجلوار اجلانبي عن حق الرأيس

تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار اجلانبي ، واتفقوا عـىل تقييـد امللكيـة ملنـع 
 .الرضر عن اجلار الرأيس أي منع الرضر بني أصحاب السفل والعلو 

                                         
 . نريد باجلوار الرأيس اجلوار بني أصحاب السفل وأصحاب العلو )١(
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 .جلانبي فهو ما نتكلم عنه اآلن أما منع الرضر عن اجلار ا

نريد باجلار اجلانبي اجلار املجاور يف السكن أو يف العقار من جهة أو أكثر 
 .اليمني والشامل واألمام واخللف : من اجلهات األربع 

 يف أقـوال – يف قاعـدة املـضارة يف الفـصل األول –وقد بـسطنا القـول 
ار اجلانبي وتتلخص يف أن الفقهاء الفقهاء يف تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجل

 :اختلفوا عىل قولني 

 .رض بجاره أأن للاملك حرية الترصف يف ملكه وإن : القول األول 

 .تقييد ترصف املالك بام ال يرض بجاره : والثاين 

فاملالكية يرون منع املالك عام يرض بجاره ، وهذا هـو القـول الـصحيح 
 .عند احلنابلة 

يـة التـرصف يف ملكـه وإن أرض  أن للاملـك حروالقياس عنـد احلنفيـة
، وهذا قول متقدميهم ، واستحسن املتأخرون مـنهم منـع املالـك عـام بجاره

ًيرض بجاره رضرا فاحشا  ً. 

وأما الشافعي فريى أن للاملك حرية الترصف يف ملكه وإن أرض بجاره ، 
ن ونسب إليه ابن حجر القول بحريـة التـرصف وإن أرض باملالـك ، واملنـع إ

 .أرض بامللك 
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نريد بالسفل والعلو هنا وجود بناء مكون من طبقتني أو أكثر كل طبقـة 
  .ملالك أو ملالك

والعالقة هنا بني املالك عالقة جوار بني صاحب السفل وصاحب العلو 
لك العلو له حق القرار عىل السفل ، وتعلق ملك أحدمها بحقوق اآلخر ، فام

  .وملالك السفل حق متعلق بالعلو

                                         
 يعرب املحدثون عـن العالقـة بـني أصـحاب الـسفل والعلـو بـاجلوار الـرأيس أو األفقـي )١(

اء األقـدمون أما الفقهـ. ملكية الطبقات : ويبحث رجال القانون هذه املسألة حتت عنوان 
 .فيعربون عنها بحق التعيل ، أو بحق القرار ، أو السفل والعلو 

 مـن – ملالكهـا وغـريه –ولقد أصبح يف عرصنا موضوع االستفادة بعلو األرض وسفلها   
املوضوعات املهمة التي تستحق العناية ومعرفة أحكام الرشع فيها ، لكثـرة مـا يوجـد يف 

مة أسالك كهربائية ونحومها ، ومـا يوجـد يف سـفلها علو األرض من حتليق طائرات وإقا
 .من أنفاق وأنابيب وغريمها 

لذي العلو حق قراره ، ولذي السفل حق دفع املطر والـشمس عـن :  يف جامع الفصولني )٢(
 ) . املطبعة األزهرية ٢٦٨ / ٢( السفل 
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كام أهنام يشرتكان يف بعض املنافع ، بل قد يشرتكان يف ملكية السقف عند 
 .بعض الفقهاء 

 :ونعرض يف هذا املبحث ملطلبني 

 .قيود االنتفاع بالسفل والعلو : األول 

 .إعادة السفل والعلو : والثاين 
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اتفق الفقهاء عىل أنـه لـيس لـصاحب العلـو وال لـصاحب الـسفل أن 
ًيترصف يف ملكه ترصفا يرض باآلخر رضرا مؤكدا أو غالبا ، ألن لكل مـنهام  ً ً ً

 .ًحقا يف ملك اآلخر 

 :وهاك أقواهلم 

 :قول احلنفية 

سنوا منع املالك عن أن رأينا يف قاعدة املضارة أن متأخري احلنفية استح
ًيرض بجاره اجلانبي رضرا فاحشا  ً. 

 فهو حريـة التـرصف للاملـك وإن – وهو القياس –أما قول متقدميهم 
أرض بجاره ألن مالك كل من اجلارين ممتاز عن اآلخر وال حق ألحـدمها يف 

 .ملك اآلخر 

أما يف مسألة العلو والسفل فإهنم يـرون منـع كـل مـن صـاحب العلـو 
السفل عن ترصف يرض باآلخر ، ألن ملـك كـل مـنهام وإن كـان وصاحب 

ًممتازا عن ملك اآلخر إال أن لكل منهام حقا يف ملك اآلخر ، فلذي العلو حق  ً
  .قراره ، ولذي السفل حق دفع املطر والشمس عن السفل

                                         
 . املطبعة األزهرية ٢٨٦ / ٢ راجع جامع الفصولني )١(
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وقد قسم احلنفية الترصفات التي تصدر من كـل مـن صـاحب الـسفل 
 :سام وصاحب العلو إىل ثالثة أق

   مـاال شــك يف عـدم رضره كوضــع مــسامر صـغري أو وســط جيــوز -١
  .ًاتفاقا

ً وما فيه رضر ظاهر كفتح صاحب السفل بابا يمنع اتفاقا -٢ ً. 

 ً وما يشك يف الترضر به كـدق صـاحب الـسفل وتـدا يف اجلـدار-٣
 .والسقف ، وكبناء صاحب العلو عىل علوه أو وضع جذع عليه 

 يمنع ، ألن األصل عندمها اإلباحة ، ألنه ترصف يف ملكه ، فعند الصاحبني ال
وامللك يقتيض اإلطالق إال إذا وجد مانع منه وهو اإلرضار بحق غـريه عـىل وجـه 

 .التحقيق ، فإذا أشكل مل يمنع ، ألن اليقني ال يزال بالشك 

                                         
  ً أن لكل من صاحب العلو والسفل صب املـاء للوضـوء والغـسل امجاعـا  جاء يف البدائع)١(

 ) . مطبعة اإلمام ٤٠١٥ / ٨( 
لو حفر : ً قيدوا الترصف يف اجلدار احرتازا عن ترصفه يف ساحة السفل ، فذكر قاضيخان )٢(

ًصاحب السفل يف ساحته بئرا وما أشبهه له ذلك عند أيب حنيفـة وإن تـرضر بـه صـاحب 

 ٢ ط٤٤٣ / ٥حاشية ابـن عابـدين ( ند الصاحبني احلكم معلول بعلة الرضر العلو ، وع
وجاء يف البدائع أن لصاحب السفل حفر بئر أو رسداب أو بالوعة من غري رضـا ) احللبي 

 ) . مطبعة اإلمام ٤٠١٥ / ٨البدائع ( ًصاحب العلو إمجاعا 
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إنه يمنع منه إال برضا اآلخر : فقيل : وقد اختلفت الرواية عن أيب حنيفة 
األصل عنده احلظر ، ألنه ترصف يف حمل تعلق به حـق اآلخـر ، وتعلـق ألن 

 .حق الغري بملكه يمنع ترصفه 

إن قوهلام تفسري لقول أيب حنيفة أي أنه يمنع ما فيه رضر ظاهر ، : وقيل 
 .أما إذا مل يكن رضر فال يمنع 

إذا أشكل ترصف صاحب العلو هل يرض بالسفل : وقال شيخ اإلسالم 
 .يملكه باالتفاق أو ال فإنه 

  .واملختار للفتوى عندهم أنه إذا أشكل ال يملكه وإذا أرض يملكه

 :قول املالكية 

ًوضع املالكية ضابطا لالنتفاع وهو جواز ماال يرض عرفا حاال وال مآال  ً ً ً. 

فلو أراد صاحب العلو أن يزيد يف البناء عىل علوه الذي دخل عليه مـن 
منع من ذلك ويقيض عليه بعدم فعله ألنه يرض غري إذن صاحب السفل فإنه ي

                                         
وحاشـية ابـن . احللبـي  ومـا بعـدها ط أوىل ٣٢١ / ٧ راجع فتح القدير ورشح العنايـة )١(

 املطبعـة األزهريـة ، ٢٨٦، ٢٦٦ / ٢وجامع الفصولني .  احللبي ٢ ط٤٤٣ / ٥عابدين 
 ومـا بعـدها ٤٠١٥ / ٨ وهي مع الفتاوى اهلندية ، البـدائع ٤١٨ / ٣والفتاوى البزازية 

 .مطبعة اإلمام 
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ًببناء األسفل إال أن يزيد زيادة خفيفة ال حيصل معهـا رضر حـاال وال مـآال  ً

  .باألسفل فال يمنع حينئذ ، يرجع يف ذلك ألهل املعرفة

 :قول الشافعية 

جييز الشافعية لصاحب العلو اجللـوس عـىل الـسقف ، ووضـع أثقـال 
 . عندهم أن له غرز الوتد به معتادة عليه والراجح

ولصاحب السفل االستظالل واالستكنان بالسقف ، وتعليـق األمتعـة 
 .التي ال يتأثر هبا السقف كالثوب ونحوه 

والراجح أن له التعليق املعتاد ولو بغرز وتديف السقف ، ألن عدم جتويز 
غـرز ذلك يؤدي إىل عظم الرضر وتعطيل املنافع ، وألنه إذا جاز لذي العلـو 

  .الوتد جاز لذي السفل ذلك تسوية بينهام

 :قول احلنابلة 

رأينا أن الصحيح عند احلنابلة منع اجلار اجلانبي من الترصف بـام يـرض 
  .بجاره

                                         
 .عربية  مطبعة دار إحياء الكتب ال٣٢٩ / ٣ راجع الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )١(
 وما بعـدها وهـو مـع املجمـوع مطبعـة التـضامن وهنايـة ٣٢٤ / ١٠ راجع فتح العزيز )٢(

 مطبعة احللبي سـنة ١٩١ / ٢ الطبعة األخرية احللبي ، ومغني املحتاج ٤٢٠ / ٤املحتاج 
 .هـ ١٣٧٧

 . راجع أقواهلم يف قاعدة املضارة )٣(
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وهذا يقتيض مـنعهم كـال مـن صـاحب العلـو وصـاحب الـسفل مـن 
رضار باآلخر من باب أوىل ألن العالقـة بـني صـاحب العلـو وصـاحب اإل

ى من العالقة بني جارين متجاوين ، ألن لكل من صاحب العلـو السفل أقو
ًوالسفل حقا يف ملك اآلخـر ، والشـرتاكهام يف بعـض املنـافع ، حتـى أهنـم 

 .حكموا باشرتاك السقف بينهام عند التنازع 

 :الرتجيح 

نالحظ أن أبا حنيفة والشافعي اللذين أجازا للاملك يف اجلوار اجلانبي ، 
رض بجاره يمنعان هنا كال من صاحب العلـو والـسفل حرية الترصف وإن أ

 يمنـع – يف إحدى الروايـات –ن أبا حنيفة إمن ترصف يرض باآلخر ، حتى 
ًمن ترصف كل من صاحب العلو والسفل ترصفا يشك يف رضره ، وحتى إن 

 .احلنفية رجحوا عدم جوازه 

ًونرى أن القول الراج هو قول املالكية بمنع ما يرض عرفا حاال   .ًأو مآال ً

فيهـا الـشافعية واختلف ًألن كثريا من األمثلة التي اختلف فيها احلنفية 
ًأصبحت يف عرصنا ال تسبب رضرا كدق الوتد ووضـع اجلـذع فـوق العلـو 

 .ونحومها 
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وقـد ... نريد بالسفل والعلو هنا ما كان السفل فيه لواحد والعلو آلخر 
قهاء يف أحكام إعادة كل منهام ، وفرق بعضهم بـني حكـم اهلـدم اختلف الف
 :وهاك أقواهلم .. واالهندام 

 :قول احلنفية 

لكل من صاحب السفل والعلو حق يف ملك اآلخر ، فلـصاحب العلـو 
 .حق قراره ، ولصاحب السفل حق دفع املطر والشمس عن السفل 

 :وقد فرق احلنفية بني حالتني 

 .ي يكون بفعل واحد منهام أو منهام اهلدم الذ: األوىل 

ًاالهندام الذي ال يكون كذلك ، بل يكون مثال بزلزال أو وهن : والثانية 
 .يف البناء 

 :وهاك أقواهلم يف احلالتني 

 :احلالة األوىل 

لو هدم ذو السفل سفله وهدم ذو العلو علوه أجرب صاحب السفل عىل 
 .بناء سفله ألنه فوت عىل صاحب العلو حقه 
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  أما صاحب العلو فقيل ال جيرب عىل بناء علوه الذي هدمـه ، وقيـل جيـرب
ً إذا بنى ذو السفل وطلب من ذي العلو بناء علوه ألن لـذي الـسفل حقـا يف 

 .العلو 

  .أما لو اهندم العلو بغري صنعه فال جيرب لعدم تعديه

ولو هدم صاحب السفل سفله حتى اهندم العلو جيـرب صـاحب الـسفل 
 .ادته ألنه تعدى عىل حق صاحب العلو عىل إع

 يف –ولصاحب العلو إعادة السفل ليبني عليه علوه ، فإن أعـاد الـسفل 
ً من غري إذن صاحبه أو إذن القايض عد متربعا فال يرجـع عـىل –هذه احلال 

صاحب السفل بيشء ألنه غري مضطر إىل البناء إذ كان بإمكانه إجبار صاحب 
 .لقضاء السفل عىل إعادته بطريق ا

 :احلالة الثانية 

السفل والعلو من غري تعد فال جيرب صاحب السفل عىل إعادته لو اهندم 
 .ألن اإلنسان ال جيرب عىل عامرة ملكه وألنه غري متعد 

 .ولكن لصاحب العلو أن يبني السفل ويبني عليه علوه 

                                         
 . احللبي ٢ ط٤٤٤ / ٥ حاشية ابن عابدين )١(
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 ال – يف هذه احلـال –ًعا ألن صاحب السفل ربفإذا بنى السفل مل يكن مت
ًرب عىل إعادته ، فكان صاحب العلو يف بنائه إيـاه مـضطرا ليـصل إىل حقـه جي

 .ع ربواملضطر غري مت

وهلذا كان لصاحب العلو منع صاحب السفل عن االنتفاع به والسكنى 
 .حتى يؤدي قيمته وقت البناء أو وقت الرجوع ، والصحيح وقت البناء 

  .أنفقهله املنع حتى يؤدي إليه ما : وقال اخلصاف وغريه 

 وجه منع صاحب السفل من االنتفاع بـه: وجاء يف جامع الفصولني 
 .ووجه أداء القيمة 

 .فوجه املنع أن صاحب العلو حمق يف البناء ألنه مضطر إليه إلحياء حقه 

وأما وجه أداء القيمة فهو أن البناء ملك الباين لبنائه بغـري األمـر ، فـإذا 
  بناء متلـك البنـاء بـال رضـا صـاحب العلـو أدى إليه صاحب السفل قيمة ال

                                         
 ومـا ٢٨٦ / ٢ الطبعـة األوىل احللبـي ، جـامع الفـصولني ٣٢٢ / ٧ فتح القـدير  راجع)١(

 الطبعـة – وما بعـدها ٣٣٢ / ٤ ، ٤٤٤ / ٥بعدها املطبعة األزهرية ، حاشية ابن عابدين 
 .الثانية احللبي 

  إذا امتنـع صـاحب الـسفل عـن االنتفـاع بـسفله فلـه منـع البـاين عـن :  يف اآللئ الدرية )٢(
 مـع جـامع ٢٨٦ / ٢(  ألنه ليس له سوى املنع وليس لـه التـرصف باالنتفـاع االنتفاع به
 ) .الفصولني 
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إذ ليس لصاحب السفل نقض هذا البناء ألن الباين غري متعد فيه وألن البناء 
  .تابع ألرضه فلذا يتملكه بالقيمة ، وهذا ظاهر الرواية

وليس لذي العلو أن يتملك األرض بغـري رضـا صـاحبها ألن األرض 
 .لبناء ًأصل وال يكون األصل تابعا لفرعه وهو ا

ولو امتنع صاحب السفل عن االنتفاع بسفله وعن أداء القيمـة ال جيـرب 
ألن أخذ قيمة البناء بيع البناء إىل رب الـسفل وال جيـرب أحـد عـىل  . عليه

  .الرشاء

وجاء يف البدائع أن وجه الرجوع بالقيمـة أنـه ملـا كـان صـاحب العلـو 
ًك نفـسه صـار مطلقـا لـه رشعـا ًمضطرا إىل بناء السفل ليمكنه االنتفاع بمل ً

ًفكان له حق الرجوع بقيمة البناء مبنيا ألن البناء ملكه حلصوله بإذن الـرشع 

وإطالقه ، فكان له أن ال يمكنه من االنتفاع بملكـه إال ببـدل يعـد لـه وهـو 
القيمة وأما وجه الرجوع بام أنفق فألن صاحب العلو ملا مل يقدر عىل االنتفاع 

                                         
 ولكن جاء يف البدائع أن القايض ذكر يف رشحـه خمتـرص الطحـاوي أن يف ظـاهر الروايـة )١(

 ) . مطبعة اإلمام ٤٠١٣ / ٨( يرجع بام أنفقه 
 ، أمـا لـو بنـى بإذنـه جيـرب عـىل أداء ال جيرب عليه لو بنى بال إذن القايض:  يف اآللئ الدرية )٢(

 ) . مع جامع الفصولني ٢٨٧ / ٢( ًحصته وحيبس فيه ألنه كإذنه بنفسه فيصري دينا عليه 
 . ط أوىل املطبعة األزهرية ٢٨٧ / ٣ جامع الفصولني )٣(
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 السفل ، وال رضر لصاحب السفل يف بنائه ، بل فيه نفع صار بالعلو إال ببناء
  .ًمأذونا باالنفاق من قبله داللة فكان له حق الرجوع بام أنفق

وقال ابن اهلامم قول اخلصاف برجوعه بام أنفق يف غاية احلـسن إذا كـان 
  .بقضاء

ويف حاشية ابن عابدين أن املفتـى بـه الرجـوع بـام أنفـق إن بنـى بـإذن 
  .صاحب السفل أو بإذن القايض وإال فبقيمته يوم البناء

 :قول املالكية 

 أي –أنه لـو وهـي األسـفل : جاء يف الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 
ًضعف ضعفا شديدا عن محل العلو   قىض عىل ذي سفل بأن يعمـر أو يبيـع –ً

فل ملن يعمر ، فإن سقط األعىل عىل األسفل الواهي فهدمه أجـرب رب األسـ
عىل البناء أو البيع ممن يبني ليبنـي رب العلـو علـوه عليـه ، وال ضـامن عـىل 

 .صاحب األعىل إال إذا أنذر 

واملشهور أن عىل صاحب السفل الواهي تعليق األعىل بخشب إذا خيف 

                                         
 ) . وما بعدها مطبعة اإلمام ٤٠١٣ / ٨ )١(
 . الطبعة األوىل احللبي ٣٢٣ / ٧ فتح القدير )٢(
 . الطبعة الثانية احللبي – ٤٤٤ ، ٤٤٣ / ٥ الدر املختار وحاشية ابن عابدين )٣(
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سقوطه ، حتى يتم من إصالح األسفل ألن التعليق بمنزلة البناء ومحله بالبناء 
سقط األعىل بعد ذلك فال ضـامن عـىل صـاحب عىل ذي أسفل ، فإذا علقه و

 .السفل ألنه فعل املطلوب 

 .وقيل إن تعليق األعىل عىل صاحبه ، وهو غري املشهور يف املذهب 

ولو وهي األعىل وخيف اهندام األسفل بوقوع األعىل عليه ، فـإن أنـذر 
صاحب العلو ومضت مدة بعد اإلنذار يمكن فيها هدمه ومل هيدمـه وسـقط 

فل فهدمه لزم رب العلو إعادة السفل عىل حاله ، وإن مل ينـذر فـال عىل األس
  .يلزمه

 :قول الشافعية 

 لو كان علو الدار لواحد وسفلها آلخر فاهندمت فلـيس لـصاحب -١
ًالسفل أن جيرب صاحب العلو عىل البنـاء قـوال واحـدا ألن حيطـان الـسفل  ً

 .لصاحب السفل فال جيرب غريه عىل بنائها 

قول قـديم باإلجبـار : عادة صاحب السفل لسفله ، فيه قوالن  أما إ-٢
  .وقول جديد بعدم اإلجبار

                                         
 مطبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة ٣٢٩ ، ٣٢٨ / ٣ الرشح الكبري وحاشـية الدسـوقي )١(

 .توزيع دار الفكر ببريوت 
 آل  أي–القوالن فيام إذا اهندم أو هدماه من غري رشط ، أما إذا اسـتهدم :  ومنهم من قال )٢(

= 
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فعىل القديم جيرب ويلزمه احلاكم ، فإن مل يفعل وله مال باع احلاكم عليـه 
 .ماله وأنفق عليه ، وإن مل يكن له مال اقرتض عليه 

نفقـة فإذا بنى حائط السفل كان لصاحب السفل ألنه بنى لـه ، وتكـون 
 .البناء يف ذمته ، ثم يعيد صاحب العلو علوه بامله 

فإن أراد صاحب العلـو أن يبنـي مـن غـري إذن احلـاكم وإذن صـاحب 
 .السفل مل يمنع من ذلك ، ألنه يستحق احلمل عىل حيطان السفل 

  فإن بنى صاحب العلو حيطان الـسفل مل يرجـع عـىل صـاحب الـسفل 
 .بيشء 

انت لصاحب الـسفل ، ألن اآللـة كلهـا لـه ، ثم ينظر فإن بناها بآلتها ك
وليس لصاحب العلو منعه من االنتفاع هبا وال يملك نقضها ، ألهنا لصاحب 

 .السفل ، وله أن يعيد علوه بامله 

وإن بناها بغري آلتها كانت احليطان لصاحب العلـو ، ولـيس لـصاحب 
كوة من غـري إذن ًالسفل أن ينتفع هبا ، وال أن يدق فيها وتدا ، وال يفتح فيها 

 .صاحب العلو ولكن له أن يسكن يف قرار السفل ، ألن القرار له 

                                         
= 

ً فهدمه صاحب السفل برشط أن يعيده أجرب عليه قوال واحـدا –للسقوط  فـتح العزيـز ( ً
 ) . وهو مع املجموع مطبعة التضامن ٣٢١ / ١٠
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 .ولصاحب العلو أن ينقض ما بناه من احليطان ، ألنه الحق لغريه فيها 

فإن بذل صاحب السفل القيمة ليرتك النقض مل يلزمـه قبوهلـا ، ألنـه ال 
  .يلزمه بناؤها فال يلزمه تبقيتها ببذل العوض

 .لقول اجلديد ال جيرب صاحب السفل عىل البناء وعىل ا

 .ولصاحب العلو بناءه بآلة من عنده ليصل إىل حقه ، وله نقضه 

 تلزمـه إجابتـه ولو قال صاحب السفل ال تنقض وأغرم لـك القيمـة مل
 .كابتداء العامرة 

 .ولو قال صاحب السفل أنقض ما أعدته ألبنيه بآلة نفيس 

 .فلم جيب اآلن فإن كان قد طالبه بالبناء 

وإن مل يطالبه وقد بنى علوه عليه فكذلك ال جياب ، ولكن له أن يتملك 
 .السفل بالقيمة 

  .وإن مل يبن عليه علوه بعد أجيب صاحب السفل

                                         
 . وما بعدها مطبعة اإلمام ٤١٨ / ١٣ الطبعة الثانية احللبي ، املجموع ٣٤٤ / ١املهذب  )١(
ذا لألسفل إن بنـاه األعـىل قبـل امتنـاع لألعىل هدمه ألنه ملكه ، وك:  ويف مغنى املحتاج )٢(

األسفل من البناء ما مل يبن األعىل علوه ، فإن بناه فلألسفل متلك السفل بالقيمة وليس له 
 .هدمه 

= 
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ومهام بنى الثاين بآلة نفسه فله منع صاحبه من االنتفاع بفتح كوة وغـرز 
، فـإن العرصـة وتد ونحومها ، وليس له منع صاحب الـسفل مـن الـسكنى 

 .ملكه 

ًوعن صاحب التقريـب وجـه يف املنـع مـن الـسكنى أيـضا ، واملـذهب 

  .األول

 :قول احلنابلة 

 .أن صاحب السفل جيرب عىل بنائه لو اهندم : جاء يف كشاف القناع 

 :ويف املغني روايتان 

لو اهندم سفل إلنسان وعلوه لغريه انفرد صـاحب : ففي كشاف القناع 
ه النفراده بملكه ، وأجرب صاحب السفل عليه ليتمكن صـاحب السفل ببنائ

  .العلو من انتفاعه به

                                         
= 

أما إذا بنى السفل بعد امتناع األسفل فليس له متلكه وال هدمـه ، لتقـصريه ، سـواء أبنـي   
  بناء بآلة نفسه وإن مل يمتنع األسـفل منـه عليه األعىل علوه أم ال ، ويؤخذ من هذا أن له ال

 ) .هـ ١٣٧٧ طبعة احللبي سنة ١٩١ / ٢( 
 . وما بعدها ، وهو مع املجموع مطبعة التضامن ٣٢١ / ١٠ فتح العزيز )١(
 . مطبعة احلكومة بمكة ٤٠٤ / ٣ كشاف القناع )٢(
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إن اهندمت حيطان السفىل فطالبه صـاحب العلـو بإعادهتـا : ويف املغني 
إحدامها جيرب عىل البناء وحده  ، ألنه ملكه خاصة ، والثانيـة .. فعىل روايتني 

 .ال جيرب 

 .ًنع من ذلك عىل الروايتني مجيعا وإن أراد صاحب العلو بناءه مل يم

 .فإن بناه بآلته فهو عىل ما كان 

وإن بناه بآلة من عنده فقد روى عن أمحد ال ينتفع بـه صـاحب الـسفل 
حتى  يؤدي القيمة ، وعـدم االنتفـاع حيتمـل عـدم الـسكنى وحيتمـل عـدم 
االنتفاع باحليطان خاصة من طرح اخلشب وسمر الوتد وفتح الطاق ويكون 

 ألن – وهـذا مـذهب الـشافعي –سكنى من غري ترصف يف ملك غـريه له ال
السكنى إنام هي إقامته يف فناء احليطان من غري ترصف فيها فأشبه االستظالل 

 .هبا من خارج 

 :فأما إن طالب صاحب السفل صاحب العلو بالبناء وأبى ففيه روايتان 

ملـك صـاحب ال جيرب عىل بنائه وال مساعدته ، ألن احلـائط : إحدامها 
السفل خمتص به فلم جيرب غريه عىل بنائه وال املساعدة فيه ، كام لو مل يكن عليه 

 .علو 

 

www.almoslih.net



  
 

 - ٨١٠ -

 ألنـه – وهو قول أيب الدرداء –جيرب عىل مساعدته والبناء معه : والثانية 
  .حائط مشرتك يف االنتفاع به ، فأشبه احلائط بني الدارين

 من يملك السقف ومن يعيده ؟

فاحلنفيـة : اء فيمن يملك السقف ، وفيمن يعيده لو اهندم اختلف الفقه
 .واملالكية يرون أن السقف جزء من السفل ومتمم له 

 .ًألن السفل ال يسمى بيتا إال بالسقف : قال املالكية 

ًألن السفل اسم ملبنى مسقف ، فكان سطح السفل سقفا : وقال احلنفية 

 .للسفل 

حب السفل ، ويقـيض لـه بـه عنـد ًوهلذا كان السقف عندمها ملكا لصا
  .التنازع ولكن لصاحب العلو حق السكنى عليه

 :ًوهلذا أيضا كان حكم اهندام السقف كحكم اهندام السفل 

إذا كـان علـو الـدار لرجـل وأسـفلها : جاء يف قوانني األحكام الفقهية 

                                         
 . مطابع سجل العرب ٣٨٥ / ٤ املغني )١(
 احللبـي ٢ ط٥٢ / ٥حاشـية ابـن عابـدين . األوىل احللبي  الطبعة ٢٨٢ / ٦ فتح القدير )٢(

ــوقي٢٩٠ / ٢جــامع الفــصولني  ــة ، بالــرشح الكبــري وحاشــية الدس    املطبعــة األزهري
 . مطبعة دار إحياء الكتب العربية ٣٢٩ / ٣ 

www.almoslih.net



  

 - ٨١١ -

حه وبناؤه إن اهندم آلخر فالسقف الذي بينهام لصاحب السفل ، وعليه اصال
  . اجللوس عليهلصاحب العلوو

إذا احتاج سقف السفل إىل إصـالح ال يطالـب : وجاء يف اآللئ الدرية 
به واحد منهام ، أما ذو السفل فألنه ال يطالب بإصالح ملكه ، وأما ذو العلو 

 .فألنه ال يطالب بإصالح ملك الغري 

تفاع به مـع هذا إذا أمكن االنتفاع به مع نوع مشقة ، أما إذا مل يمكن االن
نوع مشقة بأن زال بالكلية وبقى الدائر فقط فإنه يأخذ حكـم اهنـدام الـسفل 

  .عند احلنفية

ًأما الشافعية واحلنابلة فريون أن السقف ليس جزءا من السفل ، وإنام هو 
 حاجز بني ملكـيهام ينتفعـان بـه ، غـري متـصل ببنـاء – كام قال ابن قدامة –

 . كاحلائط بني امللكني أحدمها اتصال البنيان فكان

ًوهلذا رصح الشافعية بأنه قد يكون مشرتكا بينهام ، وقـد يكـون خالـصا  ً
 .ألحدمها 

أما احلنابلة فقد وجدت ترصحيهم بأنه مشرتك ، وما يـدل عـىل أنـه قـد 
 .يكون لواحد منهام 

                                         
 .م ١٩٧٤دار العلم للماليني ببريوت سنة  . ٣٦٩ ص )١(
 .ة األزهرية  وهو مع جامع الفصولني املطبع٢٨٩ ، ٢٨٨ / ٢ )٢(
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فالرافعي وضح صورة خلوصه لصاحب العلو بـأن يكـون لرجـل جـداران 
 يف وضع اجلذوع عليهام والبناء عىل تلك اجلـذوع بعـوض أو متقابالن فيأذن لغريه

بغري عوض وصورة خلوصه لصاحب السفل بأن يأذن لغريه يف البناء عـىل سـقف 
  .ملكه بعوض أو بغري عوض فيبني عليه

 :وأما إن تنازعا يف السقف 

إن تنازعا حتالفا وكان بينهام ، ألنه حاجز بني ملكـيهام غـري : ففي املغني 
ل ببناء أحدمها اتصال البنيان ، ينتفع به كـل واحـد مـنهام ، ألنـه سـامء متص

 .صاحب السفل تظله وأرض صاحب العلو تقله فاستويا فيه 

أما قول أيب حنيفة بأنه يكون لصاحب السفل ألنـه عـىل ملكـه فيبطـل 
لو تنازعا يف السقف وال بينة فالسقف :  ، ويف كشاف القناع بحيطان العلو

  .نتفاع كل منهام به ، ال لصاحب العلو وحدهبينهام ال

  وجاء يف قواعـد ابـن رجـب أن الـسقف قـد خيـتص بملـك صـاحب
  . العلو

                                         
 . وهو معي املجموع مطبعة التضامن ٣٢٥ / ١٠ فتح العزيز رشح الوجيز )١(
 . مطابع سجل العرب ٣٨٢ / ٤ )٢(
 . مطبعة احلكومة بمكة ٤٠٤ / ٣ )٣(
 . طبعة أوىل مؤسسة نبع الفكر العريب للطباعة ١٥٠ القواعد ص )٤(
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 .ًفهذه األقوال تدل عىل أن السقف قد يكون مشرتكا بينهام 

وقول ابن قدامة حتالفا يدل عىل أنه قد يكون لواحد مـنهام ، إذ لـو كـان 
ًمشرتكا بينهام دائام ملا اح تيج إىل التحالف ، وقول البهويت وال بينة يدل عىل أنه ً

لو وجدت بينة لواحد منهام حكم هبا ، وما جاء يف قواعد ابن رجب يدل عىل 
 .أنه قد يكون لصاحب العلو 

لو تنازعا يف السقف فإن كان يمكن إحداثـه بعـد بنـاء : وقال الشافعية 
توضع رأس اجلـذوع يف ًالعلو بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط اجلدار و

الثقب ويوضع عليها ألواح أو غريها فيـصري البيـت الواحـد بيتـني فيكـون 
السقف بينهام الشرتاكهام يف االنتفاع به ، فإنه أرض لصاحب العلـو وسـاتر 

 .لصاحب السفل 

  وإن مل يمكن إحداثه بعـد بنـاء العلـو كـاألزج الـذي ال يمكـن عقـده 
لعلـو فيكـون لـصاحب الـسفل التـصاله عىل وسط اجلدار بعد امتداده يف ا

  .ببنائه

                                         
 احللبي ، وقـال ١٩٣ / ٢ني املحتاج  الطبعة األخرية احللبي ، مغ٤١٩ / ٤ هناية املحتاج )١(

وهبذا قال أمحد وبه قال مالك يف رواية واألشهر عنه أنـه لـصاحب : صاحب فتح العزيز 
وهـذا خيـالف مـا نقلنـاه عـن )  وهو مع املجمـوع مطبعـة التـضامن ٣٣٥ / ١٠( العلو 

 .الدردير والدسوقي 
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 :وأما إعادة السقف فقد قال احلنابلة 

لو اهندم السقف املشرتك فطالب أحدمها صاحبه ببنائه معه ، ففي املغني 
: قال ابـن رجـب  . رواية بإجباره عىل ذلك ورواية بعدم إجباره: روايتان 

رب املمتنع منهام ، فـإن امتنـع أخـذ جي: ويف كشاف القناع  . املذهب أنه جيرب
احلاكم من ماله وأنفق عليه مع رشيكه باملحاصة ، فإن مل يكـن لـه نقـد بـاع 

 .متاعه فإن مل يكن اقرتض عليه وأنفق عىل حصته 

 وخيـف – أي آل إىل االهنـدام –إن اسـتهدم : ًويف كشاف القناع أيـضا 
ًرضره نقضاه وجوبا دفعا لرضره ، فإن أبى أحدمها أ جربه احلاكم عليه إزالـة ً

أما إذا هدمه أحدمها فإن خيف سقوطه ووجب هدمـه فـال يشء  . للرضر
عليه كام لو اهندم بنفسه ، وإن هدمه لغري ذلك فعليه إعادته كام كـان ، سـواء 

لتزام إعادته أم مل يلتـزم ألن الـرضر حـصل إهدمه حلاجة أم غريها ، وسواء 
  .بفعله فوجب إعادته

                                         
 . مطابع سجل العرب ٣٨٤ / ٤ )١(
 .مؤسسة نبع الفكر العريب  ط أوىل ١٤٥ القواعد ص )٢(
 . مطبعة احلكومة بمكة ٤٠٢ / ٣ )٣(
 ، وراجع قول الشافعية يف اهنـدام الـسقف يف ٤٠٤ / ٣ ، كشاف القناع ٣٨٥ / ٤ املغني )٤(

 . احللبي ٢ ط٣٤٤ / ١املهذب 
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  هنــا تفريــق احلنابلــة بــني هــدم الــسقف واهندامــه يف بعــضونالحــظ 
 . األحوال 

 :موازنة وترجيح 

 :فرق احلنفية بني حالتي اهلدم واالهندام يف أمرين ) ١(

أهنم يرون أنه إذا هدم صاحب الـسفل سـفله أجـرب عـىل : األمر األول 
عية أمـا املالكيـة والـشاف. إعادته أما إذا اهندم من غـري فعـل منـه فـال جيـرب 

فلم يفرقوا يف هذا األمر بني اهلدم واالهندام سواء من قـال مـنهم : واحلنابلة 
 .باإلجبار ومن قال منهم بعدمه 

ًعـا إذا أعـاد ربأن احلنفية يرون أن صاحب العلو يكون مت: األمر الثاين 
السفل بعد هدم صاحب السفل له ، أما إذا أعاده بعد االهندام فلـه الرجـوع 

  .عىل صاحب السفل

ًأما الشافعية واحلنابلة فلم يفرقوا يف هذا األمر أيضا بني اهلدم واالهندام 

أن يمنـع صـاحب  . فأجازوا لصاحب العلو إذا أعاد السفل بآلة من عنده

                                         
  فرق الشافعية واحلنابلة بني ما إذا بنى السفل بآلة السفل أو بآلة من عنده ، فـإن بنـاه بآلـة)١(

وإن بناه بآلـة مـن عنـده فلـه منـع صـاحب الـسفل مـن . السفل فليس له الرجوع بيشء 
االنتفاع به ، وهذا التفريق دقيق ولكني أرى إن بناه بآلة السفل فلـه حـق الرجـوع بـأجرة 

 .البناء 
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السفل من االنتفاع به حتى يؤدي القيمة سواء اكان سقوط السفل باهلـدم أم 
 .باالهندام 

 وقوهلم بإجبار صاحب السفل عىل يف األمر األولاحلنفية وأرجع تفريق 
 .إعادة السفل إذا كان قد هدمه ، وبعدم إجباره يف حالة االهندام 

أما إجباره يف حالة اهلدم فألنه تعدى باهلدم وفوت عىل صـاحب العلـو 
حقه وأما عدم إجباره يف حالة االهندام ألنه أقرب إىل العدالة ، وفيـه مراعـاة 

 السفل ألنه ربام يترضر بتكليفـه البنـاء فـال للجانبني ، ففيه مراعاة لصاحب
ينبغي أن يرهق ملا مل يكن له فيه يد ، وفيه مراعاة لصاحب العلو ألنه جيوز له 

 .بناء السفل ليبني عليه علوه ثم يرجع عىل صاحب السفل 

وأرجع يف األمر الثاين قول احلنابلة بأن لصاحب العلو إذا بنـى الـسفل 
حب السفل من االنتفاع به حتى يؤدي القيمة سواء بآلة من عنده أن يمنع صا

ًأكان سقوط السفل باهلدم أم باالهندام ، ألنه إذا جاز له البناء كان مأذونا بـه 

من جاز له البناء يف ملك غـريه مل : قال ابن رجب . ًرشعا فيكون له الرجوع 
  .ًيكن متربعا

لـة جييـزون لـصاحب ورأينا فيام سبق أن احلنفية والشافعية واحلناب) ٢(

                                         
 . مؤسسة نبع الفكر العريب للطباعة ١٤٥ القواعد ص )١(
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 .العلو إعادة السفل ليبني عليه 

 اجازهتم لصاحب العلو أما املالكية فلم أر فيام أطلعت عليه من كتبهم
األول إجبار صاحب السفل عـىل .. بناء السفل وإنام جعلوا للقايض طريقني 

 .بيع السفل ممن يبنيه : البناء والثاين 

ا صاحب السفل عىل البيـع إال إذا مل وأرى أنه كان عىل املالكية أال جيربو
يطلب صاحب العلو بناء السفل أما إذا طلب فينبغي أن جياب ، ألن يف هـذا 
مراعاة للجانبني ففيه مراعاة لصاحب العلو ألنه يصل إىل حقه ثم يرجع عىل 
صاحب السفل وليس يف هذا رضر لصاحب السفل ، أما البيع فقد يكون فيه 

ً قد ال يكون قادرا عىل البناء فإجباره عىل البيع يف رضر بصاحب السفل ، ألنه

 .مثل هذه الظروف يؤدي إىل حرمانه من ملكه وبيعه بثمن بخس 

كام أرجح القول بأن لصاحب العلو أن يمنع صاحب السقف مـن ) ٣(
سكناه واالنتفاع به حتى يوفيه وله أن يؤجره بإذن القايض ويستخلص حقه 

 .عاة للجانبني  ألن يف هذا مرامن أجرته

                                         
بعة دار إحياء الكتب العربيـة ، ومواهـب  مط٣٢٨ / ٣ الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )١(

 ، اخلرشى وحاشية ١٣٢٩ الطبعة األوىل – وما بعدها ١٤٦ / ٥اجلليل والتاج واإلكليل 
 . الطبعة الثانية مطبعة بوالق – ٥٦ م ٦العدوى 

 . من مرشد احلريان ٦٧ مادة )٢(
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وقد رأينا قول الشافعية بأن لصاحب العلو إذا بنى السفل بآلة مـن ) ٤(
عنده أن ينقض السفل ألنه ال حق لغريه فيه ، ولو قال له صاحب الـسفل ال 
تنقض وأغرم لك القيمة فال يلزمه قبوهلا ألنه ال يلزمه البناء يف االبتداء فـال 

 .يلزمه بقاؤه 

الف لقواعد الرشيعة ، ألنه إنام جاز له البنـاء ليـصل إىل وأرى أن هذا القول خم
 عبـث ال – وبخاصة إذا طلب صـاحب الـسفل إعطـاءه القيمـة –حقه فنقضه له 

 .مصلحة له وال لصاحب السفل فيه والعبث ال ينبغي أن يرشع 

 .وألنه إضاعة للامل وقد هنى الرسول عن إضاعة املال 

ح القـول بأنـه لـيس لـصاحب أما بناء صاحب العلو علوه فـأرج) ٥(
السفل إجبار صاحب العلو عىل بناء علوه ، ألنه ال منفعة معتربة له يف ذلك ، 
أي أن منفعة صاحب السفل يف بنـاء العلـو وهـي دفـع املطـر والـشمس ال 

 .تستوجب إرهاق صاحب العلو ببناء علوه 
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 :متهيد 

لتمهيــد ملعنــى االرتفــاق يف اللغــة ويف االصــطالح ، نعــرض يف هــذا ا
 بكرس امليم قَفْرِوالماالتكاء عىل مرفق اليد ، : فاالرتفاق يف اللغة : وألقسامه 

   بفـتح املـيم وكـرسقِفـْرَالموفتح الفاء موصل الذراع يف العضد ، ويقال له 
 . الفاء 

 وأمـا يف فع بـهاالنتفاع ، يقال ارتفق باليشء إذا انت: ًواالرتفاق أيضا 
 .فقد عرف املالكية اإلرفاق بأنه إعطاء منافع العقار : االصطالح 

ومثلوا له بحق الرشب ، واملجزى ، واملرور ، وغرز اخلشب يف اجلـدار ، 
  .وفتح باب ليمر عليها ، وإعارة عرضة للبناء

بأنه حق مقرر عـىل : وأما عند احلنفية فقد عرفه صاحب مرشد احلريان 

                                         
 . لسان العرب والقاموس املحيط مادة رفق )١(
 . احللبي ٢ ط٢٥٢ ، ٢٥١ ص ٢ح البهجة وحىل املعاصم )٢(
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  ) .٣٧مادة ( ر ملنفعة عقار آخر مملوك لشخص آخر عقا

ًويسمى العقار الذي تقرر عليه احلق مرتفقا به ، والعقار صـاحب هـذا احلـق 

 .ًمرتفقا ، ويسمى احلق الذي تقرر لثانيهام عىل أوهلام حق ارتفاق 

حـق الـرشب ، وحـق : وحقوق االرتفاق عند احلنفية حمصورة يف ست هـي 
  .ل ، وحق املرور ، وحق التعيل ، وحق اجلواراملجرى ، وحق املسي

ًريان جيعل االرتفاق مقصورا عىل حق الـرشب ولكن تعريف مرشد احل

وحق املجرى وحق املسيل وحق املـرور ، وال يـشمل حـق اجلـوار وال حـق 
ًالتعيل ، إذا ليس كل منهام حقا مقررا عىل عقار ملنفعة عقار آخر  ً. 

وق االرتفاق ختتلف عـن حقـوق اجلـوار ويرى الشيخ أبو زهرة أن حق
اجلانبي والرأيس ، فحقوق االرتفاق حقوق إجيابية متعلقة بالعقار ، وهي من 
نوع الرشكة ، فإذا كان لعقار حق الرشب من جمرى جيري يف عقار آخر كـان 

العتبار تثبت الـشفعة ، ابني صاحبي العقارين رشكة يف حق الرشب ، وهبذا 
كة ، أما حقوق اجلوار بنوعية فحقوق سلبية ، ألهنا ويكون مناطها تلك الرش

ًليست إال منعا للرضر ، وهبذا االعتبار تثبت الشفعة ولذا يتـأخر احلـق فيهـا 

                                         
هــ ، ومـصادر احلــق ١٣٨٤ هــامش طبعـة ٣٧ املـدخل إىل نظريـة اإللتـزام للزرقـا ص )١(

 . مطابع دار املعارف ٣٤ ص ١للسنهوري ح
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  .عن أصحاب حقوق االرتفاق

 :بعد هذا نقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث 

 .غرز اخلشب يف جدار اجلار : املبحث األول 

 .حق الرشب : املبحث الثاين 

 .حق املجرى واملسيل : املبحث الثالث 

 .حق املرور : املبحث الرابع 

 

                                         
 . دار االحتاد العريب للطباعة ١١١ امللكية ونظرية العقد ص )١(
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 ال يمنع جار جاره أن يغرز «:  ، قال ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة أن رسول اهللا -١
  .»خشبة يف جداره 

 مايل أراكم عنهـا معرضـني ، واهللا ألرمينهـا بـني «: ثم يقول أبو هريرة 
  .»أكتافكم 

  .رواه اجلامعة إال النسائي

                                         
ال  . ٣٤ / ٦ –فـتح البـاري .  دار اجليل لبنان ٣٨٥ / ٥ منتقى األخبار مع نيل األوطار )١(

يمنع باجلزم عىل النهي ، ويف رواية ألمحد ، ال يمنعن بنـون التوكيـد ، وهـي تؤيـد روايـة 
خشبة يف روايـة بـالتنوين عـىل إفـراد . اجلزم ، وأليب ذر بالرفع عىل أنه خرب بمعنى النهي 

لواحد اجلنس، اخلشبة ويف روايات أخرى باجلمع قال بعضهم واملعنى واحد ألن املراد  با
إن أمر اخلشبة الواحدة خيف عىل اجلار املساحمة : وهذا يتعني للجمع بني الروايتني ، وقيل 

أي : ألرمينهـا : أي عن هذه الـسنة أو املقالـة : قوله عنها . به بخالف األخشاب الكثرية 
يقظ ألشيعن هذه املقالة فيكم وألقرعنكم هبا كام يرضب اإلنسان باليشء بني كتفيـه ليـست

من غفلته ، ويف رواية أكتافكم مجع كتف وهو اجلانب ، أي ألرصخن هبـا بـني مجـاعتكم 
= 
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  : فلام حدثهم أبو هريرة بذلك طأطئوا رؤسـهم ، ويف أيب داود : وألمحد 
  .» فنكسوا رؤوسهم «

 ال رضر وال رضار ، « : ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  عن ابن عبـاس قـال -٢
  .» احلديث « »وللرجل أن يضع خشبة يف حائط جاره 

 أي – أن أخوين من بني املغرية أعتق أحـدمها  عن عكرمة بن سلمة-٣
ً أال يغرز خشبا يف جداره ، فلقيا جممع بن يزيـد األنـصاري ، –حلف بالعتق 

ًورجاال كثريا ، فقالوا نشهد أن رسول اهللا   ال يمنع جار جـاره أن «:  قال ملسو هيلع هللا ىلصً
 قـد علمـت أنـك « : – أي أخـي –فقال احلـالف  . »ًيغرز خشبا يف جداره 

 ، وقدحلفت فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري فاجعل مقىض لك عيل
  .»عليه خشبك ففعل اآلخر فغرز يف اإلسطوان خشبة 

  .روامها أمحد وابن ماجه وغريمها

                                         
= 

معناه إن مل تقبلوا هذا احلكم وتعملوا به راضني ألجعلنها : قال اخلطايب . ًوال أكتمها أبدا 
وهبـذا التأويـل جـزم إمـام . وأراد بذلك املبالغـة : قال . أي اخلشبة عىل رقابكم كارهني 

فـتح ( إن ذلك وقع من أيب هريرة حـني كـان يـيل أمـر املدينـة : ً تبعا لغريه وقال احلرمني
 ) . وما بعدها ٣٨٥ / ٥ وما بعدها ، نيل األوطار ٣٤ / ٦الباري 

  .٢٣٠ / ٢ مسند أمحد ١٢٣٠ / ٣ مسلم يف املساقاة ١١٠ / ٥ البخاري يف املظامل )١(
  .٧٨٣ / ٢ ابن ماجه يف األحكام )٢(
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: وقد اختلف العلامء يف داللة هذه األحاديث وبخاصة احلـديث األول 
 غـرز فريى فريق منهم أنه يدل عىل أنه جيب عىل املالك أن يمكن جـاره مـن

  .اخلشب يف جداره ، وجيربه احلاكم إذا امتنع

وهو قول أهل احلـديث وقـول الـشافعي يف القـديم ، وأحـد قوليـه يف 
ًاجلديد ، وهو أيضا قول ابن حبيب من املالكية وقول أهل الظاهر ، وهو قول 

 .احلنابلة برشط أال يمكن التسقيف إال به 

جيرب صاحب اجلـدار إذا امتنـع وهـو ويرى فريق آخر أنه يندب غرز اخلشب وال 
  .قول املالكية واحلنفية ، وقال الشوكاين هو قول اجلمهور

أما وضع اخلشب بإذن صاحب اجلدار فقد نص املالكية والـشافعية واحلنابلـة 
 .وإليك البيان . عىل جوازه سواء أكان بعوض أم بغري عوض 

 :قول املالكية 

ة جداره جلاره املحتاج لغـرز خـشبة وندب إعار: جاء يف الرشح الكبري 
                                         

وحمل الوجوب عند من قال به أن حيتـاج إليـه اجلـار وال يـضع عليـه مـا :  حجر  قال ابن)١(
يترضر به املالك وال يقدم عىل حاجة املالك ، وال فرق بني أن حيتـاج يف وضـع اجلـذع إىل 

  ) .٣٦ / ٦فتح الباري ( نقب اجلدار أوال ألن رأس اجلذع يسد املنفتح ويقوي اجلدار 
 مطبعة احلكومـة ٣٩٩ / ٣ ، كشاف القناع ٣٨٦ / ٥ األوطار  ، نيل٣٥ / ٦ فتح الباري )٢(

 . وما بعدها دار االحتاد العريب  للطباعة ١٠٧ / ٩بمكة ، املحىل 
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 .فيه ألنه من املعروف ومكارم األخالق 

 يف حائط – أي جنسه فيشمل املتعدد –وجاز عقد عىل غرز جذع : ًوجاء أيضا 
  .ًآلخر بيعا أو إجارة وخرق موضع اجلذع عىل املشرتي أو املكرتي

 :قول الشافعية 

  عليـه .. أي األخـشاب حيـرم وضـع اجلـذوع : جاء يف هنايـة باملحتـاج 
أي احلائط املختص بغري إذن مالكه وال ظن رضاه يف اجلديد وال جيرب املالـك 

 ..عليه 

وللقديم رشوط أن ال حيتاج مالكه إىل وضع جذوعه عليه ، وأن ال يزيد 
 ، وال يضع عليـه مـا يـرضه ًاجلار يف ارتفاع اجلدران ، وال يبني عليه أزجا

ًكن فيها الباين له بخالف ما لو كـان مـستعريا أو وأن تكون األرض التي يس

ًاء ، وأن ال يملك شيئا من جدران نب فال جيرب جاره عىل متكينه من الًمستأجرا

ًالبقعة التي يريد أن يسقفها ، أو ال يملك إال جدارا واحدا  ً. 

 وقلنـا –فلو رىض املالك بوضع جذوع أو بناء عىل جداره بـال عـوض 
 . إعارة  فهو–بعدم اإلجبار 

                                         
  .١٣ وص ٣٣٣ ص ٣ الرشح الكبري ومعه حاشية الدسوقي ج)١(
 . رضب من األبنية )٢(
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 – وقلنا بمنع اإلجبـار –ولو رىض بوضع اجلذوع والبناء عليها بعوض 
  .فإن أجر رأس اجلدار للبناء عليه فهو إجارة

 :قول احلنابلة 

  فأمــا وضــع خــشبة عليــه ، أي عــىل حــائط جــاره أو : جــاء يف املغنــي 
ف  فإن كان يرض باحلائط لضعفه عن محله مل جيز بغري خـال–احلائط املشرتك 

 .نعلمه 

وإن كان ال يرض إال أن به غنية عن وضع خشبة عليـه ال مكـان وضـعه 
ًال جيوز أيضا ، ألنه انتفاع بملك غريه بغـري : عىل غريه ، فقال أكثر أصحابنا 

إذنه من غري حاجة فلم جيز كبناء حائط عليه وأشـار ابـن عقيـل إىل جـوازه 
 .حلديث أيب هريرة 

عـىل حـائط جـاره أو احلـائط املـشرتك فأما إن دعت احلاجة إىل وضعه 
 ، فإنه جيوز له وضعه بغـري إذن الـرشيك بحيث ال يمكنه التسقيف بدونه

خلرب أيب هريرة ، وألنه انتفاع بحائط جاره عىل وجه ال يرض به أشبه االستناد 
                                         

 .ة مطبعة احللبي  وما بعدها الطبعة األخري٤٠٥ / ٤هناية املحتاج وحاشية الشربا ملس  )١(
 نرى من هذا أن ابن قدامة يرى أنه إذا مل يمكن التسقيف بدون وضع اخلشب فإنه يكـون )٢(

بوضع أما صاحب كشاف القناع فريى أنه إذا مل يمكن التسقيف إال . مما تدعو احلاجة إليه 
 ) . مطابع احلكومة بمكة ٣٩٩ / ٣كشاف القناع ( اخلشب فإنه يكون رضورة 
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  .إليه واالستظالل به

  : إن صــاحله عنــه بـيشء جــاز قــال يف اإلنــصاف : ويف كـشاف القنــاع 
إذا أذن لـه : اهره حتى يف احلالة التي جيب فيها التمكني ، وقال يف املبـدع وظ

وإن كـان يف : قـال . املالك يف وضع خشبة أو البناء عىل جداره بعوض جاز 
ًاملوضع الذي جيوز له مل جيز أن يأخذ عوضا ألنه يأخذ عوض ما جيـب عليـه 

  .بذله

 ما تـدعو احلاجـة «أن أما ابن رجب فذكر من قواعده قاعدة تنص عىل 
إىل االنتفاغ به من األعيان وال رضر يف بذله لتيسريه وكثرة وجوده أو املنـافع 

 ويـدخل حتـت ذلـك «ًاملحتاج إليها جيب بذله جمانا بغري عوض يف األظهـر 
مسائل منها وضع اخلشب عىل جدار اجلار إذا مل يرض وكذلك إجراء املاء عىل 

  .أرضه يف إحدى الروايتني

ولكنـه ذكـر يف موضـع آخـر أنـه جتـوز املـصاحلة بعـوض عـىل وضـع 
  .األخشاب

                                         
 . مطابع سجل العرب ٣٧٦ / ٤ي  املغن)١(
 . وما بعدها مطبعة احلكومة بمكة ٣٩٩ / ٣ كشاف القناع )٢(
 .مؤسسة نبع الفكر العريب للطباعة ) ٩٩( قاعدة ٢٤٣ القواعد )٣(
  .٢١٣ املرجع السابق ص )٤(
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 :أدلة القائلني بالوجوب 

 والنهـي » وال يمنـع « : ملسو هيلع هللا ىلص احلديث ورد بصيغة النهي ، وهو قولـه -١
 .ظاهره التحريم 

فظاهر احلديث أنه حيرم عىل املالك منع جاره من غرز خشبه يف جـداره 
 .ب عليه أن يمكن جاره من غرز خشبه أنه جي: وحتريم املنع معناه 

إن احلديث يدل عىل الوجوب ، واألمر فيـه : وهلذا قال كثري من الفقهاء 
  .» ال يمنع «للوجوب مع أنه الذي ورد يف احلديث صيغة النهي 

 يدل » مايل أراكم عنها معرضني «: إن قول أيب هريرة : ً وقالوا أيضا -٢
 .وهو أعلم باملراد بام حيدث به عىل أن الراوي محله عىل ظاهره 

إن عمر قىض عىل حممد بن مسلمة بأن يمر خليج الضحاك :  وقالوا -٣
  .واهللا ليمرن ولو عىل بطنك: يف أرضه ، وقال له 

 عىل ظاهره وعداه إىل كل مـا –فحمل عمر األمر ، يف حديث أيب هريرة 
 خيالفـه أحـد مـن أهـل حيتاج اجلار إىل االنتفاع به من دار جاره وأرضه ، ومل

  .ًعرصه فكان اتفاقا منهم عىل ذلك

                                         
 . راجع حكم عمر يف قاعدة املضارة )١(
 .ر االحتاد العريب للطباعة  دا١٠٧ / ٩ وما بعدها ، واملحىل ٣٥/ ٦ فتح الباري )٢(
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 وقد رأينا أن احلنابلة استدلوا عىل إجبار املالك عىل وضـع اخلـشب -٤
وبأنـه انتفـاع .  بحديث أيب هريرة –عىل جداره إذا مل يمكن التسقيف بدونه 

 .بحائط جاره عىل وجه ال يرض به كاالستناد إليه واالستظالل به 

 .ائلني بالندب أدلة الق

 :يرون أن احلديث يدل عىل الندب والنهي فيه يدل عىل التنزيه 

 مجعا بينه وبني األحاديث الدالة عىل حتريم مـال املـسلم إال برضـاه -١
 .ًوقياسا عىل سائر أمواله 

 وقول أيب هريرة حيتمل أنه كان حيمله عىل الندب ، ويوبخ عىل تـرك -٢
 . إليه ملسو هيلع هللا ىلصاألخذ بام ندب النبي 

 مـايل أراكـم عنهـا «: قـول أيب هريـرة ب واستدل املهلب مـن املالكيـة - ٣
 بأن العمل كان يف ذلك العرص عىل خالف ما ذهب إليه أبو هريـرة ، »معرضني 

 .ألنه لو كان عىل الوجوب ملا جهل الصحابة تأويله وال أعرضوا عنه 

فلوال أن احلكم قد تقرر عنـدهم بخالفـه ملـا جـاز علـيهم جهـل هـذه 
 .لفريضة ، فدل عىل أهنم محلوا األمر يف ذلك عىل االستحباب ا

حيتمل أن يكون مجاعة من التابعني علمـوا مـن أيب : ًوقال املالكية أيضا 
إليه هريرة أنه كان حيمله عىل الندب ويعيب من يرتكه فيعرضون عام يدعوهم 
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 أبـو هريـرة ويؤثرون التمسك بام هلم التمسك به ، ويؤيد هذا التأويل أنه لو كان
يرى الزامهم ذلك احلكم حلكم به ووبخ احلكام عىل ترك احلكم بـه ، ومل يـوبخ 

 .الناس عىل ترك اإلباحة ملا يلزمهم إباحته ألن احلكام هلم إجبارهم 

يعود عىل جاره لقربـه ، أي ال يمنعـه أن ) جداره (  وبأن الضمري يف -٤
الضوء واهلواء ورؤيـة يضع خشبه يف جدار نفسه وإن ترضر به من جهة منع 

األماكن املستظرفة ، ويتأيد بأنه القياس الفقهي والقاعدة النحوية فإنه أقرب 
  .من األول فوجب عود الضمري إليه

 :وأجيب عام تقدم 

 بأن األحاديث الدالة عىل حرمة مال املسلم عمومـات خيـصها هـذا -١
ارض هذا احلكـم إال ّمل نجد يف السنة الصحيحة ما يع: احلديث قال البيهقي 

 .عمومات ال يستنكر أن خيصها 

 .وقد محله الراوي عىل ظاهره وهو أعلم بام حدث به 

 تـوبيخ » مايل أراكم عنها معرضـني «:  أما قوهلم بأن قول أيب هريرة -٢

                                         
 ، الطبعة األخـرية ٤٠٥ / ٤ الطبعة األوىل مطبعة السعادة ، هناية املحتاج ٤٣ / ٦ املنتقى )١(

هـ ، نيل األوطـار ١٣٧٨ وما بعدها مطبعة احللبي – ٣٥ / ٦مطبعة احللبي ، فتح الباري 
 . دار اجليل لبنان ٣٨٦ / ٥
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عىل ترك مندوب فال يالئم السياق ، ألن مثل هذا التهديد ال يكون عىل ترك 
إن مل تقبلوا هـذا احلكـم وتعملـوا بـه :  اخلطايب مندوب ، وإنام معناه كام قال

 .راضني ألجعلن اخلشبة عىل رقابكم كارهني ، أراد بذلك املبالغة 

 ورد ابن حجر عىل املهلب بأنه من أين له أن املعرضني كانوا صحابة -٣
ًوأهنم كانوا عـددا ال جيهـل مـثلهم احلكـم ؟ ومل ال جيـوز أن يكـون الـذين 

لك كانوا غري فقهاء ؟ بل ذلك هـو املتعـني ، وإال فلـو خاطبهم أبو هريرة بذ
 .كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك 

وقضاء عمر بإمرار خليج الضحاك من غري خمالفة أحد من أهل عـرصه 
 .اتفاق منهم عىل ذلك 

ودعوى االتفاق هنا أوىل من دعوى املهلب ألن أكثر أهـل عـرص عمـر 
 .ة لطول واليته كانوا صحابة وغالب أحكامه منترش

 .وأبو هريرة إنام كان ييل امرة املدينة نيابة عن مروان يف بعض األحيان 

وقول املهلب إن العمل كان يف ذلك العرص عىل خالف ما ذهب إليه أبو 
 وما رواه ابن إسـحق يف مـسنده هريرة يرد عليه بام رواه عكرمة بن مسلمة

أراد رجل أن :  قال –د التابعني  أح–والبيهقي من طريقه عن حييى بن جعدة 

                                         
 .ث  راجع حديث عكرمة يف أول هذا املبح)١(
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يضع خشبة عىل جدار صاحبه بغري إذنه فمنعه فإذا من شـئت مـن األنـصار 
  . أنه هناه أن يمنعه فجرب عىل ذلكملسو هيلع هللا ىلصحيدثون عن رسول اهللا 

 بعـده ، ىفقـال ابـن حجـر ال خيفـ) جاره (  وأما عود الضمري عىل -٤
 وما جاء يف حديث »جاره  يف حائط «: وخيالفه ما جاء يف حديث ابن عباس 

  .»اري د فاجعل أسطوانا دون ج«عكرمة 

 :الرتجيح 

ظهر مما سبق أن حديث أيب هريرة حديث صحيح ، فقد رواه اجلامعة إال 
 .النسائي وأن ظاهره يدل عىل حتريم منع اجلار من وضع خشبه 

ـا بينـه وبـني  ًولكن فريقا من العلـامء يـرون أن احلـديث يـدل عـىل النـدب مجع
 .ًاألحاديث الدالة عىل حرمة مال املسلم إال برضاه وقياسا عىل سائر أمواله 

 فيـه ملسو هيلع هللا ىلصوروى عن مالك أن حديث أيب هريـرة أمـر رغـب رسـول اهللا 
وظاهر األمر عند مالك وأكثر أصحابه الوجوب ولكنه يعدل عنـه بالـدليل 

ورة وهو أن اجلدار ملك موضوعه املشاحة فجاز له أن يمنع منافعه بغري رض
 .كركوب دابته ولباس ثوبه 

                                         
 . وما بعدها ٣٥ / ٦ فتح الباري )١(
  .٧١٣ سبق خترجيه ص )٢(
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وما أراه إال داللة عـىل املعـروف وإننـي منـه يف : والباجي يرتدد فيقول 
  .وحيتمل عندي أن حيمل احلديث عىل ظاهره: شك ثم يقول 

ونالحظ أن القائلني بالوجوب يـشرتطون عـدم تـرضر احلـائط ، فلـو 
 .ضعف عن محل اخلشب فال جيوز وضعه 

فلو احتاج املالك إىل جداره . املالك عىل حاجة جاره كام يقدمون حاجة 
 .حاجة متنع اجلار من االرتفاق به قدمت حاجة املالك 

 .ًويشرتطون أيضا احتياج اجلار إىل وضع اخلشب 

أما احلنابلة فقد توسطوا بني القائلني بالندب والقـائلني بـالوجوب ، إذ 
تمكني من وضع خشب اجلـار ضيقوا دائرة احلاجة ، فلم جيربوا املالك عىل ال

إال يف حالة واحدة هي أنه ال يمكن التـسقيف بدونـه ، أمـا إذا كـان يمكنـه 
 .وضع خشبه عىل غري جدار املالك فال جرب 

وأرجح قول احلنابلة ، ألنه إذا أمكـن وضـع اخلـشب عـىل غـري جـدار 
 املالك فال جيوز له وضعه عليه ، ألنه انتفاع بملك غريه بغـري إذنـه مـن غـري

حاجة ، فلم جيز كبناء حـائط عليـه ، أمـا إذا مل يمكـن التـسقيف إال بوضـع 
اخلشب عىل جدار املالك ، فإنه جيوز له وضعه ألنه انتفاع بحائط جـاره عـىل 

                                         
 . وما بعدها ٤٣ / ٣ املنتقى )١(

www.almoslih.net



  

 - ٨٣٥ -

 .وجه ال يرض به كاالستناد إىل احلائط واالستظالل به 

وأرى أن األحاديث التي تدل عىل حرمة مـال املـسلم بغـري رضـاه ، ال 
 حرمـة مـال املـسلم حرمـة أخـذه عنـىيث أيب هريـرة ، ألن متعارض حـد

 .وحرمان صاحبه منه بالباطل أو الترصف فيه بالباطل 

أما هنا فإن اجلار ال يأخذ مال غريه بالباطل ، وليس له إال جمـرد انتفـاع 
 .بامل غريه من غري إرضار باملالك 
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النصيب من املاء ، أو :  يف اللغة –اء  بكرس الشني وسكون الر–الرشب 
 .وقت الرشب 

وعرفه احلنفية بأنه النصيب من املاء ، أو نوبة االنتفـاع باملـاء ، أي زمـن 
 فيسمونه الشفة ، وهي رشب بنـي – بضم فسكون –االنتفاع به أما الرشب 

آدم والبهائم ، واملراد به استعامل بني آدم لدفع العطش أو للطبخ أو الوضوء 
 .و الغسل أو غسل الثياب ونحوها أ

 ، االستعامل للعطـش ونحـوه ممـا يناسـبها: واملراد به يف حق البهائم 
وسمي بحق الشفة ، ألن الرشب عادة يكون يف اإلنسان ويف كثري من احليوان 

 .بالشفة 

 

                                         
 . الطبعة الثانية – مطبعة احللبي ٤٣٨ / ٦ حاشية ابن عابدين )١(
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 :أقسام املياه 

 :تنقسم املياه بالنظر إىل متلكها واالنتفاع هبا إىل ثالثة أقسام 

كـامء البحـار .. ماء املجاري العامة غري اململوكـة ألحـد : سم األول الق
 .واألهنار العظام واألودية 

املاء املحرز مثل املاء الذي حازه صـاحبه يف آنيـة أعـدت : القسم الثاين 
 .لذلك كاجلرار والقرب 

 .ماء األهنار اخلاصة واآلبار والعيون : القسم الثالث 

 :وإليك احلديث عن كل منها 

 :القسم األول 

وهو ماء املجاري العامة غري اململوكـة ألحـد ، كميـاه النيـل والفـرات 
ًوسيول األمطار يف األودية ، فهذه املجاري وأمثاهلا تعد مرفقا عاما يثبت فيه  ً
جلميع الناس حق الشفة والرشب ، وهذا القسم خارج عن موضـوعنا ألنـه 

 .غري مملوك ألحد 

 :القسم الثاين 

وهو ما حازه صاحبه فيام أعد لذلك كاألواين ، وهـو مـاء .. حرز املاء امل
  .مملوك عند اجلمهور

                                         
عـىل أن هـذا النـوع ) املـاء املحـرز (  اتفق الفقهاء بالنسبة للنوع األول «:  يقول العبادي )١(

= 
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ًألن املاء وإن كان مباحا يف األصـل فإنـه يملـك باالسـتيالء إذا مل يكـن 

ًمملوكا لغريه ، كاالستيالء عىل احلطب واحلشيش والصيد وغريها مما كـان يف 

 .ًأصله مباحا 

 احلطب وغريه مـن املباحـات بعـد االسـتيالء وجيوز بيعه ، كام جيوز بيع
عليها ، وألن العادة جرت يف األمصار وكل األعـصار بـأن يبيـع الـسقاءون 

ه املياه املحرزة يف الظروف من غري نكري ، فال حيل ألحد أن يأخذ من هذه امليا
 .ليرشب منها من غري إذن مالكها 

  .ًوجيب بذله للمضطر إذا مل يكن صاحبه مضطرا إليه

 :وهذه أقوال الفقهاء 

 :قول احلنفية 

اإلحراز عند احلنفية يكون بوضع املاء يف أوان أو ظروف أو جرة أو كوز 
أو حوض مسجد من نحاس أو جص وانقطع جريان املاء فيـه أو صـهاريج 

                                         
= 

 بيعه ومتليكه ومتلكه ومنع سائراخللق منه ، وقد حكى ابن املنذر اإلمجـاع ًيكون ملكا جيوز
 ، ولكننـا سـنرى أن بعـض الـشافعية ٣٦١ / ١ امللكية يف الرشيعة اإلسالمية »عىل ذلك 

 .يقولون بأنه ال يملك بحال 
 . مطبعة احللبي ٤٠ / ٢ مطبعة اإلمام ، حاشية الباجوري ٣٨٣٨ / ٨ البدائع )١(
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 .توضع الحراز املاء يف الدور 

فمن وضع طستا عىل سطح فـاجتمع فيـه مـاء : واألصل قصد اإلحراز 
 .فرفعه آخر ، فإن وضعه األول لذلك فهو له ، وإال فللرافع مطر ، 

أما املاء يف البئر فغري مملوك عند احلنفيـة ، أي أن البئـر لـيس مـن طـرق 
اإلحراز ال يكون إال يف األوعية واآلنية ، : قال أبو يوسف . اإلحراز عندهم 

  .فأما يف اآلبار واألحواض فال

 كام جيوز متليكه – ملا ذكرنا – جيوز بيعه وهو ماء مملوك عندهم ، ومن ثم
فإن . بجميع وجوه التمليك ، وهو موروث عن صاحبه ، وجتوز فيه وصاياه 

 .أخذه أحد بغري إذنه ضمنه 

 .وجيب بذله للمضطر إذا كان صاحبه غري مضطر إليه 

فلو خاف إنسان عىل نفسه اهلالك فطلب املاء من صاحبه فمنعـه فـإن مل 
عـن ليس له أن يقاتله ، ألن القتال إنـام هـو لـدفع اهلـالك يكن عنده فضل ف

، وال جيوز أن يدفع اهلالك عن نفسه باهالك آخر هو أوىل باملاء منه ألنه نفسه
 .مالك له 

وإن كان عنده فضل ماء عن حاجته ، فللمنوع أن يقاتله ، ولكن بام دون 
                                         

 . املطبعة السلفية الطبعة اخلامسة ١٠٥ ص  اخلراج)١(
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نعـه فلـه أن السالح ، كام إذا اضطر إىل الطعام وعند صاحبه فضل طعـام فم
  .ًيقاتله حفظا لنفسه

 :قول الشافعية 

اإلحراز عند الشافعية يكون بوضع املاء يف إنـاء ، أو سـوقه إىل بركـة أو 
 .حوض مسدود أو نحو ذلك 

ويملك املاء باإلحراز عىل التصحيح ، وجيوز بيعه بكيل أو وزن ، ولكن 
  .يتسامح يف رشاء ماء السقاء ، وجيب بذله للمضطر بالثمن

 يف إنـاء ملـك عـىل ومـا أخـذ مـن املـاء املبـاح: جاء يف هنايـة املحتـاج 
 .، بل حكي ابن املنذر فيه اإلمجاع الصحيح

وكاألخذ يف إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مـسدود وكـذا دخولـه يف 
كيزان دوالبه ، والقول الثاين ال يملك بحال ، بـل يكـون بـإحرازه أوىل مـن 

 بنحو سيل ، ولو بحفـر هنـر حتـى له يف ملكهوخرج بام تقرر دخو. غريه 
 .دخل ، فال يملكه بدخوله ، نعم هو أحق به من غريه 

                                         
 ومـا بعـدها مطبعـة ٤٣٨ / ٦ مطبعة اإلمام ، حاشـية ابـن عابـدين ٣٨٣٨ / ٨ البدائع )١(

 .احللبي الطبعة الثانية 
  .٣٥٤ / ٥حاشية الرشيدي عىل هناية املحتاج .  أي من غري سوق  ففارق ما قبله )٢(
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ويشرتط يف بيـع املـاء تقـديره بكيـل أو وزن ال بـري املاشـية والـزرع ، 
أن االخـتالف يف : والفرق بينه وبني جواز الرشب من ماء الـسقاء بعـوض 

مل : وقـال البـاجوري  . زرعرشب اآلدمي أهون منه يف رشب املاشية والـ
جيب بذله عىل الصحيح ، هو املعتمد ، واملراد أنه ال حيب بذله بال مقابل فـال 

  .ينايف أنه بذله للمضطر بمقابله

 :قول احلنابلة 

ًيرى احلنابلة أن املاء املحرز ماء مملوك جيوز بيعـه ، ولكـن فريقـا مـنهم 

املاء وجواز بيعه يف املصانع املتخـذة توسع يف معنى اإلحراز ، إذ يرون ملكية 
 .لتجتمع فيها مياه األمطار 

فأما من حـاز يف قريتـه أو إنائـه فـذاك غـري املـذكور يف : قال ابن القيم 
 وهـو بمنزلـة سـائر – أي غري املاء املنهي عـن منعـه يف احلـديث –احلديث 

ل النهـي املباحات إذا حازها إىل ملكه ثم أراد بيعها كاحلطب ، وليس هذا حم
 .أي ليس حمل النهي عن بيع املاء ومنعه  . بالرضورة

                                         
 .عة احللبي  مطب٣٥٦ إىل ٣٥٤ ص ٥ هناية املحتاج ج)١(
 . وما بعدها مطبعة احللبي ٤٠ / ٢ حاشية الباجوري )٢(
 . مطبعة احللبي ٣١٤ / ٤ زاد املعاد )٣(
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املاء ال يملك بملك األرض بل باحليـازة ، فـال : وجاء يف كشاف القناع 
   : ملسو هيلع هللا ىلصيصح بيعه قبل حيازته ، فإن حازه ملكه وجاز بيعـه ملـا روى أن النبـي 

وعـىل ذلـك  رواه أبو عبيـد يف األمـوال ، » هنى عن بيع املاء إال ما محل منه «
 .مضت العادة من غري نكري 

 – كالنيل –واملصانع املعدة ملياه األمطار وجرى إليها ماء هنر غري مملوك 
يملك ماؤها بحصوله فيها ، ألن ذلك حيازه له ، وجيوز ملالكه بيعه إذا كـان 
ًمعلوما ، وهبته والترصف فيه بام شاء لعدم املانع ، وال حيل ألحد أخـذ يشء 

  .ن مالكه جلريان ملكه عليه كسائر أمالكهمنه بغري إذ

إن كان ما يسري يف الربكـة ال : ونقل ابن القيم عن صاحب املغني كقوله 
خيرج منها فاألوىل أن يملكه بذلك ، واملصانع املتخذة مليـاه األمطـار جتتمـع 
فيها ونحوها من الربك وغريها ، فاألوىل أن يملك ماؤها ويصح بيعه إذا كان 

 ألنه مباح حصله يف يشء معد له ، فال جيوز أخـذ يشء منـه إال بـإذن ًمعلوما
 .مالكه 

ًيف هذا نظر مذهبا ودليال : ولكن ابن القيم يقول  ً. 

 . تدل عىل املنع من بيع هذا – رمحه اهللا –أما املذهب ، فألن نصوص أمحد 

                                         
 . وما بعدها مطبعة احلكومة بمكة ١٤٩ / ٣ كشاف القناع )١(
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 يف احلـديث الـذي رواه البخـاري يف وعيـد ملسو هيلع هللا ىلصوأما الدليل ، فإن قوله 
 ومل يفرق بني أن يكون » والرجل عىل فضل ماء يمنعه ابن السبيل «.. ثة الثال

 .ذلك الفضل يف أرضه املختصة به أو يف األرض املباحة 

 ومل يشرتط يف هذه الرشكة كون مقره » الناس رشكاء يف ثالث «: وقوله 
 ومل  .» املـاء «:  فقـال » ما اليشء الذي ال حيل منعه ؟ «: وقوله وقد سئل . ًمشرتكا 

 الربك يف أي أن املاء املنهي عن منعه يشمل ما كان ًيشرتط كون مقره مباحا
 .واملصانع 

 :قول املالكية 

 ، فاملـاء ًوتوسع املالكية أيضا يف نطاق اإلحراز ، أو فيام يأخذ حكم اإلحراز
 . أو نحو ذلك – أي كربكة فيها ماء –يملك يف آنية أو قربة أو حفرة 

 .نعه من غريه وجواز بيعه ولصاحبه م

 أي مـا يعـد خلـزن املـاء –ومثل هذا يف املنع وجواز البيع املاء يف املأجل 

                                         
 . مطبعة احللبي ٣١٨ ، ٣١٧ / ٤ زاد املعاد )١(
 ، دار ٧٣ ، ٧٢ / ٤الكبـري حاشـية الدسـوقي والـرشح :  راجع فيام سننقله عن املالكيـة )٢(

 طباعة ليبيا ، باخلريش عىل خمترص خليل ١٦ / ٦الفكر ، مواهب اجلليل والتاج واألكليل 
 . بريوت ٧٤ ، ٧٣ / ٧
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 وماء حيـل بأرضـه اخلاصـة بـه – أي اململوكة – واملاء يف البئر –كالصهريج 
 .بملك أو منفعة 

ولكن يستحب لصاحب املاء أال يمنع الرشب من العني أو الغدير يكون 
 .ن الناس يف أرضه من أحد م

ال أرى أن يمنع : والقول باملنع والبيع هو املشهور ، وقال حييى بن حييى 
 .احلطب واملاء والنار والكأل 

 التـي حظـر – أي بـستانه –وأما البئر الذي يف دار رجـل أو يف حائطـه 
 .ًعليها فله أن يمنع من الدخول عليها اتفاقا 

 :وعىل القول املشهور يستثنى من املنع حالتان 

إذا خيف عىل العاقل أو غريه اهلالك أو الرضر الشديد لـو منـع : األوىل 
 منعـه – يف هذه احلالة –عن املاء ، وال ثمن معه حني اخلوف ، فليس للاملك 

ًوال بيعه بل جيب عليه دفعه له جمانا ، وال يرجع عليه بعد ذلك ولو كان غنيا  ً

وإذا كان معه ثمـن وجـب  .  ، فإنه يرى أنه يتبعهيًبمحل آخر ، خالفا للخم
 .دفعه عىل ما رجحه ابن يونس 

واالسـتثناء يف . فإن منع املالك املاء عنه كان له جماهدتـه : قال ابن رشد 
ًهذه احلالة إنام هو فيام إذا كان املاء زائدا عىل ما حيي به صاحب املـاء نفـسه ، 

دم صاحب املاء أما لو كان املوجود قدر ما حييى نفسه فقط كان له منعه ، ويق
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 .عىل غريه ولو خيف هالك ذلك الغري 

 : أي يسقي منها زرعه –أن من له بئر زرع : الثانية 

 . ففضل عن سقي زرعه فضلة من املاء -

 . وله جار له زرع أنشأه عىل أصل ماء واهندمت بئر زرعه -

 . عىل زرع جاره اهلالك من العطش – أي ظن – وخيف -

 .بئره  ورشع اجلار يف إصالح -

ًفإنه جيرب عىل إعطاء الفضل جلاره جمانا ولو وجد معه الثمن ، وهذا هـو 

 .املعتمد وهو مذهب املدونة 

ًوقال ابن يونس يلزمه بالثمن إن كان معه قياسا عىل مـسألة مـن خيـف 

 . وهي احلالة األوىل ، وعربوا عنها بحالة املسافر –عليه اهلالك 

اء يف مسألة الزرع فـضل عـن حاجـة وأجابوا عن قول ابن يونس بأن امل
صاحبه وجاره معذور هبدم بئره مع أخذه يف اإلصالح بخالف املـسافر فـإن 
الغالب عليه أنه خمتار يف السفر مع كونه حيتاط لنفسه باسـتعداد الـثمن ملثـل 

 .ذلك 

فإذا انخرم رشط من الرشوط األربعة السابقة مل جيرب املالك عـىل إعطـاء 
 عن زرعه يشء ، أو مل يظن هالك زرع اجلـار عـادة ، بـل مائه ، بأن مل يفضل
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. شك فقط يف ذلك ، أو لو زرع اجلار عىل غري ماء ألنه عرض زرعه للهالك 
 .أو مل يأخذ يف إصالح بئره 

 فهل جيوز بيعه ؟. وإذا كان مل جيرب عىل بذل املاء جلاره 

أن إذا حرث جارك عىل غـري أصـل مـاء ، فلـك منعـه . جاء يف املدونة 
  .يسقي أرضه بفضل ماء بئرك الذي يف أرضك إال بثمن إن شئت

 أنه  عن هذا القسم بأنه ماء خاص ، إذوخلص ابن جزي ما سبق ، وعرب
القـسم : بعد أن ذكر أن أقسام املياه بحسب متلكها واالنتفاع هبا أربعـة قـال 

عـني ، ماء خاص وهو املاء املتملـك يف األرض املتملكـة كـالبئر وال: األول 
ع به ، وأن يبيعه ، ويـستحب فينتفع به صاحبه ، وله أن يمنع غريه من االنتفا

بذله بغري ثمن ، وال جيرب عىل ذلك إال أن يكون قوم اشتد هبم العطش ي له أن
فخافوا املوت فيجب عليه سقيهم ، فإن منعهم فلهم أن يقاتلوه عـىل ذلـك ، 

يه التلف فعليه أن يبذل فضل وكذلك إذا اهنارت بئر جاره وله زرع خياف عل
  .مائه ما دام متشاغال بإصالح بئره

 – عنـد املالكيـة –ويتضح مما سبق أن املاء يف البئر اململوك مـاء مملـوك 

                                         
 . طبع ليبيا ١٦ / ٦ مواهب اجلليل والتاج واإلكليل )١(
 . طبع بريوت ٣٦٨ ، ٣٦٧ قوانني األحكام الفقهية ص )٢(
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 .لصاحبه منعه وجواز بيعه كاملاء املحرز يف األواين 

 :القسم الثالث 

 ..ماء األهنار اخلاصة واآلبار والعيون 

 :ملكية أرضه وعدمها إىل نوعني وهذا القسم ينقسم بحسب 

 :النوع األول 

ًكام لو حفر بئرا يف مـوات لـرشب .. أن يكون املاء يف أرض غري مملوكة 

 .نفسه ودوابه ال لتملكه 

 :النوع الثاين 

 .كام لو استنبط املاء من عني يف أرضه .. أن يكون املاء يف أرض مملوكة 

 :ة وهو املاء يف أرض غري مملوك: النوع األول 

املاء يف أرض غري مملوكة ماء مباح يف الغالب ، وعـىل هـذا ال يـدخل يف 
موضوعنا ، ولكنه قد يملك يف بعض األحوال عند فريق من الفقهاء ، وهلذا 

 .تذكر هذا النوع  بإجياز لنعرف هذه األحوال 

 :قول احلنفية 

ه ، يرى احلنفية أن املاء يف احلياض واآلبار والعيون ليس بمملوك لصاحب
بل هو مباح يف نفسه سواء أكان يف أرض مباحة أم مملوكة ، ولكـن لـصاحبه 
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ًحقا خاصا فيه ، وإذا كان غري مملوك فال جيوز بيعه  ً. 

وليس لصاحبه أن يمنع الناس من الشفة ، أي رشهبم ورشب دواهبـم ، 
  .وله أن يمنعهم من سقي زروعهم وأشجارهم

 أن املـاء يف األصـل مبـاح ، وعـىل وسنذكر يف النوع اآليت أدلـتهم عـىل
 .وجوب بذل الفاضل للشفة ال للزرع 

 .أما الشافعية واملالكية فيعتربون نية حافر البئر يف أرض موات 

 :فريى الشافعية 

ً أن من حفر بئرا بموات ومل يبني أهنا للتملك ، أو الرتفاق نفسه فإن -١

 .قفها ًماءها يكون مشرتكا بني الناس ولو من غري تلفظ بو

 أما إذا حفرها الرتفاق نفسه ال للتملك ، فهو أوىل بـام حيتاجـه مـن -٢
مائها ، وعليـه بـذل الفـضل للـشاربني دون غـريهم ، أي لـرشب اإلنـسان 

 .واحليوان 

 :ويرى املالكية 

 أن البئر املحفورة يف ملك يملك ماؤها ويباح بيعه حتـى يبـني أهنـا -١

                                         
 . مطبعة اإلمام ٣٨٣٩ / ٨ راجع بدائع الصنائع )١(
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 . امللك وإباحة البيع للصدقة ، ألن الظاهر أنه حفرها عىل

 أما املحفورة يف غري ملك ملاشـية أو لـرشب ومل يبـني أهنـا للملكيـة -٢
فيجب عليه بذل الفاضل للغري وال جيوز بيعه ، ألنه عند عـدم بيـان امللكيـة 

، واملعتـاد يف هـذه احلالـة هـو التـصدق .. تفرس نيته عىل ما جتري به العـادة 
 .وهذه أقواهلم .. بالفاضل 

 :الشافعية واحلنابلة قول 

وحافر بئر بموات لالرتفاق لنفسه برشبه أو رشب : قال الرميل الشافعي 
دوابه منه ال للتملك أوىل بامئها من غريه فيام حيتاجه منـه ولـو لـسقي زرعـه 

 ..حتى يرحتل لسبقه إليه 

أما حفرها الرتفاق املـارة أوال بقـصد نفـسه وال املـارة فهـو كأحـدهم 
  .يها ولو مع عدم تلفظه بوقفهافيشرتك الناس ف

 :وقال املاوردي الشافعي والقايض أبو يعىل احلنبيل 

ًإذا حفر بئرا للسابلة فيكون ماؤها مشرتكا وحافرها كأحدهم  ً. 

وإن حفرها الرتفاقه بامئها كان أحق بامئها ما أقام عليهـا ، وعليـه بـذل 

                                         
  .٣٥٥ ، ٣٥٤ / ٥ هناية املحتاج )١(
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 عنهـا صـارت البئـر الفضل من مائها للشاربني دون غريهم ، فـإذا ارحتلـوا
  .سابلة

 .واملراد بالشاربني رشب بني آدم واحليوان ال سقي الزرع 

ألهنام يوجبان عىل حافر البئر للتملك بذل الفاضل حليوان غريه ، فيكون 
 .بذله إذا كان يف أرض غري مملوكة أوىل 

فإن فضل منه بعد كفايته فـضل : فيقوالن يف ماء البئر املحفورة للتملك 
  .ه للشاربة من أرباب املوايش واحليوانلزم

ونص ابن قاسم الشافعي عىل أن املاء املختص بشخص جيب بذله ملاشية 
املختص بشخص أي مللكه أو الرتفاقه بـه : وقال الباجوري .. غريه برشوط 

  .ًبأن حفر بئرا بموات الرتفاقه به

 :قول املالكية 

ه ، فالظاهر أهنا عىل امللـك وإباحـة ًيرى املالكية أن من حفر بئرا يف أرض

                                         
 الطبعــة الثالثــة ، األحكــام – مطبعــة احللبــي ١٨٢ األحكــام الــسلطانية للــاموردي ص )١(

 . مطبعة احللبي الطبعة الثانية ٢١٧السلطانية أليب يعىل ص 
  .١٨٣ وللاموردي ص ٢١٩ األحكام السلطانية أليب يعىل ص )٢(
  .٤٠ / ٢اجوري عىل رشح ابن قاسم  حاشية الب)٣(
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 .البيع حتى يبني أهنا للصدقة 

ًأما إذا حفر بئرا يف البادية غري ملكه فيعتربون النية ، ويعتربون العادة إذا 

 .مل تظهر نيته 

ًفمن حفر بئرا يف البادية يف غري ملكه ملاشية أو لرشب وأشهد عند احلفر 

 وأخذ الثمن إن وجد ألنه إحياء حينئـذ أنه حيفرها ليملك ماءها كان له املنع
 .ويأخذ املاء حكم املاء اململوك عندهم 

ًأما لو حفر بئرا يف البادية يف غري ملكه ملاشية أو لرشب ، ومل يبـني حـني 

فاضل للغري ولـو غـري مـضطر بـال احلفر أهنا للملكية ، فإنه جيرب عىل بذل ال
رث عنه ، ولو منعه حل قتالـه ، وال جيوز له بيع الفاضل وال هبته وال يوثمن

 .ًوغرم دية من منعه ومات عطشا 

 .وذلك لعدم اإلحياء بمجرد احلفر ، وألن نيته أخذ كفايته فقط 

أي أنه ينرصف عمله دون رشط إىل املعتاد من حاهلـا ، واملعتـاد أن مـن 
 .ًحيفر بئرا ملاشية يف غري ملكه يف الرباري يتصدق بام فضل من مائها 

بئر املاشية هي ما حفره الرجل يف غري ملكه عىل ما عهـده  : قال الباجي
فهذه البئر إذا حفرت فإنام جرت العادة .. مما حيفره الرجل ملاشيته يف الرباري 

فاتفق مالك وأصحابه .. أن حيفر لرشب ماشيته ويتصدق بام فضل من مائها 
 .عىل أنه ال يمنع ما فضل من مائه 
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ه لبيع مائهـا أو لـسقي ماشـيته ومل حيتفرهـا ًوأما من احتفر بئرا يف أرض
للصدقة فال بأس ببيعها ، فتقرر من هذا أن ما احتفره يف أرضه ، فالظاهر أهنا 
عىل امللك وإباحة البيع حتى يبني أهنا للصدقة ، ومـا احتفـره يف غـري أرضـه 

 ومل حيفرهـا إلحيـاء زرع أو غـرس فالظـاهر أنـه –للامشية أو للرشب فقط 
كون املقدم يف منفعتها ، وللناس فضلها ، ألنه إنام حيفرها بحيـث احتفرها لي

ال يباع ماؤها ، وال جرت به العادة إال ببذهلا ، فإنام ينـرصف عملهـا دون رشط إىل 
  .املعتاد من حاهلا ، وعىل ذلك حيمل ، وهبذا احلكم حيكم هلا

سقي  وهـي التـي حفرهـا لـ–ويفرق املالكية بني الفاضل من بئر الزرع 
 : والفاضل من بئر املاشية –زرعه 

 إال يف حالة اخلـوف –فام فضل من بئر الزرع لصاحبه منعه وجواز بيعه 
 ألن نية حافرهـا أن يكـون لـه مجيـع –ًعىل هالك زرع اجلار كام ذكرنا سابقا 

ضل ا فإنه ال جيوز له منع الف– إذا مل يبني امللكية –أما حافر بئر املاشية . مائها 
  .ه ، ألن نية حافرها لذلك أن يكون له قدر كفايتهوال بيع

                                         
 . مطبعة السعادة ٣٥ / ٦ املنتقى )١(
الـرشح الكبـري وحاشـية :  راجع فيام نقلناه هنا وفيام نقلنـاه عـنهم يف هـذا النـوع األول )٢(

ــوقي  ــدوى ٧٣ / ٤الدس ــية الع ــريش وحاش ــاج ٧٤ / ٧ ، اخل ــل والت ــب اجللي  ، مواه
  .٣٦٨ية ص  ، قوانني األحكام الفقه١٦ / ٦واإلكليل 
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 :النوع الثاين 

ًرضه أو حفر بئرا يف وهو املاء يف أرض مملوكة ، كام لو استنبط املاء من عني يف أ

 :ً أرض موات له حق احيائها ، أو شق جدوال يف ملكه ملكه أو يف

 كام اختلفـوا يف وقد اختلف الفقهاء يف ملكية هذا املاء ، ويف جواز بيعه ،
فبعضهم وسع دائرة البذل ، وبعضهم ضـيقها عـىل حـني : بذل الفاضل منه 
 .توسط اآلخرون 

ومن أهم أسباب اخلالف تأويلهم ألحاديث النهي عن منع املـاء وبيعـه 
 :وهاكم بعضها 

 أحاديث يف النهي عن منع فضل املاء وعن بيعه

 ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللا  يف الصحيحني وسنن ابن ماجـه عـن أيب هريـرة أن-١
  .» ال يمنع فضل املاء ليمنع به الكأل «: قال

 ثالثـة ال ينظـر اهللا إلـيهم يـوم « : ملسو هيلع هللا ىلص ويف البخاري قال رسول اهللا -٢

                                         
 ، ٨٢٨ / ٢ ، سـنن ابـن ماجـه يف الرهــون ١١٩٧ / ٣بـاب املــساقاة :  صـحيح مـسلم )١(

واملعنى أن يكون حول البئر كأل ليس عنده ماء غريه ، وال يمكن ألصحاب املوايش رعيه 
إال إذا مكنوا من سقي هبائمهم من تلك البئر لئال يترضروا بالعطش بعد الرعي فيـستلزم 

 .ء منعهم من الرعي ليتوافر الكأل عليه منعهم من املا
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رجل كـان لـه فـضل مـاء بـالطريق : القيامة وال يزكيهم ، وهلم عذاب أليم 
  .)احلديث  ( »فمنعه من ابن السبيل 

املسند عن عبادة بن الـصامت أن رسـول  وروى عبد اهللا بن أمحد يف -٣
 ، وقـىض بـني » أال يمنع نقع البئـر «:  قىض بني أهل املدينة يف النخل ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

  .» أن ال يمنع فضل ماء ليمنع به الكأل «أهل البادية 

 عـن بيـع فـضل « ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا :  جاء يف مسلم عن جابر قال -٤
  .»املاء 

 ال يباع فضل املاء « : ملسو هيلع هللا ىلص قال قال رسول اهللا  وجاء فيه عن أيب هريرة-٥
  .»ليباع به الكأل 

 حديث بئر رومة

 ثبت يف احلديث الصحيح أن عثامن اشرتى بئر رومة مـن اليهـودي -٦
 مـن يـشرتي بئـر رومـة «:  يقـول ملسو هيلع هللا ىلصوسبلها للمسلمني بعد أن سمع النبي 

                                         
   ابــن ماجــه ٥٧ / ٤ عــن أيب هريــرة أبــو داود ٣٤ / ٥ البخــاري يف الــرشب واملــساقاة )١(

٧٤٤ / ٢.  
 .أي املاء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها :  نقع البئر ٣٢٧ / ٥ مسند أمحد )٢(
  .٧٤١ و ٧٤٠ سبق خترجيه ص )٣(
  .١١٩٧  /٣ صحيح مسلم باب املساقاة )٤(
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  .»اءها فيوسع هبا عىل املسلمني ، فله اجلنة ، وكان اليهودي يبيع م

فإن هذا احلديث يدل عىل جواز بيع البئر نفسها ويدل عىل جواز بيع املاء 
  . لليهودي عىل البيعملسو هيلع هللا ىلصلتقريره 

 أقوال الفقهاء يف ملكية هذا املاء

 :اختلف الفقهاء يف ملكية املاء يف أرض مملوكة عىل قولني 

ه أحق به قول كثري منهم بأنه غري مملوك ، وإنام هو حق ، فصاحب: األول 
 .من غريه لكونه يف ملكه 

  .ومن هؤالء احلنفية وبعض الشافعية والقول األصح عند احلنابلة

 .أن املاء يملك إذا كان يف أرض مملوكة : الثاين 

  .وهو قول املالكية والقول األصح عند الشافعية ، وقول عند احلنابلة

 :أدلة الفريقني 

 :اء استدل القائلون بملكية هذا امل
                                         

من حيفـر بئـر رومـه ( ً رواه البخاري تعليقا ٣١٧ / ٤ ، زاد املعاد ٢٤١ / ٥ نيل األوطار )١(
  .٥٢ / ٧) فله اجلنة فحفرها عثامن 

 . مكتبة الرياض احلديثة ٥٨٩ / ٥ مطبعة اإلمام ، املغني ٣٨٣٩ / ٨ بدائع الصنائع )٢(
 . طبعة احللبي األخرية ٣٥٥ / ٥ هناية املحتاج )٣(
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 بأن املـاء نـامء ملكـه فيملـك كـالثمرة واللـبن والـشجر النابـت يف -١
  .ملكه

  . وبالقياس عىل املاء املحرز يف اجلرار ونحومها-٢

 :واستدل القائلون بعدم ملكيته 

 النـاس رشكـاء يف « : ملسو هيلع هللا ىلصً بأن املاء خلق يف األصـل مباحـا ، لقولـه -١
  :»ثالث 

رشكة العامـة تقتـيض اإلباحـة ، إال إذا أحـرز  وال» املاء والكأل والنار «
فيملك بـاإلحراز وإذا مل يوجـد اإلحـراز بقـي عـىل أصـل اإلباحـة الثابتـة 

  .بالرشع

 وبأن البئر ونحوها مـا وضـع لإلحـراز ، وال يملـك املبـاح بدونـه -٢
  .كالظبي إذا دخل أرضه

هر املبـاح فإنـه  هنر متصل بالنيف وبأنه ليس بنامء ملكه ، ألنه إن كان -٣

                                         
  .٣٥٥ / ٥ هناية املحتاج )١(
  .٤٩ / ٦ نيل األوطار )٢(
  .٣٨٣٩ / ٨ البدائع )٣(
  .٨٠ / ١٠ اهلداية ومعها نتائج األفكار )٤(
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 .مباح دخل إىل ملكه فأشبه مالو دخل صيد بستانه 

  .وإن كان يف بئر فإنه جيري من حتت األرض إىل ملكه

 وأما القياس عىل املاء املحرز فرد بأن السيول أشـبه منـه بـامء اجلـرة -٤
  .ونحوها

 املذاهب يف بذل فضل املاء يف أرض مملوكة

 عن حاجة صـاحبه ، وحاجـة صـاحبه هـي الفاضل من املاء هو ما زاد
حاجته هو وعياله للرشب وللوضوء وغسل الثيـاب ونحـو ذلـك وحاجـة 

 .ماشيته وزرعه ، ونريد بالزرع ما يشمل النخيل واألشجار 

وحاجة الغري إىل املاء قد تكون لواحد من هـذه األمـور أو أكثـر ، وهنـا 
 :مثار مسألتني 

  يــة صــاحبه واحتــاج إليــه الغــري أو إذا مل يفــضل املــاء عــن كفا: األوىل 
 .اضطر إليه 

ــة  ــري : والثاني ــه الغ ــاج إلي ــاحبه واحت ــة ص ــن كفاي ــاء ع ــضل امل   إذا ف
 .أو اضطر إليه 

                                         
 . مكتبة الرياض احلديثة ٥٨٩ / ٥ ، املغني ٣١٥ / ٤ زاد املعاد )١(
  .٤٩ / ٦ نيل األوطار )٢(
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 :وهاك احلديث عن املسألة األوىل 

إذا كان املاء يف أرض مملوكة وفق كفاية صاحبه لرشبه ورشب ماشـيته ، 
 : عىل نفس وسقى زرعه فال جيب عليه بذله لغريه إال ملضطر

ًألن صاحب املاء إما مالك له أو أن له حقـا خاصـا فيـه لكونـه يف ) ١( ً

 .ملكه فإذا تساوى هو وغريه يف احلاجة كان أحق به 

 . عن منع فضل املاء ، وال فضل يف هذا ملسو هيلع هللا ىلصوألن توعد النبي ) ٢(

  .ًوألن عليه يف بذله رضرا ، وال يلزمه نفع غريه بمرضة نفسه) ٣(

اية املحتاج وحواشيه أن الغري إذا اضطر إىل هذا املاء لرشبه أو وجاء يف هن
 .لرشب ماشيته قدم األدمي عىل املاشية ، وقدمت املاشية عىل الزرع 

فإذا اضطر الغري لرشبه وجب بذله لذلك ، وإن احتاجـه صـاحب املـاء 
 .ملاشيته أو لزرعه 

  .وتقدم ماشية الغري وإن احتاجه صاحب املاء لزرعه

 
                                         

 ، ٢٢٢، ٢١٩سلطانية أليب بعىل ص  مكتبة الرياض احلديثة، األحكام ال٢٩٩ / ٤ املغني )١(
 . وما بعدها ١٨٣واألحكام السلطانية للاموردي ص 

  .٣٥٥ / ٥ هناية املحتاج وحواشيه )٢(
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 :ملسألة الثانية ا

  وهي ما إذا فضل املاء عن حاجة صاحبه واحتاج إليـه الغـري أو اضـطر
 . إليه 

فإذا احتاج إليه الغري لرشب نفسه أو لوضوئه ونحوه فأكثر الفقهاء عـىل 
 .أنه جيب عىل صاحب املاء بذله لذلك 

فالصحيح عند احلنفية أنه جيوز للغري أخـذ املـاء مـن اجلـدول الـصغري 
  .ًوغسل الثياب دفعا للحرج عنهللوضوء 

  .جيب بذله لنحو طهارة غريه: وقال الشربامليس الشافعي 

لكل أحد أن يستقي من املاء اجلاري لـرشبه ووضـوئه : وقال ابن قدامة 
وغسله وغسل ثيابه وينتفع به يف أشباه ذلك مما ال يؤثر فيه من غري إذنـه وال 

 .حيل لصاحبه املنع من ذلك 

رجل كان له :  ثالثة ال ينظر اهللا إليهم وهلم عذاب أليم « : ملسو هيلع هللا ىلصله  لقو-١
  .»فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل 

                                         
 . طبعة احللبي األوىل ٨١ / ١٠ اهلداية مع نتائج األفكار )١(
  .٣٥٥ / ٥ حاشية الشربامليس مع هناية املحتاج )٢(
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   وألن ذلـك ال يــؤثر يف العــادة وهــو فاضـل عــن حاجــة صــاحب -٢
  .النهر

أما إذا احتاج إليه الغري حليوانه فأكثر الفقهاء يرون وجوب بذلـه بقيـود 
 .اختلفوا يف بعضها 

حتاج إليه الغري لزرعه فأكثر الفقهاء عىل أنـه ال جيـب بذلـه لـزرع وإذا ا
 .غريه 

 :وهاك أقوال املذاهب األربعة 

 :قول احلنفية 

يرى احلنفية أن املاء إذا كان يف أرض مملوكة ، فللغري فيـه حـق الـشفة ، 
ويريدون به رشب بني آدم ورشب دواهبم ، ولكن ليس له حق سقي أرضـه 

 .ولو اضطر إىل ذلك 

 :وقيدوا حق الشفة بقيود هي 

 أن لصاحب النهر أن يمنع من يريد الشفة من الدخول يف ملكه ، إذا -١
كان جيد ماء آخر يف غري ملك أحد بقرب هذا املـاء ، وإن كـان ال جيـد فعـىل 

                                         
 . مكتبة الرياض ٥٨٩ / ٥ املغني )١(
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 .صاحب النهر أن يعطيه أو يرتكه بأخذ بنفسه برشط أال يكرس الضفة 

 أو ظهره العطش فله أن يقاتلـه ولو منعه عن ذلك وهو خياف عىل نفسه
 .بالسالح ليأخذ قدر ما يندفع به اهلالك 

إن أعناقنا وأعنـاق مطايانـا : ً ملا ورد أن قوما وردوا ماء فقالوا ألهله -أ
ًكادت تنقطع من العطش ، فدلونا عىل البئر وأعطونـا دلـوا نـستقي بـه فلـم 

ــن اخلطــاب فقــال     فــيهم هــال وضــعتم: يفعلــوا ، فــذكروا ذلــك لعمــر ب
  .السالح

 وألنه إذا منعه ما له حق أخذه قاتله بالـسالح ، كـام إذا منعـه مالـه -ب
اململوك واملاء يف البئر مباح وهذا بخالف املحرز حيث يقاتله بغـري الـسالح 
ألنه ماء مملوك فالبد من مراعاة حرمة امللك حلرمة القاتل بالـسالح ، وقيـل 

تله بغري سالح ألنه ارتكب معصية فقام ذلك األوىل أن يقا: يف البئر ونحوها 
 .مقام التعزير له 

 عدم اإلرضار بصاحب النهر ، فإذا خاف ختريب النهر لكثرة اإلبـل -٢
ًفله املنع ، ويرى أكثرهم أن له املنع أيضا إذا خاف من كثرة اإلبل واملوايش أن 

ًتأيت عىل املاء كله دفعا للرضر وقياسا عىل سقي املـزارع لعلـة  تفويـت حقـه ً

                                         
  .١٠٥ اخلراج أليب يوسف ص )١(
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ال يمنع منه ألن اإلبل ال ترده يف كل وقت وصار كاملياومة وهو سبيل : وقيل 
  .يف قسمة الرشب

 :قول الشافعية 

الصحيح عندهم وجوب بذل الفاضل من ماء البئر اململوكة ملاشية غريه 
بقيود ، وقيل ال جيب للامشية كاملاء املحرز ، وأما بذله لزرع غريه فال جيـب ، 

  .ز بعوض ، وقيل جيب بذله لزرع غريه كاملاشيةوجيو

وجوز ابن عبد السالم الرشب وسقي الدواب من نحو جدول مملوك مل 
  .يرض باملكه

 :قول احلنابلة 

يرون أن ما فضل من املاء اجلاري يف أرض مملوكة عن رشب صـاحبه ، 
بغـري ورشب ماشيته وزرعه واحتاجت إليه ماشية غريه يلزمـه بذلـه بقيـود 

 .عوض 

                                         
 ومـا بعـدها ، ٨٠ / ١٠ وما بعدها ، اهلداية مع نتائج األفكار ٣٨٣٩ / ٨ بدائع الصنائع )١(

  .٤٣٩ / ٦الدر وحاشية ابن عابدين 
 . وما بعدها ١٨٣ ، األحكام السلطانية للاموردي ص ٣٥٥ / ٥هناية املحتاج وحواشيه  )٢(
  .٣٥٦ / ٥ هناية املحتاج )٣(
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. األوىل ال يلزمـه بذلـه لـذلك .. وأما بذله لزرع غـريه ، فيـه روايتـان 
  .األوىل أصح:  قال القايض أبو يعىل والثانية يلزمه

 :قيود بذل الفاضل من املاء عند الشافعية واحلنابلة 

قيد الشافعية والقايض أبو يعىل وجوب بذل الفاضـل مـن املـاء ملاشـية 
 :أربعة الغري بقيود 

 .أن يكون املاء يف قرار البئر ، فإن استقاه مل يلزمه بذله : أحدها 

 .أن يكون بقرب كأل ، فإن مل يقرب من الكأل يلزمه بذله : الثاين 

 .ًأال جيد صاحبها ماء آخر مباحا ، فإن وجد مل يلزمه بذله : الثالث 

رع وال ماشية ، فإن أال يكون يف ورد املوايش إىل مائه رضر يلحقه يف ز: الرابع 
 .حلقه رضر منعت ، وجاز للرعاة استقاء فضل املاء هلا 

وجيوز . فإذا كملت هذه الرشوط األربعة لزم بذل الفضل بدون عوض 
 .مع اإلخالل هبذه الرشوط أن يأخذ ثمنه 

ًويشرتط يف بيع املاء تقديره بكيل أو وزن ، وال جيوز أن يبيعه جزافـا وال 

                                         
 . وما بعدها مكتبة الرياض احلديثة ٢٩٩ / ٤ املغني )١(
 . طبعة احللبي الثانية ٢٢٠ ، ٢١٩ األحكام السلطانية ص )٢(
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  .و زرعًمقدرا بري ماشية أ

 :قول املالكية 

رأينا عند حديثنا عن املاء املحرز قول املالكية ، إن لـصاحب املـاء منعـه 
ًوجواز بيعه إذا كان املاء يف مأجـل ، أو يف بئـر مملوكـة ، أو كـان مطـرا حـل 

 .ملك أو منفعة ببأرضه اخلاصة به 

ها فله أن وإن املاء إذا كان يف بئر يف دار رجل أو يف حائطه التي حظر علي
 .ًيمنع من الدخول عليها اتفاقا 

أما إذا كان البئر أو العني يف أرضه التي ال رضر عليـه يف الـدخول فيهـا 
 .لالستقاء منها ففي منع الغري خالف ، واملشهور هو املنع 

األوىل أنه ليس لـصاحب املـاء .. واستثنوا من املنع حالتني اضطراريتني 
والثانية . غريه اهلالك أو الرضر الشديد لو منع منعه إذا خيف عىل العاقل أو 

  أنه إذا كان لصاحب املاء بئر يسقي منهـا زرعـه ، وخيـف التلـف عـىل زرع 
 .اجلار ، فليس لصاحب املاء منعه بقيود 

ًورأينا عند حديثنا عن املاء يف أرض غري مملوكة أهنم يرون أن من حفر بئـرا يف 

 .ة البيع حتى  يبني أهنا للصدقة أرضه فالظاهر أهنا عىل امللك وإباح
                                         

  .١٨٤ ، ١٨٣ األحكام السلطانية للاموردي ص )١(

www.almoslih.net



  
 

 - ٨٦٦ -

ًوأن من حفر بئرا يف البادية يف غري ملكه ملاشية أو لـرشب وأشـهد عنـد 

حياء ، إاحلفر أنه حيفرها ليملك ماءها كان له املنع وأخذ الثمن إن وجد ألنه 
 .ويأخذ املاء حكم املاء اململوك عندهم 

ء أكانت مـستنبطة ما كان من املاء بأرض متملكة ، وسوا: قال ابن رشد 
مثل بئر حيفرها أو عني يستخرجها أو مواجل يتخذها ، أم غري مستنبطة مثـل 
عني يف أرضه مل يستخرجها أو غدير وما أشبه ذلك هو أحق به وحيل له بيعـه 
ومنع الناس منه إال بثمن إال أن يرد عليه قوم ال ثمن معهـم وخيـاف علـيهم 

هم ، فإن منعهم كان عليهم جماهدته ، اهلالك إن منعهم وحيق عليه أن ال يمنع
هذا قوله يف املدونة ، ألنه مل حيمل هنيه عليه السالم عن منـع نقـع البئـر عـىل 

  .عمومه بل تأوله عىل ما تقدم

وأمـا املـاء ألهلـه بيعـه كـالبئر حيتفرهـا الرجـل يف داره : وقال الباجي 
 إال بـالثمن إال أن وأرضه ليبيع ماءها ، فله أن يمنع ابـن الـسبيل مـن مائهـا

يكون ابن السبيل ال ثمن معه وإن منع خيف عليه أن ال يبلغ املاء فال يمنع ، 
  .فإن منع جاهدهم عليه ، وإن مل خيف عليه رضر كان هلم منعه

 
                                         

 . طبع ليبيا ١٦ / ٦ التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل )١(
 . مطبعة السعادة الطبعة األوىل ٣٦ / ٦ املنتقى )٢(
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 :موازنة 

ًيتبني مما سبق أن احلنفية أكثر املذاهب األربعة توسـيعا لـدائرة بـذل مـا 
 ألين مل أجـد اشـرتاطهم يف وجـوب بذلـه قـرب فضل من املاء ملاشية الغري ،

 .الكأل كام اشرتط الشافعية واحلنابلة 

بل إن املاشية إذا كانت تأيت عىل املاء كله ، فإن أكثـر احلنفيـة وإن كـانوا 
 .جييزون لصاحب املاء منعها فإن بعضهم ال جييز منعها 

 وهـي :ولكن الشافعية واحلنابلة يوسعون دائرة البذل من ناحية أخرى 
ًأن فريقا منهم يوجب بذل املاء لزرع الغري عىل حني ال يوجب احلنفيـة بذلـه 

 .لزرع الغري ولو اضطر إىل ذلك 

ًوأما املالكية فأكثر املذاهب األربعة تضييقا لدائرة البذل ، إذ ال يوجبونه إال عند 
 .ًاالضطرار وقيدوا بذله لزرع الغري بقيود تكاد جتعل وقوعه نادرا 

 :األدلة 

 وهـو رشب بنـي آدم ورشب –استدل احلنفية عىل ثبـوت حـق الـشفة 
 :دواهبم 

بأن املاء مباح ، ألن البئر ونحوها ما وضـع لإلحـراز ، وال يملـك ) ١(
 . يف أرضه املباح بدونه ، كالظبي إذا تكنس

                                         
 . ط املكتبة العلمية ٥٤٢ / ٢ كناس الظبي بالكرس بيته املصاح املنري )١(
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 . هنى من منع نقع البئر وهو فضل مائها الذي خيرج منها ملسو هيلع هللا ىلصوبأنه ) ٢(

ة رضورة ، ألن اإلنسان ال يمكنه استـصحاب املـاء وألن بقاء الشف) ٣(
إىل كل مكان وهو حمتاج إليه لنفسه وظهره ، فلو منـع منـه أفـىض إىل حـرج 

  .عظيم

ــقي ) ٤( ــالف س ــاء بخ ــصاحب امل ــف ب ــوان ال جيح ــقي احلي   وألن س
  .الزرع

  واستدل الشافعية واحلنابلـة عـىل وجـوب بذلـه ملاشـية الغـري إذا كـان 
 ال متنعوا فضل املاء لتمنعـوا بـه « كأل يقوله عليه الصالة والسالم يقرب املاء

  .»الكأل 

 :واستدل القائلون بعدم وجوب البذل لزرع الغري 

بأن وجوب البذل يؤدي إىل إبطال حق صاحب املاء ، ألن كل أحد ) ١(
  .ًيتبادر إليه فيسقي منه زرعه وأشجاره فيبطل حقه أصال

                                         
 . طبعة احللبي األوىل ٨٠ / ١٠ اهلداية مع نتائج األفكار )١(
 . املطبعة السلفية بالطبعة اخلامسة ١٠٤ اخلراج أليب يوسف ص )٢(
 . مكتبة الرياض احلديثة ٢٩٩ / ٤ ، املغني ٤١ / ٢ حاشية الباجوري )٣(
 . مطبعة اإلمام ٣٨٤٠ / ٨ذا دليل احلنفية بدائع الصنائع  ه)٤(
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 حرمة له يف نفسه ، وهلذا ال جيب عىل صـاحبه سـقيه وبأن الزرع ال) ٢(
 .بخالف املاشية 

 :واستدل القائلون بوجوب البذل لزرع غريه 

 .بعموم األحاديث التي تنهي عن منع فضل املاء ) ١(

 .وبأن يف املنع إهالك الزرع فحرم منعه كاملاشية ) ٢(

به حرمـة وأما القول بأن الزرع ال حرمة له فيجاب عنه بأن لـصاح) ٣(
نـع نفـي احلرمـة عنـه ، فـإن فال جيوز التسبب إىل إهالك ماله ، وحيمل أن يم

  .ال منهى عنها وإتالفه حمرم ، وذلك دليل عىل حرمتهملإضاعة ا

 :الرتجيح 

 املاء يف األهنار الكبار ماء مباح ورشكة بني الناس ألحاديث اشرتاك -١
 .الناس يف املاء 

اآلبار يف أرض مباحة مـاء مبـاح يف الغالـب  وماء األهنار اخلاصة و-٢
ضل عن حاجتـه لغـريه ،  به لسبقه إليه ، وعليه بذل الفافيكون صاحبه أحق

 . عن منع فضل املاء ملسو هيلع هللا ىلصلنهي النبي 

                                         
 . مطبعة احللبي ٣١٥ / ٤ ، زاد املعاد ٣٠٠/ ث ٤ املغني )١(
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ًويكون ماء مملوكا ، كام إذا حفر بئرا يف أرض موات للتملك  ً. 

، ولكن  أما املاء املحرز فقد حكى بعضهم اإلمجاع عىل أنه ماء مملوك -٣
 .أنه ليس بمملوك : خيالف هذا قول بعضهم 

 :والراجح أنه ماء مملوك ، لصاحبه منعه إال ملضطر ، وله جواز بيعه 

   هنـى عـن بيـع املـاء إال مـا « : ملسو هيلع هللا ىلص ملا روى أبـو عبيـد أن رسـول اهللا -أ
  .»محل منه 

  . وملا تكلف فيه مستقيه وحامله-ب

  .ه من غري نكري وملا جرت به العادة من جواز بيع–ج 

 .ًوإذا كان املاء املحرز مملوكا فيكون تقييد ملكيته وجوب بذله للمضطر 

 أما املاء يف أرض مملوكة فريى بعضهم أنه ماء مملوك ويرى آخـرون -٤
أنه ماء مباح ولكن صاحبه أحق به من غريه ، فله ما حيتاجه لرشبه ولـرشب 

 .ماشيته وزرعه 

أما بذل . لرجحان أدلة القائلني بأنه ماء مباح وأرجح أن هذا املاء مباح 

                                         
 . الطبعة الثانية ٣٨١ األموال أليب عبيد ص )١(
 . مطبعة احلكومة بمكة ١٥٠ ص ٣ كشاف القناع ح )٢(
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 :هذا املاء إذا فضل عن حاجة صاحبه 

   فأرجح وجـوب بذلـه لغـريه لـرشبه ولوضـوئه وانتفاعـه املنـزيل ، -١
 عىل منع املاء من ابن السبيل ، وألن هـذا ال يـؤثر يف العـادة وال ملسو هيلع هللا ىلصعيده لو

 .يرض بصاحب املاء 

فلم يشرتط احلنفية يف وجـوب البـذل  أما وجوب بذله ملاشية الغري -٢
وجوب البذل : األول : واختلف الشافعية واحلنابلة عىل قولني . قرب الكأل 

ًمطلقا ، والثاين وجوب بذله إذا كـان بقـرب الكـأل وكـان مفـضيا إىل منـع  ً

  .الكأل

  لنهيـه . وأرجح وجوب بذله ملاشية الغري ولو مل يكن بقـرب املـاء كـأل 
ملاء ونقع البئر بدون تقييـد ، أمـا األحاديـث التـي يـدل  عن منع فضل املسو هيلع هللا ىلص

 ليمنع به ءا ال يمنع فضل امل« : ملسو هيلع هللا ىلصظاهرها عىل تقييد املنع بقرب الكأل كقوله 
 فهي خاصة بالبادية ، واملراد هبا النهي عـن منـع فـضل املـاء ، »فضل الكأل 

 عنـه ًوعن منع فضل الكأل ، وملا كان منع املـاء مفـضيا إىل منـع الكـأل هنـى
  .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                                         
بعة ، ومل يشرتط ابـن القـيم  طبعة احللبي الرا٢٩١ جامع العلوم واحلكم البن رجب ص )١(

  ) .٣١٤ ص ٤زاد املعاد ح ( ًأيضا قرب الكأل 
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ولو كان املراد اختصاص املنع بالقرب من الكأل القتىض هذا جواز بيع املاء يف 
األهنار الكبار أو يف بئر يف موات حمفورة لالرتفاق أو للسابلة إذا مل يكن بيع هذا املاء 

 .ًمفضيا إىل بيع الكأل وهذا غري صحيح عند اجلمهور 

املاء كأل فيـه حـرج عظـيم واحلـرج وألن منع املاشية وإن مل يكن بقرب 
  .ًمدفوع رشعا

ً أما بذله لزرع غريه فأرجح وجوبه إذا كان املاء فاضال عـن حاجـة – ٣
صاحبه لرجحان أدلة القائلني بوجوب بذله لزرع غريه ، ولكن إذا أدى هذا 

 .إىل إبطال حق صاحب املاء فله املنع ، ألنه أحق به من غريه 

ًص عن أمحد وجـوب بذلـه جمانـا بغـري عـوض املنصو: قال ابن رجب 

                                         
 فهـو عنـدي يف » ال يمنع فضل املاء ليمنع به فضل الكـأل « : ملسو هيلع هللا ىلصأما قوله :  قال أبو عبيد )١(

األرض التي هلا مالك ويكون فيها املاء العد والكأل الذي نتبه األرض من غري أن يتكلف 
 وإن كان –ً بذرا ، فأراد أنه ليس يطيب لرهبا من هذا املاء والكأل هلا رهبا لذلك غرسا وال

 األقدر حاجته لشفته وماشيته وسقي أرضه ثم ال حيل لـه أن يمنـع مـا وراء –ملك يمينه 
 يف ملسو هيلع هللا ىلصذلك ، ومما يبني أنه أراد هبذه املقالة أهل امللك ذكره فضل املـاء والكـأل ، فـرخص 

ظر عليه منع ما سوى ذلك ، ولو كان غري مالك له ما كـان نيل ما ال غناء له به عنه ، ثم ح
األمـوال ( ًلذكر الفضول ههنا موضع ولكان الناس كلهم يف قليله وكثـريه رشعـا سـواء 

  ) .٢ ط ٣٧٩ ، ٣٧٨ص 
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  .للرشب وسقي البهائم وسقي الزروع

املاء الجاري والكأل جيب بذل الفاضل منه للمحتاج إىل الرشب : وقال 
 .وإسقاء البهائم ، وكذلك زروعه عىل الصحيح 

ومأخذ املنع من بيعه أن ما تدعو احلاجة إىل االنتفاع به من األعيـان وال 
ًله لتيرسه وكثرة وجوده أو املنافع املحتاج إليهـا جيـب بذلـه جمانـا رضر يف بذ

  .بغري عوض يف األظهر

أما صلة تقييد امللكية هبذا املاء فإن التقييد يكون يف األحوال التي جيـب 
 .فيها بذل هذا املاء عند القائلني بأنه ماء مملوك 

 

                                         
 . احللبي ٤ ط ٢٩١ جامع العلوم واحلكم ص )١(
 . طبعة أوىل ٩٩ القاعدة ٢٤٣ القواعد ص )٢(
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حق املسيل يشرتكان يف أكثر األحكام ، وهلذا رأيت مجعها حق املجرى و
 :يف مبحث واحد نبدؤه بحق املجرى 

 مـن أرض إىل أرض –ً املستحق رشبا –حق املجرى هو حق إجراء املاء 
 .أخرى لسقيها 

ً وقد يكون جمرى املاء ملكا لصاحب األرض التي اخرتقها ، ولـيس -١

 .لآلخر إال حق إجراء املاء 

ًكون ملكا لصاحب األرض التي تسقى منه وإن كـان خيـرتق  وقد ي-٢

 .أرض غريه 

ً وقد يكون ملكا مشرتكا بينهام ، أو مشرتكا بينهام وبني آخرين - ٣ ً ً. 

دفع الرضر مـا أمكـن وبقـاء :  األحوال الثالثة أحكام عامة أمهها هوهلذ
ذه القديم عىل قدمه فيام ال إثبات فيه ، واحرتام مـا يتفـق عليـه أصـحاب هـ
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احلقوق فيام ال خيالف أوامر الـرشع وقواعـده ، وفـيام ال يفـيض إىل املنازعـة 
 .بسبب اجلهالة 

ونخص احلالة األوىل باحلديث ألهنا هي التي يظهر فيها بوضوح تقييـد 
امللكية عند من يرون إجبار املالك عىل إجراء املاء يف أرضـه ليـصل إىل أرض 

 .رجل آخر 

ا رواه مالـك يف موطئـه مـن أن عمـر بـن ومستند هؤالء الفقهاء هو مـ
 .اخلطاب قىض عىل حممد بن مسلمة بأن جيري ماء الضحاك يف أرضه 

ًفقد روى مالك أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا لـه مـن العـريض ، 

فأراد أن يمر به يف أرض حممد بن مسلمة ، فأبى حممد فقـال لـه الـضحاك مل 
ًا وال يرضك ، فأبى حممد ، فكلـم ًمتنعني وهو لك منفعة ترشب به أوال وآخر

فيه الضحاك عمر بن اخلطاب فدعا عمر حممد بن مسلمة فأمره أن خييل سبيله 
مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك نـافع تـسقي بـه : ال ، فقال عمر : فقال حممد 

ًأوال وآخرا وهو ال يرضك ؟ ً واهللا ليمرن : ال واهللا ، فقال عمر .  فقال حممد
  .بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاكبه ولو عىل 

                                         
 . ، دار االحتاد العريب للطباعة ٩٥ملحمد أيب زهرة ص امللكية ونظرية العقد ) ١(
يرى املالكية أنه حيتمل أن يريد الضحاك إمرار املاء يف أرض حممد هبـذا الـرشط وهـو أن ) ٢(

= 
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ًفقد قىض يف هذا األثر بإمرار املاء جربا عن صـاحب األرض إذ مل يكـن 

  .يف ذلك مرضة وكان فيه منفعة

 :ولكن الفقهاء اختلفوا يف العمل هبذا األثر 

فعمل بعض الفقهاء بقضاء عمر ، ومن هؤالء أبو ثـور ، وروايـة عـن اإلمـام 
ً ، وروى بعض الشافعية قـوال يف القـديم بإجبـار ورواية عن اإلمام أمحدمالك ، 

  .صاحب األرض عىل متكني غريه من إجراء مائه يف أرضه

أما أكثر الفقهاء فريون عدم إجبار صاحب األرض عـىل إمـرار املـاء يف 
ملكه ، وتأولوا أثر عمر ، وهو قـول أكثـر املالكيـة ، والقـول املـشهور عنـد 

                                         
= 

يكون له أن يرشب منه متى شاء ، ومثل هذا عىل وجه املعاوضة ال جيوز ألن مقدار رشبـه 

ًأوال وآخرا جمهول  ً. 
ًلك حكم ما يمس يف أرض حممد من املياه إن كـان املجـرى متـصال وحيتمل أنه يريد أن ذ  

  املنتقـى ( بأرض حممد فيصل املاء يف أرضه وهو غري مملوك فيكون أحـق بـه ألنـه األعـىل 
دعنـي أجـري يف : وجييز ابن قدامة أن يقول له ) .  الطبعة األوىل مطبعة السعادة ٤٦ / ٦

 مطابع سجل العرب ٣٦ / ٤املغني ( ه أرضك ماء ولك أن تسقي به ما شئت وترشب من
 ) . مطبعة احلكومة بمكة ٣٩٣ / ٣وراجع كشاف القناع 

 .راجع رشح هذا األثر يف قاعدة املضارة ) ١(
  .٤٦ / ٦ احللبي ، املنتقي ٤ ، ط٢٩١جامع العلوم واحلكم ص ) ٢(
 . معي املجموع مطبعة التضامن ٣٤٧ / ١٠فتح العزيز ) ٣(
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فعية ، وقول صاحب اإلقناع احلنبيل ، والقول الراجح عنـد ابـن قدامـة الشا
 .احلنبيل 

 :وهذه أقوال املذاهب 

 :قول احلنفية 

ًلو أن رجال احتفر بئرا أو هنرا أو قنـاة يف أرض لرجـل : قال أبو يوسف  ً ً
  بغري إذنه فله أن يمنعه من ذلك وأن يأخـذه بطـم مـا أحـدث مـن احلفـر يف 

ذلك أرض بأرضه ضمن قيمة الفـساد وهـو مـا نقـص مـن أرضه ، فإن كان 
  .أرضه باحلفر

 :قول الشافعية 

من احتاج إىل إجراء ماء يف أرض الغـري مل يكـن لـه : جاء يف فتح العزيز 
ى البند نيجي وغريه عن القديم وررض عليه ، وإجبار صاحب السطح واأل

  .ًقوال أنه جيرب ، واملذهب األول

 . جيوز أن جيري عىل سطحه ماء من غري إذنه ال: ويف املهذب 

ال جيوز أن جيري املاء يف أرض غريه وال عىل سـطحه بغـري : ويف رشحه 
                                         

 .الردم : الطم .  املطبعة السلفية ٥ ط ١٠٨اخلراج ص ) ١(
 . وهو مع املجموع مطبعة التضامن ٣٢٧ / ١٠فتح العزيز ) ٢(
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ًإذنه ، هذا قوله يف اجلديد ، وقال يف القديم إذا ساق رجل عينا أو بئرا فلزمتـه مئونـة  ً

ني ودعته الرضورة إىل إجرائه يف ملك غريه ومل يكن عىل املجـرى يف ملكـه رضر بـ
 . جيرب عليه ، واألول هو املشهور: فقد قال بعض أصحابنا 

 :قول احلنابلة 

جاء يف اإلقناع وكشاف القناع أنه حيرم إجراء ماء يف ملك اإلنـسان بـال 
  .إذنه وإن كان لرضورة ومل يترضر املالك وال أرضه بذلك

 جيـز إال إذا أراد أن جيري ماء يف أرض غريه لغـري رضورة مل: ويف املغني 
بإذنه وإن كان برضورة مثل أن يكون له أرض للزراعة هلا ماء ال طريق له إال 

جيـوز : ال جيوز واألخرى : أرض جاره فهل له ذلك ؟ عىل روايتني إحدامها 
  .واألول أقيس وموافق لألصول فكان أوىل

ـاء : وجاء يف قواعد ابن رجب حق   االنتفاع يدخل فيـه صـور  ـا إجـراء امل يف منه
  .أرض غريه إذا اضطر إىل ذلك يف إحدى الروايتني لقضاء عمر به

                                         
 . مطبعة اإلمام ٤٠٣ / ١٣املجموع ) ١(
 . مطبعة احلكومة بمكة بترصف يسري ٣٩١ / ٣كشاف القناع ) ٢(
 . مطبعة سجل العرب باختصار ٣٧١ / ٤املغني ) ٣(
 .لفكر العريب للطباعة  مؤسسة نبع ا٢٠٣القواعد ص ) ٤(
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 :أدلة القائلني باإلجبار 

 قضاء عمر بإجبار حممد بن مسلمة عىل إمـرار املـاء يف أرضـه ، ومل - ١
 .يثبت خمالفة أحد من الصحابة له 

َال رضر وال رضار« : ملسو هيلع هللا ىلص  قولـه - ٢ َ
ِ َ ََ َ ، والـرضر إدخـال الـرضر عـىل  » َ

  .ر دون منفعة لهاجلا

 :أدلة القائلني بعدم اإلجبار 

َّال حيلـبن أحـد ماشـية أحـد إال « : أنـه قـال ملسو هيلع هللا ىلص  ما ورد عن النبي - ١ َ َِ َِ َ َ َّ ََ َْ ِ َ  
ِبإذنه ِ ْ ِ«   . واللبن يتجدد وخيلفه غريه ، واألرض التـي يمـر فيهـا بالـساقية  

 .ال يعتاض منها 

فال جيوز ، وحاجة اجلـار إىل  وألنه ترصف يف أرض غريه بغري إذنه - ٢
  إمرار مائه ال تبيح مال غريه بـدليل أنـه ال يبـاح لـه الـزرع يف أرض غـريه ، 
 وال البناء عليها وال االنتفاع بيشء من منافعها املحرمة عليه قبل هـذه احلاجـة ،

  .فيكون القول بعدم اإلجبار أقيس وموافق لألصول فكان أوىل

                                         
 . وما بعدها الطبعة األوىل مطبعة السعادة ٤٦ / ٦املنتقى ) ١(
 ، ٤٠ / ٣ ، أبـو داود ١٣٥٢ / ٣ ، مسلم عن ابـن عمـر ٨٨ / ٥البخاري عن ابن عمر ) ٢(

  .٤ / ٣أمحد يف املسند 
 . مطابع سجل العرب ٣٧١ / ٤املغني ) ٣(
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قول حممد بن مسلمة ، وقـول حممـد موافـق  وأما قول عمر فيخاله - ٣
وحيتمل أنه كان للضحاك رسم إجـراء املـاء يف أرض  لألصول فكان أوىل

أو أن تكون أرض حممـد  . حممد فامتنع منه ، فلذلك أجربه عمر عىل ذلك
  .إنام صارت إليه بعد أن أحيا الضحاك أرضه وملك ماءه

 :الرتجيح 

امة وغريه من احلنابلة بأنه لـيس لـصاحب  أرى ترجيح قول ابن قد- ١
املاء أن جيريه يف أرض غريه لغري رضورة ، كأن يكون له سبيل آخر ، مراعـاة 

 .حلرمة امللك 

وأرى أن هذا ال خيالف قضاء عمـر ، ألن سـياق القـضية ، وهـو قـول 
مل متنعني وهو لك منفعة واباء حممد ثم عرضه األمـر عـىل : الضحاك ملحمد 

مل متنـع :  عمر ملحمد أن خييل سبيله فيأبى حممد فيقـول لـه عمـر عمر ، وأمر
 .أخاك ما ينفعه وهو لك نافع وال يرضك 

هذا السياق يدل عىل أن أرض حممد تعينت إلمرار املاء بحيث ال يوجـد 

                                         
 .املرجع السابق ) ١(
 . مطبعة اإلمام ٤٠٣ / ١٣املجموع ) ٢(
  .٤٦ / ٦املنتقى ) ٣(
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سبيل آخر ، ألنه لو وجد سبيل آخر ملا جلأ الضحاك إىل عمر ، وملا اشتد عمر 
 .ً طريقا آخر إن له: مع حممد ولقال حممد 

 أما إذا كانت هناك رضورة إلمرار املاء كأن يكون ملـن يريـده أرض - ٢
للزراعة هلا ماء ال طريق له إال أرض جـاره فـأرجح إحـدى الـروايتني عنـد 

 .احلنابلة وهي اإلجبار 

 :حتويل النهر 

ًوقد روى مالك أيضا عن عمر أنه قىض لـصاحب النهـر بتحويلـه إذا مل 

  .بصاحب األرض وكان فيه منفعةيكن يف ذلك رضر 

 :وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا التحويل 

فريى بعضهم جواز ذلك وهو رواية عن مالك ، وقول عيسى بن دينـار 
وابن نافع ويرى األكثرون عدم جوازه ، وهو رواية ابن القاسـم عـن مالـك 

 .وقول أيب حنيفة 

غـريه يف أرضـه إىل وأما إذا أراد صاحب األرض حتويل هنـر أو طريـق ل
 .موضع هو أرفق به 

                                         
 .راجع هذا األثر ورشحه يف قاعدة املضارة يف املطلب الثالث من املبحث األول ) ١(
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فقد روى عن مالك يف الطريق أنه ليس لـه ذلـك إال أن يكـون الـيشء 
 .القريب كقدر عظم الذراع وال مرضة يف ذلك 

 .إذا كانت الطريق لقوم معينني فال جيوز إال بإذهنم: وقال ابن القاسم 

يه منفعة ملـن وأرجح القول بجواز التحويل إذا مل يكن فيه رضر وكان ف
 .يريده لقضاء عمر به وألنه ليس فيه رضر بل فيه منفعة ألحدمها 

 :دخول أرض الغري لإلصالح 

إذا احتاج جمرى املاء إىل إصالح فإن مل يكـن ترميمـه إال بـدخول أرض 
غريه ، ومل يأذن له صاحب األرض أجربه احلاكم عىل أن يأذن لـه بالـدخول 

  )١٢٢٨( وهذا ما جـاء يف املـادة . امله لإلصالح أو يصلحه صاحب األرض ب
 .من املجلة ورشحها 

فإن أراد أن يعالج هنره لكريه ويصلحه فمنعه : ويف اخلراج أليب يوسف 
صاحب األرض مل يكن له منفعة من ذلك ، ويطرح ترابه عىل حافتي هنره يف 

  .حريمه وال يدخل عليه يف أرضه من ذلك ما يرض به

ليس للمـستحق دخـول األرض مـن غـري إذن : تاج وجاء يف هناية املح

                                         
 . الطبعة األوىل مطبعة السعادة ٤٧ / ٦املنتقي ) ١(
 . املطبعة السلفية ٤ ط ١٠٨اخلراج ص ) ٢(
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  .مالكها إال لتنقية هنر ، وعليه أن خيرج من أرضه ما خيرجه من النهر

 

هو حق رصف املاء الزائد عن احلاجة ، أو غري الصالح بإرساله يف جمرى 
 .ظاهر أو مسترت يف باطن األرض كاألنابيب 

ً كان فاضال من السقي أم متخلفا عن وسواء أكان هذا املاء من أمطار أم ً
 :استعامل 

وهـذا .  وقد يكون املسيل يف مرفق عام ، كام إذا كان يف طريق عـام - ١
 .خارج عن موضوعنا 

ً وقد يكون مملوكا لصاحب األرض أو الدار املار فيها ، ولآلخر حق - ٢

 :وعىل هذا يكون الفرق بني املسيل واملجرى . املسيل 

هو حق مرور املـاء الـصالح لـسقي األرض ، أمـا حـق أن حق املجرى 
املسيل فهو حق مرور املاء غري الصالح أو الزائد عن احلاجة كحق مرور املـاء 
املشتمل عىل فضالت البيوت أو حق مرور املـاء الزائـد عـن حاجـة األرض 

 .الزراعية 

 
                                         

 . طبعة احللبي األخرية ٤١٥ / ٤هناية املحتاج ) ١(
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حق مسيل املاء وجمراه اللفظتـان متقاربتـان : وقال صاحب فتح العزيز 
كن محل املسيل عىل املوضع الذي ينحدر إليه املاء ويقف إىل النـضوب ، ويم

  .واملجرى عىل املوضع الذي جيري فيه املاء

فمـام  . واحلق أهنام يتفقان يف كثري من األحكام وخيتلفان يف قليل منها
ًاتفقا فيه ما رأينا يف حق املجرى من أن فريقا من الفقهاء يرون إجبار املالـك 

 متكني غريه من إجراء املاء يف ملكه سـواء أكـان يف جمـرى أم يف مـسيل ، عىل
 .ويرى فريق آخر عدم إجباره عىل ذلك 

يمنع رب : وممن يرون عدم اإلجبار صاحب كشاف القناع حيث يقول 
محام ونحوه من إجراء ماء احلامم ونحوه يف هنر غريه ، ألنه تـرصف يف ملـك 

  .الغري بغري إذنه

                                         
 . وهو مع املجموع مطبعة التضامن ٣٢٩ / ١٠فتح العزيز ) ١(
من األمور التي خيتلف فيها املجرى عن املسيل أن نفقة إصالح املجرى املشرتك عىل مجيع ) ٢(

الرشكاء أما نفقة إصالح املسيل املشرتك فعند احلنفية يشرتك اجلميع يف نفقة القسم الواقع 
زه إىل ما فوقه يـربأ صـاحب تلـك احلـصة ، يف عرضه صاحب احلصة السفىل ومتى جتاو

 ١٣٢٧ ط احللبـي ، ومـادة ٢٤٢ / ٦حاشية ابن عابـدين ( وهكذا يربأ واحد بعد واحد 
 ) .من املجلة 

 دار ١٠٦ / ٩ مطبعة احلكومة بمكة ، وراجع املحىل البن حـزم ٣٩٦ / ٣كشاف القناع ) ٣(
 .االحتاد العريب للطباعة 
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من املجلة أنه ليس ألحد أن جيري مسيل منزله  ) ١٢٣١( املادة وجاء يف 
ًاملحدث إىل دار أخرى أو حيدث فيها مسيال ملنزله القديم سـواء كـان مـرضا  ً  

  .أم ال

 .وقد رجحنا يف حق املجرى القول باالجبار إذا مل يوجد سبيل آخر 

 :إصالح املسيل 

فمنعه املالك من الدخول يف إذا حدث خلل يف املسيل وأراد صاحبه إصالحه 
 وأن يفعـل صـاحب الـدار داره خيري صاحب الدار بني أن يرتكه يدخل ويصلح

 .من املجلة  ) ١٢٣٣( وهذا ما جاء يف املادة . ذلك بامله 

إذا كان مسيل عىل سطح دار سفيل فاهندمت : وجاء يف الفتاوى البزازية 
امرة وإسالة املاء ، بل يعمره بامله أو هدمها املالك مل يملك األعىل تكليفه بالع

  .ويمنعه من االنتفاع حتى يعطيه ما أنفق

                                         
   الطبعة الثالثـة الطبعـة األدبيـة ببـريوت ومـادة ٦٧٥تم ص راجع رشح املجلة سليم رس) ١(

 .من مرشد احلريان  ) ٥٥( 
جاء يف مواهب اجلليل والتاج واإلكليل وقىض باإلذن يف دخـول جـاره إلصـالح جـدار ) ٢(

 . طبعة أوىل ١٤٩ ، ١٤٨ ص ٥ونحوه ح 
نديـة طبعـة  عىل هامش اجلزء الـسادس مـن الفتـاوى اهل١١٧ ص ٣الفتاوى البزارية ح ) ٣(

 .بوالق الثانية 
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ال جيب عىل مستحق اجراء املـاء يف ملـك غـريه : وجاء يف هناية املحتاج 
  .مشاركته يف العامرة له إذا اهندم ولو بسبب املاء

 :صلة حق املجرى واملسيل بتقييد امللكية 

رى واملسيل نجد أن تقييد امللكية فيهام يظهر يف بتأمل ما سبق يف حق املج
 عىل متكني غـريه مـن إجـراء املـاء يف - عند فريق من الفقهاء -اجبار املالك 

ملكه ويف إجباره عىل أن يدخل يف ملكه لإلصالح مـن لـه حـق املجـرى أو 
 .املسيل 

                                         
 . طبعة احللبي األخرية ٤١٤ ص ٤هناية املحتاج ح ) ١(

www.almoslih.net



  
 

 - ٨٨٨ -

 

 

 عام ، وحق مروره هو حق مرور اإلنسان وحده أو معه دوابه من طريق
وحده أو معه دوابه من طريق خاص يف ملكه أو يف ملك غريه إذا كان له حق 

 .املرور فيه 

عنـى الفقهـاء  وملا كانت املنفعة األصلية من الطريق هـي املـرور فيـه
ًبتفصيل أحكام الطريق سواء أكان عاما أم خاصا لتحقيق هـذه املنفعـة عـىل  ً

 الطريق العام وعن أهل الطريق اخلاص ، حتى نحو يرفع الرضر عن املارة يف
  .أن بعضهم عرب عن حق املرور بحق الطريق

 :وقد أطلق الفقهاء عىل الطريق العام والطريق اخلاص عدة أسامء 

... فعربوا عن الطريق العام بالطريق األعظم والشارع والطريـق النافـذ 

                                         
 . طبعة احللبي األخرية ٣٤٢ / ٥هناية املحتاج ) ١(
 . يف اسبوع الفقه اإلسالمي ٥٨بحث للشيخ أيب زهرة ص ) ٢(
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 ..وعربوا عن الطريق اخلاص بالطريق غري النافذ 

ال املالكية وغريهم الطريـق الواسـع مـا كـان عرضـه سـبعة أذرع ، وق
  .والطريق الضيق ما كان عرضه أقل من ذلك

 .والطريق العام ليس من موضوعنا ألنه ال يدخل يف امللكية اخلاصة 

 :الطريق اخلاص 

أما الطريق اخلاص فهو ملك ألهله عند كثري من الفقهاء ، وهلذا نعرض 
 :يل لنعرف ما يف ملكيته من قيود له بيشء من التفص

عرف كثري من الفقهاء السكة النافذة بأهنا التي خيرج اإلنسان منهـا مـن 
  .طرفيها وغري النافذة بأهنا التي تكون منسدة من أحد الطرفني

السكة العامة مـا كـان فيهـا قـوم ال حيـصون ، والـسكة : وقال احلنفية 
  .كان فيها قوم حيصونًاخلاصة هي اململوكة غالبا ، أو ما 

                                         
   مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، قواعــد ابــن رجــب ٣٣٣ / ٣حاشــية الدســوقي ) ١(

 . الطبعة األوىل مؤسسة نبع الفكر العريب ٢١٥ص 
 . هـ ١٣٢٩ الطبعة األوىل سنة ٢٦٦ / ٥مواهب اجلليل ) ٢(
 وهـو ٣٠٧٨ الطبعة األوىل املطبعة األزهريـة ، رشح العنايـة ٢٦٣ / ٢جامع الفصولني ) ٣(

 .مع نتائج األفكار طبعة احللبي األوىل 
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 :ملكيتها 

يرى كثري من الفقهاء أن الطريق غري النافذ مملوك ألهله ، ومـن هـؤالء 
ًاحلنابلة والشافعية فقد عللوا كثريا من الترصفات التي ال جتوز لغري أهله بأنه 

  .ملك ألهله

ًغالبا ، ويكون سدها دليال عـىل إهنا مملوكة: أما احلنفية فقالوا   امللـك ً
إهنـا ملـك ، وقـال : حتى يدل الدليل عىل خالفه ، وقـال صـاحب اهلدايـة 

إهنا كامللك ، ويرى ابن عابدين أن األوىل القول بأهنـا : صاحب الدر املختار 
 : وأما املالكية فشبهوها بامللك ، إذ قـالوا ملك كام قال صاحب اهلداية وغريه

 أداة التشبيه إشـارة إىل أهنـا ليـست إن: إهنا كامللك جلميعهم ، وقال اخلريش 
ًملكا تاما ، وإال كان هلم أن حيجروها عىل الناس بغلق ً  ًأي أهنا ليست ملكا

                                         
 ٣٩٦ / ٣ سجل العرب ، كـشاف القنـاع  وما بعدها مطابع٣٧٤ / ٤املغني البن قدامة ) ١(

   طبعـة احللبـي األخـرية ، مغنـي املحتـاج٣٩٨ / ٤مطبعة احلكومة بمكة ، هناية املحتاج 
 . هـ ١٣٧٤ طبعة سنة ١٨٤ / ٢ 

 .الطريق يذكر ويؤنث ) ٢(
 طبعة احللبي الثانيـة ، اهلدايـة ورشح العنايـة ٥٩٤ / ٦الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) ٣(

ً ومعهام نتائج األفكار طبعة احللبي األوىل ، راجع أيضا قول صـاحب جـامع ٣٠٧ / ١٠

 . الطبعة األوىل باملطبعة األزهرية ٢٦٣ / ٢الفصولني يف أصل نشأة الطريق غري النافذ 
 . طبعة بوالق الثانية ٦٢ / ٦اخلريش ) ٤(
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 .ًتاما ألهلها ، لنهم يمنعون من غلقها حلق العامة 

وقد جياب عن هذا بأن املنع حلق العامة أمر خمتلف فيه بني الفقهاء ، كـام 
  قديم للمصلحة العامـة عـىل املـصلحة اخلاصـة أن املنع حلق العامة إنام هو ت

 .وال يقتيض هذا التقديم أن يكون امللك غري تام 

 :رشكة كل منهم 

أن الرشكة لكل منهم يف مجيع : األول : ذكر الفقهاء يف ذلك ثالثة أوجه 
. أن رشكة كل مـنهم خمتـصة بـام بـني رأس الـدرب وبابـه : الدرب ، الثاين 

 . خمتصة بام بني رأس الدرب وأقىص حائطه أن رشكة كل منهم: الثالث

إذا تنازع صاحب البابني يف الدرب ، وتداعياه ، ومل يكن : قال ابن قدامة 
أحـدها أن حيكـم بالـدرب مـن أولـه إىل : فيه باب لغريمها ففيه ثالثة أوجه 

ًالباب الذي ييل أو له بينهام ، ألن هلام االستطراق فيـه مجيعـا ، ومـا بعـده إىل 
 درب لآلخر ، ألن االستطراق يف ذلك له وحده ، فله اليد والتـرصف ،صدر ال

أن من أوله إىل أقىص حائط األول بينهام ، ألن ما يقابل ذلـك : والوجه الثاين 
هلام الترصف فيه بناء عىل أن لألول أن يفتح بابه فيام شاء من حائطه ، وما بعد 

أن يكـون : طراق ، والثالث ذلك للثاين ألنه ليس بفناء لألول وال له فيه است
ًبينهام ألن هلام مجيعا يدا وترصفا ً ً.  

                                         
 . مطابع سجل العرب ٣٨٧ / ٤املغني ) ١(
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وقد اقترص صاحب كشاف القناع عىل الوجـه األول الـذي ذكـره ابـن 
أما الشافعية فقالوا بالوجـه األول والثالـث اللـذين ذكرمهـا ابـن  . قدامة

ه قدامة ولكن األصح عندهم هو الوجه األول ألن ذلك القدر هو حمل تـردد
  .ومروره وما عداه هو فيه كاألجنبي من السكة

 :أهل الطريق غري النافذ 

أهل الطريق غري النافذ هم من نفذ باب داره إليه ، واملراد من لـه املـرور 
فيه إىل ملكه من دار أو بئر أو فرن أو حانوت ألهنم هم املستحقون لالنتفـاع 

  .به ، ال من الصقه جداره من غري نفوذ باب فيه

 :حكم االنتفاع به 

أمـا غـري . االنتفاع بالطريق غري النافذ جائز ألهله بقيود بينهـا الفقهـاء 
 .أهله فليس هلم حق االنتفاع به إال يف حدود ضيقة 

 .ًونعرض أوال ما لغري أهله من حقوق ثم نعرض ما ألهله منها 

 

                                         
 .احلكومة بمكة  مطبعة ٣٩٨ / ٣كشاف القناع ) ١(
 . طبعة احللبي األخرية ٤٠٠ / ٤هناية املحتاج ) ٢(
  .٣٩٩ / ٤املرجع السابق ) ٣(
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 :حقوق غري أهله 

 : املرور - ١

 أن يفتح - له حائط فيه وليس له فيه باب  ملن-يرى احلنابلة أنه ال جيوز 
ًفيه بابا لالستطراق منه ، ألنه ال جيوز له وال لغريه االستطراق منه إال بإذهنم 

  .ألنه ملكهم

  .واحلنفية ال جييزون املرور فيه لغري أهله إال عند الزحام

ويدل كالم اخلريش املالكي عىل أنه ليس ألهله أن حيجروه عـىل النـاس 
 أما الشافعية فيجيزون لغري أهلـه الـدخول فيـه بـال إذن ، ألنـه مـن غلقب

احلالل املستفاد بقرينة احلال ، ورصحوا بجواز املرور بملك الغري ، لكن قيده 
ًالعبادي بام إذا مل يرص به طريقا للنـاس ، وقيـده غـريه بـام جـرت بـه العـادة 

 .باملساحمة فيه 

 استحق املرور فيها بال حاجـة ، ألن ويكره إكثار الدخول هنا ويف أرض
ذلك قد يؤدي إلرضار غريه ، وقد يتوقف يف اجلواز عند انتفاء احلاجة السيام 

                                         
  .٣٨٧ / ٤ ، املغني ٣٩٦ / ٣كشاف القناع ) ١(
 . الطبعة األوىل املطبعة األزهرية ٢٧١ / ٢جامع الفصولني والآللئ الدرية ) ٢(
 . طبعة بوالق الثانية ٦٢ / ٦رشح اخلريش ) ٣(
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 .إذا تومهت ريبة يف دخوله 

ًوإذا دعــت رضورة إىل املــرور منــه كــام لــو تعــني طريقــا للوصــول إىل 

  .مزرعته أو نحوها فال جيوز إال إذا مل يرض بصاحب امللك

 :وس فيه  اجلل- ٢

األوجه محله : ليس لغريهم اجللوس فيه إال بإذهنم وقال بعض الشافعية 
  .عىل جلوس ال يتسامح به عادة

 : وشباك  فتح كوات- ٣

ملالك اجلدار سواء أكان من أهل الدرب غري النافذ أم كان مـن غـريهم 
 .حق فتح كوات وشباك يف جداره لالستضاءة ودخول اهلواء 

إذا خرج من الكوى أو الشباك يشء يشغل بعض هـواء . ية وقال الشافع
الدرب فيمنع من ذلك من ليس له حق فتح لالستطراق ، ومـن لـه حـق يف 

                                         
 . وما بعدها طبعة احللبي األخرية ٣٩٩ / ٤اية املحتاج وحاشية الشربامليس هن) ١(
  .٤٠٠ / ٤املرجع السابق ) ٢(
وجتمـع املفتوحـة مجـع . الكوات مجع تصحيح لكوة بفتح الكاف ويف لغة غريبة بـضمها ) ٣(

والكوة . تكسري عىل كواء بالكرس مع املد والقرص ، واملضمومة عىل كوى بالضم والقرص 
  كـشاف القنـاع( اخلرق يف احلائط والطاق ما عطف عليه من البنيـان ومنـه طاقـة القبلـة 

  ) .١٨٦ / ٢ مطبعة احلكومة بمكة ، مغني املحتاج ٣٩٨ / ٣ 
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 .يمنع كاجلناح : االستطراق ال يمنع من ذلك وقال بعضهم 

ويرى أكثر الشافعية أنه ال يشرتط يف اجلـواز عـدم إرشافـه منهـا إىل دار 
واز بام إذا كانت عالية ال يقع النظـر منهـا إىل جاره وحريمه وقيد بعضهم اجل

 .دار جاره 

وكذلك قيد املالكية جواز احداث كوة أو شباك أو باب بام إذا مل يرتتـب 
عىل هذا اإلحداث ارشاف عىل دار جاره بحيث ال يتبني للرائي منها الوجوه 

 .ألنه ال رضر يف ذلك 

بني للرائي منها الوجوه أما إذا ترتب عليه ارشافه عىل دار جاره بحيث يت
 .فإنه يقيض بسد ما أحدث من ذلك 

 . وأما القديمة فال يقيض بسدها سواء أكانت مرشفة عىل دار اجلار أم ال 

 : فتح باب - ٤

 بـأن كـان -إذا أراد أحد من غري أهل الدرب غري النافذ فتح بـاب فيـه 
أهلـه بمـرور  فإنه فتحه للمرور منه منع ، لترضر -ظهر داره يف هذا الدرب 

 :جيوز : وقال بعضهم . الفاتح ومرورهم عليه 

 :وإن فتحه لإلضاءة دون املرور 

فاألصح عند احلنفية املنع ألنه بتقادم العهد ربام يدعي حق االسـتطراق 
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 .فيه برتكيب الباب ويكون القول قوله من هذا الوجه 

فـع مجيـع  أم ال ، ألن لـه رُهَرَّمَواألصح عند الشافعية اجلـواز سـواء سـ
 .اجلدار فبعضه أوىل 

 .وقال احلنابلة باجلواز وقال ابن عقيل حيتمل أن ال جيوز 

فإن أذن أهل الدرب لغريهم بفتح باب فيه فقد رصح الشافعية بأن هلـم 
 .الرجوع متى شاءوا وال غرم عليهم 

ورصح الشافعية واحلنابلة بأن ألهل الدرب غري النافـذ صـلح غـريهم 
  .ه انتفاع باألرضعىل فتحه بامل ألن

                                         
 الطبعة األوىل املطبعـة األزهريـة ، ٢٦٥ / ٢جامع الفصولني : راجع فتح الكوة والباب ) ١(

بعة احللبي الثانيـة ، واهلدايـة ورشح فـتح  ط٤٤٥ / ٥والدر املختار وحاشية ابن عابدين 
 ، وما بعدها ٤٠ / ٤وهناية املحتاج .  طبعة احللبي األوىل ٣٢٤ / ٧القدير ورشح العناية 

 هــ ، وحاشـية ١٣٧٤ وما بعـدها سـنة ١٨٥ / ٢طبعة احللبي األخرية ، ومغني املحتاج 
 ٣٣١ / ٣لدسـوقي  طبعة بوالق الثالثة ، والـرشح الكبـري وحاشـية ا١١ / ٢البجريمي 

 ومـا بعـدها ٥٩ / ٦مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، ورشح اخلريش وحاشية العـدوى 
 هــ ، ١٣٢٩ وما بعدها الطبعة األوىل سنة ١٦٠ / ٥طبعة بوالق الثانية ومواهب اجلليل 

 ومـا ٣٨٦ / ٤ مطبعة احلكومـة بمكـة ، واملغنـي البـن قدامـة ٣٩٦ / ٣وكشاف القناع 
 .ل العرب بعدها مطابع سج
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 : ارشاع جناح ونحوه - ٥

 .ال جيوز لغري أهله ارشاع جناح أو ساباط أو دكة إال بإذن أهله 

وجييز احلنابلة الصلح عن ذلك بعـوض ولـو يف اجلنـاح والـساباط ألن 
 .اهلواء يصح أخذ العوض عنه كالقرار 

ن ولكن الشافعية ال جييزون الصلح عـن اجلنـاح والـساباط بعـوض أل
  .اهلواء ال جيوز أخذ العوض عنه عندهم

 :حق أهله 

ألهل الطريق غري النافذ حق االنتفاع به ولكن بقيود يف مسائل وضحها 
ًالفقهاء وانتفاعهم به قد يكون انتفاعا بام ال يطول مكثه وقد يكون انتفاعا بام  ً

 :يطول مكثه وهاك تفصيل احلالتني 

 :انتفاعهم بام ال يطول مكثه 

 .ل الطريق غري النافذ حق املرور فيه إىل ملكهم من دار ونحوها أله

                                         
 طبعـة ١٨٤ / ٢ الطبعة األخرية مطبعة احللبي ، مغنـي املحتـاج ٣٩٨ / ٤هناية املحتاج ) ١(

 مطبعـة احلكومـة بمكـة ، جنـاح الطـائر يـده ، ٣٩٥ / ٣ هـ ، كشاف القناع ١٣٧٤سنة 
. ًوشبه به البناء البـارز مـن جـدار البيـت معلقـا يف اهلـواء وال يـصل إىل اجلـدار املقابـل 

 .سقيفة بني حائطني حتتها طريق : والساباط . ناح والروش اجل
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ـئوا  وقال أبو حنيفة ألصحابه أن يضعوا فيه اخلشبة ويربطوا فيـه الـدواب ويتوض
 .فيه ، فلو عطب أحد بالوضوء أو اخلشب أو الدابة فال ضامن 

إن هلم القعود فيها ووضـع املتـاع ورش بعـض الطريـق : وقال احلنفية 
 يزلق عادة فلو عطب أحد بذلك فال ضامن ، ألهنا من رضورات ورش ما ال

ًالسكنى ، ولكل منهم أن يتخذ طينا إذا ترك قدر املمر ويتخـذه يف األحـايني 

  .ًمرة ويرفعه رسيعا

 . ًويدل كالم املالكية عىل أن ألهله ارتفاقا به كاجللوس وربط الدابـة
  .الدوابكام يدل قول الشافعية عىل أن هلم ايقاف 

 :انتفاعهم بام يطول مكثه 

االنتفاع بام يطول مكثه قد يكون باحداث بـاب أو حتويلـه وقـد يكـون 
 .بإخراج جناح ونحوه أو بحفر بئر 

                                         
 طبعـة ٥٩٣ / ٦ الطبعة األوىل املطبعة األزهرية ، حاشية ابـن عابـدين ٢٧١ / ٢جامع الفصولني ) ١(

 . ومعها نتائج األفكار طبعة احللبي األوىل ٣١٠ / ١٠احللبي الثانية ، اهلداية 
 هــ ، ١٣٢٩ الطبعة األوىل سنة ١٩٦٦  ،١٦٥ ص ٥مواهب اجلليل والتاج واإلكليل ج ) ٢(

 . طبعة احللبي الثانية ٣٣٥ / ٢البهجة وحىل املعاصم 
 وهـو مـع ١٠ / ٣ طبعة احللبي األخرية ، رشح مـنهج الطـالب ٤٠٢ / ٤هناية املحتاج ) ٣(

 .حاشية البجريمي 
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 :أقوال الفقهاء يف إحداث باب أو حتويله 

 يرى احلنفية أنه لو كان جلامعة دار يف سكة غـري نافـذة فاقتـسموها - ١
 ، وقيد بعضهم ذلك بام إذا كان فتح األبـواب فـيام فلكل منهم فتح باب فيها

  .قبل الباب القديم ال فيام بعده

  .أما الشافعية فريون أنه ليس هلم فتح باب إال بإذن

  ًلـو أراد أن يفـتح يف داره بابـا آخـر ، أو أن جيعـل « : ويقول ابن قدامة 
ابني يف موضـع ًداره دارين يفتح لكل واحدة مـنهام بابـا جـاز إذا وضـع البـ

 .  »استطراقه

 وإذا كان له داران متالصقان وباب كل منهام يف زقاق غري نافذ فإن - ٢
 .ًرفع احلاجز بينهام وجعلها دارا واحدة جاز 

ًوإن فتح بينهام بابا ليتمكن مـن التطـرق مـن كـل مـنهام فاملعتمـد عنـد 

ال جيـوز : بيل ال جيوز ، وقـال القـايض احلنـ: الشافعية اجلواز وقال بعضهم 
 .حيتمل اجلواز : وقال بعض احلنابلة 

                                         
  .٤٤٧ / ٥ ، حلية ابن عابدين ٢٧٠ / ٢جامع الفصولني ) ١(
 . بوالق ٣ ط ١٠ / ٣حاشية البجريمي ) ٢(
 . مطابع سجل العرب ٣٨٦ / ٤املغني ) ٣(
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إن أسكن داره الثانية فليس له فتح باب هلا يف طريـق : أما احلنفية فقالوا 
األوىل ألنه يلزم منه أن يزيد يف الطريق اخلاص من ليس له حـق املـرور فيـه 

ًا وهو ساكن الدار الثانية بال رضا أصحاب احلق ، وأما إن كان ساكنهام واحد
  .فال يمنع وقيل يمنع

 :تقديم الباب أو تأخريه 

 جييز احلنفية واحلنابلة تقديم الباب إىل جهة باب الدرب غري النافذ ، - ١
 .ألنه نقص من حقه ، إذ له االستطراق إىل بابه القديم 

وقيد صاحب كشاف القناع هذا بام إذا مل حيصل منه رضر كفتحه مقابـل بـاب 
  . رد بابه إىل موضعه األول ألن حقه مل يسقطغريه ، وجييزون له

أما الشافعية فال جييزون فتح باب أقرب إىل رأس الدرب مع تطرق مـن 
 .القديم إال بإذن األبعد من املفتوح ومن يقابل املفتوح 

                                         
   مطبعــة احلكومــة بمكــة ، هنايــة املحتــاج ٣٩٨ / ٣ ، كــشاف القنــاع ٣٨٧ / ٤املغنــي ) ١(

 طبعـة بـوالق الثالثـة ، الـدر ١٢ / ٣ طبعة احللبي األخرية ، حاشية البجريمي ٤٠٣ / ٤
 الطبعـة ٢٧٠ / ٢امع الفـصولني  طبعة احللبي الثانية ، ج٤٤٥ / ٦وحاشية ابن عابدين 

 .األوىل املطبعة األزهرية 
 الطبعـة األوىل ٢٦٤ / ٢ ، جامع الفـصولني ٣٩٧ / ٣ ، كشاف القناع ٣٨٦ / ٤املغني ) ٢(

 .املطبعة األزهرية 

www.almoslih.net



  

 - ٩٠١ -

أما إذا مل يتطرق من القديم فيجوز بغري إذن ألنه نقص حقـه ، فلـو أراد 
  .سد احلادث مل يمنعالرجوع لالستطراق من القديم و

 أما تأخري الباب إىل الداخل فعند احلنفية قول باملنع وقول بعدمـه ، - ٢
املعول عـىل مـا يف املتـون : واختلفوا يف التصحيح ويف الفتوى وقال بعضهم 

 .وهو املنع 

حيتمل اجلواز ، واملانعون اعتربوا إذن : ويرى احلنابلة املنع وقال بعضهم 
 .من هو داخل عنه 

وعند الشافعية حيرم سواء تطرق من القديم أم ال إال بإذن ، ويعتـرب إذن 
  .األبعد من القديم وال يعترب إذن مقابله

 :قول املالكية يف إحداث باب أو حتويله 

فتح الباب أو حتويله عن موضعه يف الزقاق الـذي لـيس : قال ابن رشد 
 ز بحال إال بإذن مجيع أهـل الزقـاق ،أنه ال جيو: أحدمها .. بنافذ فيه ثالثة أقوال 

                                         
  .١٠ / ٣ ، حاشية البجريمي ٤٠٢ / ٤هناية املحتاج ) ١(
 مطبعـة ٣٩٨ / ٣نـاع  مطـابع سـجل العـرب ، كـشاف الق٢٦٤ / ٢جامع الفـصولني ) ٢(

 ٤٠٢ / ٤ مطبعة بوالق الثالثة ، هناية املحتاج ١٠ / ٣احلكومة بمكة ، حاشية البجريمي 
 .طبعة احللبي األخرية 
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أن لـه : وهو الذي ذهب إليه ابن زرب ، وبه جرى العمل يف قرطبة ، والثاين 
ًذلك فيام مل يقابل باب جاره وال قرب منه فيقطع به مرفقا عنه ، وهو قول ابن 

أن له حتويل بابـه عـىل هـذه : القاسم يف املدونة ، وقول ابن وهب ، والثالث 
ًسد الباب األول وليس له أن يفتح بابا مل يكن قبل بحال وهو قول الصفة إذا 

  .أشهب

  .قال يف التبرصة القول األول هو الصحيح يف املذهب

ويف الشامل أن الثاين وهو مذهب املدونة هو األصح ، وبه أفتـى خليـل 
  .وتبعه رشاحه

ة غـري وعىل مذهب املدونة إن مل ينكب بابـه عـن بـاب جـاره يف الـسك
  .النافذة فال يشرتط إال رضا ذلك اجلار فقط

 :أقوال الفقهاء يف إخراج جناح ونحوه 

ًعرض الفقهاء كثريا من الصور التي يريد بعض أهل الطريق غري النافذ 
                                         

 . مطبعة دار إحياء الكتب العربية ٣٣٣ / ٣حاشية الدسوقي ) ١(
 . طبعة احللبي الثانية ٣٣٥ / ٢البهجة ) ٢(
 هـــ ، الــرشح الكبــري وحاشــية ١٣٢٩ىل ســنة  الطبعــة األو١٦٧ / ٥مواهــب اجلليــل ) ٣(

 . طبعة بوالق الثانية ٦٢ / ٦ ، اخلريش ٣٣٣ / ٣الدسوقي 
 . طبعة بوالق الثانية ٦١ / ٦حاشية العدوي عىل هامش رشح اخلريش ) ٤(

www.almoslih.net



  

 - ٩٠٣ -

 .احدائها والتي يطول مكثها 

 وإخـراج جنـاح أو سـاباط أو - أي دكة -وأهم هذه الصور بناء دكان 
 .ميزاب أو حفر بئر 

 :وللفقهاء يف احداثها قوالن 

 :القول األول 

إنه ال جيوز ألحد منهم احداثها سـواء أكـان يف احـداثها رضر أم ال إال 
 .بإذن 

 .وهو قول احلنفية واحلنابلة واألصح عند الشافعية 

ولكن بعضهم اعترب إذن كل أهل السكة ، واعترب غـريهم إذن مـن بابـه 
 .أبعد أو مقابله 

 .الختالف يف استحقاق كل منهم يف الطريق غري النافذ ويرجع هذا إىل ا

ويرى حممد صاحب أيب حنيفة أنه ال جيوز هلم حفر بئر لصب املـاء ولـو 
 .اتفقوا كلهم عليه 

وجييز احلنابلة الصلح بعوض عىل كل مـن الـصور الـسابقة ، وال جييـز 
 ألنه الشافعية والقايض احلنبيل الصلح عىل إرشاع اجلناح والساباط بعوض ،

www.almoslih.net



  
 

 - ٩٠٤ -

  .ال جيوز عندهم أخذ العوض عىل اهلواء

 : والقول الثاين 

هو أن احداثها جيوز لبعض أهل الطريق غري النافذ إذا مل يكن فيـه رضر وهـو 
 .القول املشهور عند املالكية ، وقول عند الشافعية يقابل األصح عندهم 

تنفي ورشط املالكية يف جواز احداث الساباط أن يكون عىل حائطني مك
ًالطريق ملن يريد احداثه ، ورشطوا يف جواز اجلناح والساباط أن يرفعـا رفعـا 

  .ًبينا ومل يرضا بضوء املارة

                                         
   الطبعة األوىل املطبعة األزهرية ، الدر وحاشـية ابـن عابـدين٢٧١ / ٢جامع الفصولني ) ١(

  طبعــة احللبــي الثانيــة ، اهلدايــة ونتــائج األفكــار ورشح العنايــة  ومــا بعــدها ٥٩٣ / ٦ 
 وما بعدها طبعة احللبي ٣٩٨ / ٤ طبعة احللبي األوىل ، هناية املحتاج ٣١٤ ، ٣٠٦ / ١٠

 ٣٧٤ / ٤ وما بعدها مطبعة احلكومـة بمكـة ، املغنـي ٣٩٥ / ٣األخرية ، كشاف القناع 
 .وما بعدها مطابع سجل العرب 

ن يف القديم وضع خـشبة عـىل الـسقف لتـرصيف املـاء ، ويف عهـدنا وضـع كا: امليزاب   
سـال أو وزب يف :  وزب ٧٤٦ / ٥قضيب جموف لترصف املاء ، ويف معجم مـتن اللغـة 

املثعب فاريس معرب ، ولكن معنى املادة خيلصها من كـدر : األرض ذهب فيها وامليزاب 
 .التثريب 

 وما بعدها الطبعة األوىل ، اخلـريش وحاشـية ١٧٢ / ٥التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ) ٢(
 ومـا ٣٣٥ / ٢ الطبعة الثانية مطبعة بـوالق ، البهجـة وحـىل املعاصـم ٦٢ / ٦العدوي 

 .بعدها طبعة احللبي الثانية 
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 :حكم سد الطريق غري النافذ أو بيعه 

ًيرى احلنفية أن للعامة حقا يف السكة التي ال تنفذ وهو أنـه لـو ازدحـم 

ف الزحام ومـن أجـل الطريق النافذ كان هلم أن يدخلوا هذه السكة حتى خي
هذا فإن أبا حنيفة ال جييز ألهلها بيعها ولو اتفقوا عليه وال أن يقتسموها فيام 

 .بينهم 

  وكذلك ال جييز حممد صاحب أيب حنيفـة هلـم أن يـدخلوها يف دورهـم 
  .وال أن يسدوا رأسها

ًوالشافعية أيضا ال جييزون بيعها وعلـل بعـضهم املنـع بـأن فيـه إتالفـا  ً

وحينئذ فيقيد املنع بام إذا مل يكن اختاذ ممر هلا من جهة . هم بعدم ممر هلا ألمالك
 .أخرى 

 .واختلفوا يف جواز اإلذن لغريهم باجللوس فيها بأجرة 

أو قـسمته ألهنـم  وأجازوا لألسفلني عن رأس الدرب سد ما يلـيهم
 .يترصفون يف ملكهم بخالف األعلني 

                                         
 . الطبعة األوىل املطبعة األزهرية ٢٧١ / ٢جامع الفصولني ) ١(
إن تعذر االسـتطراق مـن غـري ذلـك هذا إذا أمكنهم احداث ممر هلم ف: قال الشربامليس ) ٢(

 .الطريق عىل بعضهم امتنع ، وكذلك قال يف سد رأس السكة 
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 .منعوا منه ولو اتفقوا عىل سد رأس السكة مل ي

وأجازوا ملن داره آخر الدرب تقديم بابه فيام خيتص بـه وجعـل مـا بـني 
  .ًالدار وآخر الدرب دهليزا

لو كان يف الدرب بابان أحدمها قريب من بـاب الزقـاق : وقال احلنابلة 
واآلخر داخل الدرب فلصاحب الباب الداخيل أن جيعل ما بعد بـاب األول 

خله يف داره عىل وجه ال يرض بجاره ألنه ملكه فجاز ًدهليزا لنفسه وله أن يد
  .له الترصف فيه كيف شاء بال رضر

 :الرتجيح يف أحوال االنتفاع بالطريق غري النافذ 

 رأينا أن االنتفاع بالطريق غري النافذ قد يكون ألهله وقد يكون لغري أهلـه ،
 . يطول ًوقد يكون انتفاع كل منهام انتفاعا بام يطول مكثه وبام ال

 :وأبدأ بانتفاع أهله 

فإن كان انتفاع أهله بام ال يطول مكثه وال يدوم فأرجح جواز انتفـاعهم 

                                         
 طبعـة احللبـي األخـرية ، مغنـي ٤٠٢ ، ٤٠٠ / ٤هناية املحتـاج وحاشـية الشرباملـيس ) ١(

 عـىل هـامش ١٠ / ٣ هــ ، رشح مـنهج الطـالب ١٣٧٤ طبعـة سـنة ١٨٥ / ٢املحتاج 
 .مطبعة بوالق حاشية البجريمي الطبعة الثالثة 

 . مطبعة احلكومة بمكة ٣٩٨ / ٣كشاف القناع ) ٢(
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ًبام جرت به العادة من التسامح به ومل يرض بجريانه رضرا غري حمتمل واقتضته 

 :رضورة السكنى أما ما يطول مكثه فله عدة صور 

 :منها حتويل الباب أو احداثه 

 أخرج إىل الداخل أم قدمه إىل جهـة رأس الـدرب فـإذا أما حتويله سواء
 فـال جيـوز - كأن يرتتب عليه ارشافه عىل دار جـاره ونـسائه -أرض بجريانه 

ًعمال بقاعدة املضارة وإذا مل يرض بجريانه فيجوز ، ألنه كان له أن جيعل بابـه 
ن إ: يف أول البناء يف أي موضع شاء فرتكه يف موضع ال يسقط حقه ، كقوهلم 

  .تقديمه بعد فتحه ال يسقط حقه يف إعادته

وأما إحداث باب آخر سواء أكان بسبب القسمة أم بغريها فأرى جوازه 
إذا مل يرض بغريه ، ألن الفاتح هنا له حق املرور فال يؤدي الفتح إىل زيادة عدد 

 .املارة وال إىل إرضارهم 

 بـاب يف درب غـري ًوهلذا أيضا أرجح ملن له داران متالصقان لكل منهام
 .ًنافذ أن يفتح يف ظهر احدامها بابا يف طريق األخرى 

أما إرشاعه اجلناح ونحوه فأرجح عـدم جـوازه إال بـإذن مراعـاة حلـق 
 .رشكائه 

                                         
 . مطابع سجل العرب ٣٨٦ / ٤راجع املغني ) ١(
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 :انتفاع غري أهله 

إذا كان انتفاع غري أهله بام ال يطول مكثه وال يـدوم كـاملرور واجللـوس 
جرت العادة بالتسامح هبام ، كمرور فأرجح جوازمها إذا مل يكن فيهام رضر و

 .الباعة وجلوسهم ألهنام ال يدومان وال يرضان هبم 

 :أما ما يطول مكثه فله صور 

منها فتح الكوة والشباك ، وأرجح القول بتقييد اجلـواز بـام إذا مل يطلـع 
 .ًعىل دار جاره ونسائه عمال بقاعدة املضارة 

ًن املفروض أن لـه بابـا يف أما فتح باب للمرور فأرجح عدم جوازه ، أل

ر فال حاجة إىل مزامحة غريه يف طريقهم ، أما قول القـائلني بـاجلواز آخطريق 
فأرى أن هذا الفتح وإن كـان . بأن له احلق يف إزالة حائطه فإزالة بعضه أوىل 

 .ًيف جداره فإنه يرتتب عليه رضر غريه فال جيوز عمال بقاعدة املضارة 

 .ًجواز ارشاعه جناحا يف طريق غريه ًوهلذا أيضا أرجح عدم 

 :صلة حق املرور بتقييد امللكية 

من الواضح أن انتفاع من ليس من أهل الطريق غري النافذ بـه يف بعـض 
 .األحوال من غري إذن أهله تقييد للملكية 

 .ًومنع أهله من بعض الترصفات تقييد أيضا 
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 :متهيد 

 إىل الدرجة العليا يف التعامل - وهو دين اهللا اخلالد -لقد ارتفع اإلسالم 
مع غري املسلمني فلم يمنح اإلسالم من االمتيازات للمسلمني مـا يلحقهـم 

ومل يرفع معتنقيه إىل طبقة السادة وحيـط غـريهم  باآلهلة كام فعلت الربمهية
 بـل قـد إىل طبقة العبيد كام كان عليه احلال عند اإلغريق وكذلك الرومان

  أعطى اإلسالم لإلنسان حقوقه وكرامته وكانت أعظم نعمـة هـي اإلسـالم 

 ﴿Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê   ﴾  . 

امحة اإلسالم ورمحته بغري املسلمني ، ومـن ًوأعتقد أن منصفا ال ينكر س

                                         
  .٥٢ - ٤٨ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ) ١(
  .٢حممد عبد اهللا دراز ص . مبادئ القانون الدويل العام يف اإلسالم د) ٢(
  .١٧ :احلجرات ) ٣(
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 ومنها حق التملك وذلك ضمن - وما أكثرها -ذلك ما كفله هلم من حقوق 
 .احلدود والقيود التي رسمتها رشيعة اهللا سبحانه يف هذا الشأن 

وأتناول يف هذا الباب أهم القيود الواردة عىل حق التملك بالنسبة لغـري 
أن يكون بينه وبني املسلمني عقد من العقـود التـي املسلمني وغري املسلم إما 

 .ًختول له األمان أوال 

 :ًوتبعا هلذا أضمن هذا الباب فصلني 

أهم القيود الواردة عىل حق التملك بالنسبة ملن كان هلم : الفصل األول 
 .من املسلمني عقد أمان 

 مـع أهم القيود عىل حق التملك بالنسبة ملن مل يكن هلـم: الفصل الثاين 
 .املسلمني عقد أمان 
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 :وسأقوم ببيان هذا الفصل ضمن املباحث التالية 

 . عقد األمان :املبحث األول 

 . عقد اهلدنة :املبحث الثاين 

 . عقد اجلزية أو الذمة :املبحث الثالث 

 .لك املستأمن واملعاهد  مت:املبحث الرابع 
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أمن يأمن أمنا بفـتح الفـاء : األمان مصدر أمن يأمن من باب فرح يقال 
وهـو ضـد . واسكان العني وأمانا وأمنا وأمنة بفتح الفاء والعـني يف الثالثـة 

  .اخلوف

 عقد يقتيض تأمني عدد حمصور مـن أهـل: واألمان يف اصطالح الفقهاء 
  .احلرب مدة معلومة برشوط

 :مرشوعية األمان 

 :األمان مرشوع بالكتاب والسنة 

¸  º   ¹  «  ¼  ½  ¾  ﴿ : أما الكتاب فقوله تعاىل 

                                         
 .مادة أ م ن القاموس املحيط ) ١(
  .٢١٦ / ٧هناية املحتاج ) ٢(
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Ä  Ã  Â  Á  À   ¿ ﴾ فقد أمر تعاىل بإجـارة املـرشك إن طلـب 
 .األمان ويف هذا دليل واضح عىل املرشوعية 

خان بـسندمها عـن عـيل ريض اهللا عنـه أن وأما السنة فمنها ما رواه الشي
ًذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدنـاهم فمـن أخفـر مـسلام « : قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

والذمـة العهـد واألمـان   »عهده فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعـني
  وداللة احلـديث عـىل مـرشوعية األمـان جليـة  . وأخفر أي نقض وغدر

 .ال حتتاج إىل إيضاح 

 :األمور التي البد منها يف عقد األمان 

 :أهم هذه األمور أربعة هي 

 . صيغة العقد - ١

 . مدته - ٢

 . العاقد - ٣

                                         
  .٦ :سورة التوبة ) ١(
  .٢١٦ / ٧هناية املحتاج ) ٢(
  .٩٩٤ / ٢ ، مسلم يف احلج ٢٧٣ / ٦البخاري يف اجلزية واملوادعة ) ٣(
  .٢١٦ / ٧ ، وحاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج ٤٣٢ / ١٠املغني ) ٤(
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 . املعقود له - ٤

 ) :العاقد ( األمر األول 

 الفقهاء عـىل أنـه يـشرتط أن يكـون وهو من يعطي األمان وقد اتفق
ًمسلام عاقال خمتارا واختلفوا يف احل ً  ة والبلـوغ وعـدم اخلـوفية والذكوررً

 .بنحو أرس 

فذهب الشافعية إىل رشط البلوغ ، وكـذا عـدم اخلـوف عـىل األصـح ، 
أمـا العبـد فـإن . وذهب الشيخان من احلنفية إىل رشط البلوغ وعدم اخلوف 

ًكان مأذونا له يف القتال صح أمانه وإال فال ، وذهب أكثر احلنابلـة إىل أنـه إن 

ًا أو أنثى أو صبيا مميـزا فالعقـد صـحيح وإن كـان كان من أعطى األمان عبد ً ً

ًمعطي األمان خائفا فاألمان باطل ، ومل يشرتط حممـد مـن احلنفيـة إال عـدم 

 .اخلوف 

استدل الشافعية ومن وافقهم عىل اشرتاط البلوغ وعدم اخلـوف بـأن الـصبي 
 وألن .ًليس أهال للتكليف والنظر فعبارته لغو وهلـذا رفـع الـشارع املؤاخـذة عنـه 

 .األسري يف حكم املكره ألنه ال يأمن عىل نفسه من أهل احلرب 

                                         
  .٢١٦ / ٧ية املحتاج  ، وهنا١٨٩ / ٢حاشية الدسوقي ) ١(
ًهذا وحمل اخلالف يف األسري إذا مل يكن مكرها واألمل يصح اتفاقا  . ٤٣٢ / ١٠املغني ) ٢( ً. 
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واستدل الشيخان من احلنفية عىل أنه ال يصح أمان العبد الذي مل يـؤذن 
له يف القتال بأن العقد املذكور حيتاج إىل النظر والرتوي والعبد مـشغول عـن 

 .هذا 

ــحة أ ــىل ص ــة ع ــسن واحلنابل ــن احل ــد ب ــة وحمم ــتدل املالكي ــان واس   م
َذمة املسلمني واحـدة يـسعى هبـا « : ملسو هيلع هللا ىلص األنثى والصبي املميز والعبد بقوله  ْ ْ َِّ َ َ ٌَ َ ِ ِ َِ ِ ُ

ْأدناهم ُ َ ْ َ«   وكل مـن األنثـى والـصبي املميـز والعبـد مـسلم فتـصح ذمتـه  
 .ًوتراعى ، وهبذا استدل احلنابلة عىل صحة أمان األسري أيضا 

عـدم اخلـوف ألن املـرأة والراجح اشرتاط الذكورة واحلريـة والبلـوغ و
ًوالعبد والصبي ليسوا أهال للقتال فال يكونـون أهـال لعقـد األمـان ، وألن  ً
األسري قد حيمله اخلوف عىل رعاية مصلحة نفسه دون مـصلحة املـسلمني ، 
وما روى من أن بعض الصحابيات قد أعطني األمان لبعض أهل احلرب إنام 

 .ملسو هيلع هللا ىلص مىض أماهنم بإمضاء الرسول 

 ) :املعقود له ( اين األمر الث

ًوهو من يعطى له األمان ويشرتط أن يكون عددا حمـصورا ً  ال يفـوت

                                         
  .٦٤٥تقدم ص ) ١(
  .٤٣٤ / ١ ، واملغني ١٨٩ / ٢ ، والرشح الكبري للدردير ٢١٧ / ٧هناية املحتاج ) ٢(
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ًويشرتط أيضا أن ال يكون يف تأمينهم رضر باملسلمني كأن يكونوا . بتأمينهم اجلهاد 

 .جواسيس وخمذلني ونحو هذا ويشرتط العلم باألمان وعدم الرد له 

 ) :الصيغة ( األمر الثالث 

: ل عىل األمان من قول أو يشعر به مـن فعـل كقـول العاقـد وهي ما يد
أمنتك أو أجرتك أو ال خوف عليك ونحـو هـذا مـن األقـوال الدالـة عـىل 

  .ومثل هذا اإلشارة التي يفهم منها األمان. مقصود األمان 

 ) :املدة ( األمر الرابع 

لـئال تتعطـل اجلزيـة ولكـي ال يـصري  ويشرتط أن ال تزيد عـن سـنة
ًاملستأمن عونا ألهل احلرب ، فإنه إن طال مقامه عـرف أرسار املـسلمني وال 

يؤمن أن حتمله عداوتـه لإلسـالم أن يفـيش مـن أرسار املـسلمني مـا يـرض 
 .بمصلحتهم 

ومن الفقهاء من يرى أنه ال جيوز أن تزيد مدة األمان عـن أربعـة أشـهر 

 . ﴾   +  ,  -  .  /﴿ : لقوله تعاىل 

                                         
  .١٩٠ / ٢حاشية الدسوقي ) ١(
  .٤٣٤ / ١ ، واملغني ٢٢٦ / ٤واملنهاج  ، ٢٧٢ / ٣رد املحتار ) ٢(
  .٢ :سورة التوبة ) ٣(
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 :مان من حيث اللزوم وعدمه صفة عقد األ

إىل أن عقد األمان من العقـود الالزمـة يف حـق  ذهب مجهور الفقهاء
p  o   n  m     ﴿ : ًاملسلمني متى كـان العقـد صـحيحا لقولـه تعـاىل 

q ﴾  وذهب البعض ومنهم احلنفيـة إىل أن عقـد األمـان مـن العقـود
 .ي دعت إىل عقده اجلائزة أي غري الالزمة جلواز تغري املصلحة الت

ويعرتض عىل هذا بأن الرضر يف نقض األمان من غري موجـب يقتـضيه 
أعظم ألن هذا يفيض إىل رغبة الكفار عن اإلقدام عىل مثل هذا العقد مـع أن 

 .احلاجة قد تدعو إليه 

والراجح القول بلزوم العقد يف جانـب املـسلمني مـا دام مل يـصدر مـن 
يف ديننا من التنفري من الغدر  العقد ملا عهدناه املستأمنني ما خيالف مقتىض هذا

 .لف العهد وخ

 :األمان  أهم األمور التي ينتهي هبا عقد

 رد املؤمن لعقد األمان كأن يظهر عدم الرضا عنه رصاحة ألن العقد - ١
 .غري الزم يف حقه 

                                         
 ، ٢٧٧ / ٤ ، ورشح املـنهج بحاشـية البجريمـي ١٠٧ / ٧راجع يف هذا بدائع الـصنائع ) ١(

  .٣٢٤ / ١ومنتهى اإلرادات 
  .٤: التوبة ) ٢(
 .انظر املراجع السابقة ) ٣(
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ًومثل هذا أن يفعل ما ال يتفق مع مقتىض العقد كأن خيالف رشطـا مـن 

ًاألمان أو يظاهر عـدوا أو يتجـسس لـصالح العـدو أو يـساعد رشوط عقد 

 .جواسيس األعداء أو يعتدي عىل دين املسلمني أو دمائهم 

 إذا ظهرت أمارة تدل عىل اخليانة فيجوز يف هـذه احلالـة أن نـنقض - ٢
 .العقد ونعلم هبذا من ظنت خيانته حتى ال نكون غادرين 

 ًمان يكون موقوتا بمدة من الزمن ،انتهاء املدة ألن األصل أن عقد األ - ٣
 .فإذا انقضت تلك املدة ارتفع حكم العقد 

وعند من يرى أن العقد غري الزم يف جانـب املـسلمني جيـوز لإلمـام أن 
 .ينقض العقد متى شاء من غري غدر 

ويرتتب عىل انتهاء العقد ارتفاع حكمه ويصري املستأمن كمن ال أمان له 
: ًالم وجب علينا أن نبلغه مأمنه امتثاال لقوله تعـاىل لكن إذا كان يف دار اإلس

﴿Ä  Ã  Â   ﴾ . 

                                         
  .٦ :سورة التوبة ) ١(
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ًهدن الصبي هيـدن هـدونا ، :  لغة مأخوذة من اهلدون أو اهلدن ، يقال اهلدنة

 .ومن معانيها املوادعة واملصاحلة . وهدنت الصبي أهدنه هدنة وهدنا 

عقد يقتيض الصلح مع الكفار عـىل تـرك : قهاء واهلدنة يف اصطالح الف
 . معينة القتال مدة

 :مرشوعية اهلدنة 

 :مرشوعة بالكتاب والسنة واإلمجاع : اهلدنة 

،  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î ﴾﴿  :أما الكتاب ، فقوله تعاىل 
 .وداللة اآلية عىل مرشوعية اهلدنة واضحة 

                                         
 ن . د .  املنري مادة هـ القاموس املحيط واملصباح) ١(
  .٢٣٧ / ٤رشح املنهاج للمحيل ) ٢(
  .٦١ :سورة األنفال ) ٣(
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ود عن املسور بـن خمرمـة ومـروان أن فمنها ما رواه أبو دا وأما السنة
َهادن قريشا يف الـحديبية عرش سننيملسو هيلع هللا ىلص « النبي  ْ َِ ِ ِ

َ َ ْ ُ ْ َِ َ ْ ً ُ ََ َ « . 

مـرشوعية اهلدنـة يف اجلملـة  وأما اإلمجاع ، فقـد اتفـق الفقهـاء عـىل
واحلاجة قد تدعو إىل عقد اهلدنة فقد يكون املسلمون يف حاجة إىل فـرتة مـن 

 ون هبم ضعف ال يستطيعون معه املقاتلة واجلهـاد ،وقد يك. الوقت لالستعداد 
 .وقد يكون عقد اهلدنة وسيلة إىل إسالم الكفار 

 :األمور التي البد منها يف عقد اهلدنة 

 :ًيتوقف عقد اهلدنة رشعا عىل أمور أربعة هي 

 . الصيغة - ١

 . العاقد - ٢

 . املعقود له - ٣

 . املدة - ٤

 
                                         

 ، أبـو داود يف ٦٨ / ٤ وليس فيه عرش سنني سبل السالم ٤٥٣ / ٧البخاري يف املغازي ) ١(
 . عن املسور بن خمرمة ٢١٠ / ٣اجلهاد 

  .٢٣٤ / ٧هناية املحتاج ) ٢(
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 :الصيغة : األمر األول 

لتعبري بام يدل عىل الصلح وترك القتال مدة معلومة كقول العاقـد وهي ا
هادنتك أو صاحلتكم أو وادعتكم عىل وضع احلرب مـدة كـذا : ًللكفار مثال 

 .ونحو هذا مما يدل عىل معنى العقد 

 :العقد : األمر الثاين 

 أن ييل عقد اهلدنة اإلمام أو نائبه الذي يأذن له يف عقدها ملا هو طويشرت
  .ح من أهنا تعترب من األمور العامة التي خيتص هبا اإلمامواض

وإن كان املهادنون أهل بلد تابع إلقليم من أقاليم اإلسـالم جـاز لـوايل 
 .هذا اإلقليم من قبل اإلمام أن يعقد اهلدنة ألهل تلك البلد 

 :املعقود له : األمر الثالث 

وا نــساء أو مــا يف ًوهــم الكفــار ولــو مل يكونــوا أهــال للقتــال بــأن كــان
  .حكمهن

                                         
وز أن ييل العقد اإلمام أو نائبه أو غريمها مـن آحـاد املـسلمني ومن الفقهاء من يرى أنه جي) ١(

  .٤٣٢٣ / ٩راجع البدائع طبعة زكريا عيل يوسف . وممن قال هبذا احلنفية 
وجيوز مهادنة البغاة لكن ال يؤخذ منهم مال ألنه يف معنى اجلزية وهـي ال تؤخـذ إال مـن ) ٢(

  .٤٣٢٥  ص٩راجع البدائع طبعة زكريا عيل يوسف ج . كافر 
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 املدة : األمر الرابع 

ـال املـسلمني مـن ويشرتط فيها أن تكون معلومة ـاوت ح  وقدرها يتفاوت بتف
فإن مل يكن باملسلمني ضعف جاز عقد اهلدنة ملدة أربعـة أشـهر . حيث القوة والضعف 

 . ﴾ +  ,  -  .  /﴿  :لقوله تعاىل 

ً عقد اهلدنة ملدة ال تزيد عىل سنة قياسا عىل ومن الفقهاء من يرى أنه جيوز

 .أربعة أشهر ، ألن هذه املدة ال جتب فيها جزية 

وعند ضعف املسلمني جيوز عقد اهلدنة ملدة عرش سنني للحديث السابق 
 .يف مرشوعية اهلدنة 

وهذا إن ذكرت يف العقد ، وجيوز أن خيلو العقد عن ذكر املدة إذا اشرتط 
. لمني نقض العقد متى شاء ويقوم هذا مقام تعيني املـدة من يعقدها من املس

 .ًوال جيوز أن يبقى العقد أكثر من عرش سنوات أيضا 

                                         
ًهذا ومن الفقهاء من قـال بجـواز عقـد اهلدنـة سـواءا  . ٢٣٧ / ٤رشح املنهاج للمحىل ) ١(

حددت مدة أم ال وممن قال هبذا احلنفية ومن الفقهاء مـن يـرى تفـويض األمـر يف تقـدير 
 ، والـرشح الكبـري ٤٣١٧ / ٩ راجع البدائع -املدة إىل نظر اإلمام وممن قال هبذا املالكية 

  .٢١ / ٢ي للدردير
  .٢ :سورة التوبة ) ٢(
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وعدمه ، بل جيـوز عـىل  وجيوز عقد اهلدنة مع أخذ عوض من الكفار
  .ًأن يدفع املسلمني إىل الكفار ماال ونحوه إن أوجبت هذا رضورة

 :دمه صفة هذا العقد من حيث اللزوم وع

إذا مل يتحقق يف العقد أحد األمور التي يوجبها الشارع لصحة هذا العقد 
 .ًكان غري صحيح ، ومل يستتبع أثره املقصود منه رشعا 

 واجلمهـور -ًوإن حتقق يف العقد ما يوجبه الشارع لصحته كان صحيحا 
وذهب بعض الفقهـاء كاحلنفيـة إىل أن . عىل أن العقد الزم يف حق املسلمني 

 .ا العقد غري الزم ولإلمام نقضه متى شاء هذ

̀  ﴿ : استدل اجلمهور بقوله تعاىل    _    ̂  ]           \  [  Z

  m  l  k  j  i  h    g  f  e  d  c  b  a
v  u  t  s  rq     p  o   n   ﴾ . 

فقد أمر اهللا تعاىل بإمتام العهد والوفاء به إىل أن تنتهـي مدتـه إذا مل يفعـل 
 .كون ما يتناىف مع ما يتقضيه العقد املرش

                                         
  .٥١٨ / ١ ، واملغني ٢٣٥ / ٧ ، وهناية املحتاج ٢٣٨ / ٤حاشية عمرية ) ١(
  .٢١ / ٢ ، والرشح الكبري للدردير ٤٣٢٥ / ٩ ، البدائع ١٥٩ / ٢املهذب ) ٢(
  .٤ ، ٣ :سورة التوبة ) ٣(
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s  r  q  p      o  n  m      ﴿ : واستدل احلنفية بقوله تعـاىل 

u  t ﴾  . واآلية ظاهرة الداللة يف جواز نبذ العهد عند خوف اخليانة .
 .فدل هذا عىل أن العقد غري الزم 

ف يف ويعرتض عىل وجه الداللة بأن اآلية ليست يف حمل النزاع فال خال
. جواز النقض إذا غلب عىل ظن اإلمام حصول اخليانة من جانب املـرشكني 

 .وإنام اخلالف يف نقض العقد مع وفاء املرشكني به 

والراجح ما ذهب إليـه اجلمهـور ألنـه الـذي يتفـق مـع رعايـة الـدين 
ًاإلسالمي للعهود والعقود ، وأيا ما كان األمر فإن الفقهاء متفقون عـىل أنـه 

نقض املــرشكون العقــد رصاحــة وأراد اإلمــام أن ينقــضه إذا بــدت إذا مل يــ
املصلحة له يف هذا كام يرى احلنفية أو خلوف خيانة كـام يـرى اجلمهـور فإنـه 
جيب إعالم املرشكني بنقض العقد ، وال جيوز الغدر هبـم أو اإلغـارة علـيهم 

 .قبل علمهم برجوع املسلمني عن عقدهم 

 غارة قبل إعالمهم بنقض العهـد لآليـة وهم بقتال والوال جيوز أن يبدأ
 .ماهلم  وألهنم آمنون بحكم العهد فال جيوز قتلهم وال أخذ

                                         
  .٥٨ :سورة األنفال ) ١(
  .٢١ / ١روح املعاين ) ٢(
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 :أهم ما ينتهي به العقد 

 . رد الكفار للعقد بأن يرصحوا بعدم التزامهم بام جاء به - ١

 وكذلك يرتفع العقد إن صدر عن املعاهدين ما يتناىف مـع موجـب - ٢
لينا احلرب أو حيالفوا أعداء املسلمني أو يعينوهم عـىل العقد مثل أن يشنوا ع

 .قتالنا أو يعتدوا عىل ديننا أو عىل نفس مسلم 

وإذا رصح بعض املهادنني بنقض العقد أو فعل ما يوجب النقض ، فإن 
أقر الباقون هذا انتقض العقد بالنسبة إىل الكل ملا يف اإلقرار من الداللة عـىل 

وادع بنـي قريظـة وأعـان بعـضهم ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي الرضا عن نقض العقد ، وأل
ًقريشا عىل حرب املسلمني يف غزوة اخلندق فـنقض الرسـول عليـه الـصالة 

ويستأنس هلذا أن من قتـل ناقـة صـالح عليـه .  والسالم عهدهم وغزاهم
أما إذا أنكر الباقون . ًالسالم واحد من القوم وقد أخذهم اهللا مجيعا بفعل هذا 

هروا التزامهم بالعقد بقي بالنسبة إليهم ألهنـم مل ينقـضوه عىل الناقضني وأظ
 .وال هم رضوا بفعل من نقضه فال وجه لنقض العقد بالنسبة إليهم 

إذا ظهرت أمارة تدل عىل أن املهادنني عازمون عىل :  خوف اخليانة - ٣
  : نقض العهد وخيانة املسلمني جاز لإلمـام أن يـنقض العهـد لقولـه تعـاىل 

                                         
 . عن ابن عمر ٣٢٩ / ٧اري يف املغازي البخ) ١(
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 ﴿ o  n  mu  t      s  r  q  p     ﴾   وال يكفي يف خوف
 .اخليانة جمرد وهم اإلمام لذلك بل البد من قرينة تفصح عن قصد املهادنني 

إذا انقضت املدة التي وقع عليها العقد انتهى حكمـه وزالـت :  انتهاء املدة -  ٤
 .اهلدنة ألن العقد املؤقت إىل أجل معلوم ينتهي بانتهاء هذا األجل 

 نقض اإلمام للعقد عند احلنفية فلإلمام عندهم أن يفسخ العقد متى - ٥
ومثل نقـض اإلمـام للعقـد . شاء إذا بدا له هذا ألن العقد عندهم غري الزم 

  .رده للعقد إذا عقده غريه

وإذا نقض العقد أو انتقض زال حكمه ، وصار املعاهدون أهـل حـرب 
 .يني حيل لنا أن نفعل هبم ما حيل بسائر احلرب

فأما أهل اهلدنة إذا نقضوا العهد حلت دمـاؤهم « : قال صاحب املغني 
َقتل رجال بني قريظة وسبى ذرارهيم ملسو هيلع هللا ىلص وأمواهلم وسبي ذرارهيم ألن النبي  َ ََ

 .  »وأخذ أمواهلم حني نقضوا عهده

                                         
  .٥٨ :سورة األنفال ) ١(
 ، ٢٣٧ ، ٢٣٦ / ٧ الطبعة القديمة وهناية املحتاج ١١٠ ، ١٠٩ / ٧راجع يف هذا البدائع ) ٢(

  .٥٢١ / ١٠واملغني 
  .٥١٧ / ١٠املغني ) ٣(
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 ملكافأة واملجازاةهي بالكرس مأخوذة من اجلزاء وبمعنى ا: اجلزية لغة 
أهنا اسم خلـراج جمهـول عـىل : أو من اجلزاء بمعنى القضاء ومن معانيها لغة 

 .أهل الذمة 

ــاء  ــطالح الفقه ــرشوط : ويف اص ــامل ب ــافر ب ــزام ك ــضمن الت ــد يت عق
  .خمصوصة

 .وهي مرشوعة بالكتاب والسنة واإلمجاع 

S  R  Q  P  O   N  M  ﴿ : أما الكتاب فقوله تعاىل 

T    ﴾ إىل قوله تعاىل : ﴿i  h  g  f  e  d  c    ﴾ . 

                                         
 .القاموس املحيط مادة ج ز ي ) ١(
  .٢٢٣ / ٤رشح املنهاج للمحيل ) ٢(
  .٢٩ :رة التوبة سو) ٣(
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. وجه الداللة أن اهللا تعاىل أمر بمقاتلة من ذكرهم حتـى يعطـوا اجلزيـة 
 .ولو كانت غري مرشوعة ما جعلها غاية لقتال من ذكر 

بن عوف أن  وأما السنة فمنها ما رواه البخاري بسنده عن عبد الرمحن
َأخذها يعنملسو هيلع هللا ىلص « النبي  َ َي اجلزية من جموس هجرَ ْ ََ ِ ُ َ ِْ َ ِ « . 

أن الرسول عليه الصالة والسالم أخذ اجلزية ولو كانـت : وجه الداللة 
 .غري مرشوعة ما فعلها 

ويف أخذها مصلحة للمسلمني . وقد أمجع الفقهاء عىل مرشوعية اجلزية 
 .وقد حيملهم هذا عىل اإلسالم . وإذالل للكفار 

 : مخسة أمور ًويتوقف عقد اجلزية رشعا عىل

 . الصيغة - ١

 . العاقد - ٢

 . املعقود له - ٣

 . املكان - ٤

 . املال - ٥

                                         
  .٣٥٧ / ٦البخاري يف باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب ) ١(
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 :الصيغة : األمر األول 

وهي ما يدل عىل إقرار الكفـار بـدارهم أو بـدار اإلسـالم مقابـل مـال 
  .ويشرتط يف الصيغة ما مر يف األمان واهلدنة. بالرشوط التي تأيت 

 :العاقد : األمر الثاين 

 أي رئيس الدولة أو نائبه الذي يـأذن لـه يف ويشرتط أن يكون اإلمام
 .عقد اجلزية ألهنا من األمور الكلية فتحتاج إىل نظر اإلمام واجتهاده 

 :املعقود له : األمر الثالث 

ًأن يكون بالغا عاقال كامال احلرية ذكـرا مـن أهـل الكتـاب  ويشرتط ًً ً
شبهة كتاب مثل املجويس وأن ال يكون من وهم اليهود والنصارى أو ممن له 

 .ًمرشكي العرب وأن يكون ساملا من املرض والزمانة ونحومها 

 :املكان : األمر الرابع 

ًرشعا بأن يكون غـري احلجـاز  ًويشرتط أن يكون قابال إلقامة الكفار

                                         
  .٢٢٨ / ٤رشح املنهاج للمحىل ) ١(
  .٥ - ٢ / ٢ طبعة زكريا عيل يوسف ، والرشح الكبري للدردير ٤٣٢٧ / ٩البدائع ) ٢(
  .٢٠٥ / ٢ ، والرشح الكبري للدردير ٢٢٠٩ / ٤رشح املنهاج للمحىل ) ٣(
  .٢٢٩ ، ٢٢٨ / ٤حاشية قليويب وعمرية ) ٤(
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 .وهو مكة واملدينة وطرفها وقراها كجدة والطائف وخيرب وينبع 

  : ًدخول حرم مكة مطلقا ولو ملصلحة لقوله تعاىل ويمنع الكفار من 

 ﴿  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /

;  :  9﴾  . 

=  <  ?  ﴿ : واملراد مجيع احلرم بـدليل قولـه تعـاىل بعـد ذلـك 

F       E  D  C  B  A  @  ﴾. 

ويمنع الكافر من دخول احلجاز غري حـرم مكـة إال ملـصلحة املـسلمني 
 .فيجوز اإلذن له باإلقامة مدة ال تزيد عىل ثالثة أيام كرسالة أو جتارة 

 :املال : األمر اخلامس 

 .ًأن يكون دينارا فأكثر كل سنة عند قوة املسلمني  ويشرتط

 

                                         
  .٢٨ :سورة التوبة ) ١(
والفقري عىل النصف مـن . ًوقدره احلنفية بثامنية وأربعني درمها للغني ونصفها للمتوسط ) ٢(

ًوقدره املالكية بأربعة دنانري ألهل الذهب وأربعني درمها ألهل الفضة ويؤخـذ . املتوسط 

 ٢١٤ / ٤ ، واالختيار ٧٧٥ / ١راجع بلغة السالك . ًولو درمها من الفقري ما يقدر عليه 
 .وما بعدها 
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 : صفة هذا العقد من حيث اللزوم وعدمه

انعقد اإلمجاع وتظاهرت النصوص الرشعية عىل أنه إذا تـم هـذا العقـد 
ذمة بام يوجبـه العقـد علـيهم وجـب الوفـاء هلـم بـام ًصحيحا والتزم أهل ال

يقتضيه العقد ولزم اإلمام محايتهم ومنع التعرض هلـم يف أنفـسهم وأمـواهلم 
وأعراضهم ومعتقداهتم سواء أكان العدوان عليهم من املسلمني أم مـن غـري 

فعقد اجلزية بالنسبة إىل املسلمني من العقود الالزمة ال جيوز نقضه . املسلمني 
 .أما بالنسبة إىل الكفار فالعقد جائز .  لسبب يوجب النقض إال

 :أهم ما ينتهي به العقد 

 : اإلسالم - ١

وقد اتفق الفقهاء عىل أنه إذا أسـلم الـذمي ارتفـع عنـه أخـذ اجلزيـة يف 
الزمان الالحق إلسالمه ، وعند األكثرية تسقط عنه جزية املدة السابقة عـىل 

ن اجلزية إنام وجبت رجاء أن يسلم الكـافر فـإذا اإلسالم إن كان مل يدفعها أل

                                         
 ، ٣٠٣ / ٣ الطبعـة األوىل ، رد املحتـار ١١٢ / ٧ًراجع يف هـذا العقـد عمومـا البـدائع ) ١(

 وما ٢٣٣ / ٧ وما بعدها ، وهناية املحتاج ٢٠٢ / ٢والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي 
   ١٥٤ / ١ ، ورشائـع اإلســالم ٢٨٠ / ٢وتبيـني احلقـائق  ، ٦٠٨ / ١بعـدها ، واملغنـي 

 .وما بعدها 
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وملا بني اإلسالم ودفع اجلزية مـن . أسلم فقد تم املقصود من وجوب اجلزية 
 .التنايف 

ونسب إىل بعض الفقهاء كالشافعية أنه إذا أسلم الـذمي يف هنايـة الـسنة 
وجب عليه جزية تلك السنة والسنوات التي قبلها إن كـان مل يـدفعها وهـذا 

 :وإن أسلم يف خالل السنة فقوالن عن الـشافعي أحـدمها . ًل لإلمامية أيضا قو
ًتسقط جزية تلك الـسنة قياسـا عـىل : جيب سقط ما مىض من اجلزية والثاين 

 .الزكاة بجامع أن كال يوجب ماال عند متام احلول 

وقد استدل الشافعية عىل عدم سقوط اجلزية باإلسالم بـأن الـذمي قـد 
 حقن دمه وتأمينه وقد استوىف هذا فيستقر عليه ما يقابله وهـو التزمها مقابل

 .ًاجلزية قياسا عىل اإلجارة 

ويعرتض عىل هذا بأن عقد اجلزية ليس معاوضة حمضة فال يصح قياسه 
 .عىل اإلجارة 

t  s   ﴿ : والراجح القول بسقوط اجلزيـة باإلسـالم لقولـه تعـاىل 

|  {  z  y   x  w    v  u   ﴾  .ا يف هذا مـن ترغيـب يف ومل
 .اإلسالم 

                                         
  .٣٨ :سورة األنفال ) ١(
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 : املوت - ٢

إذا مات الذمي ارتفع حكم العقد بالنسبة إىل وجوب اجلزيـة مـن غـري 
خالف بالنسبة إىل ما ييل املوت ، وإنام اخلالف فيام لو مات بعد هنايـة الـسنة 
وقبل أن يدفع جزيتها ، فـذهب احلنفيـة واملالكيـة إىل سـقوط هـذه اجلزيـة 

 . هذا صاحب املغني عن أيب اخلطاب والقايض من احلنابلة باملوت ، وحكى

وذهب الشافعية واإلمامية إىل أهنا ال تسقط وجتب يف تركته وهو ظـاهر 
 .مذهب احلنابلة 

استدل األولون بأن اجلزيـة وسـيلة إىل اإلسـالم وهـو يفـوت بـاملوت 
 .ًفتسقط اجلزية تبعا 

ً وقـد كـان مطالبـا ًويعرتض عىل هذا بأن الذي مات مرصا عـىل الكفـر

 .باإلسالم فناسب هذا أن ال تسقط اجلزية عنه 

واستدل الشافعية ومن وافقهم بأن اجلزية دين والدين مقيض فال تسقط 
 .ًباملوت اعتبارا بسائر الديون 

  . وهذا ما نرجحه ألنه ال أثر للمـوت عـىل إسـقاط اإللتزامـات املاليـة 
جحنـاه يف اإلسـالم ، فإنـه خيـالف وال منافاة بني ما رجحناه هنا وبني مـا ر

 .املوت ملا تقدم هناك وهو منتف هنا 
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  : قال صاحب الرشح الكبري من احلنابلة يف الفرق بني املوت واإلسـالم 
وفارق البدل كمن وجد املاء فال حيتاج معه إىل التميم بخالف املوت وألن « 

 عمر ريض اهللا ًاإلسالم قربة وطاعة يصلح أن يكون مالذا من اجلزية كام ذكر
 .  »عنه واملوت بخالفه

 أن يفسخ الذمي العقد باختياره فله هذا ألن العقد جـائز يف حقـه ، - ٣
فإن اختار الفسخ دون تعد وال خيانة أوصلناه إىل املحل الذي يأمن فيه عـىل 
نفسه وماله وفاء باألمان الذي حصل له بالعقد ، ويف هذا ما فيه مـن رعايـة 

د ، فإن بلغ دار احلرب أو نقض العهد وهـرب إليهـا انـتقض اإلسالم للعهو
ًوقيد املالكية هذا بام إذا مل يظلم فإن خرج فرارا من ظلم . ًعهده وصار حربيا 

 .حلقه فال ينقض عهده بذلك وهو تقييد حسن يتفق مع يرس اإلسالم 

 : مقاتلة املسلمني - ٤

انتقض عهده مـا مل إذا خرج الذمي عن طاعة ويل األمر وقاتل املسلمني 
 .تكن له شبهة فيام فعله كأن يعتدي عليه أحد من املسلمني فيدافع عن نفسه 

 : التمرد والعصيان - ٥

إذا عاند الذمي ومل يدفع اجلزية الواجبة عليه مع قدرته عىل الوفاء هبا أو 

                                         
  .٦ - ٥ / ١الرشح الكبري ) ١(
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مل يلتزم باألحكام التي يقررها اإلسالم عنـد احلكـم عليـه بـيشء مـن هـذه 
ن قد أخل بموجب العقد فريتفع حكم العقد هبذا عند مجهـور األحكام يكو

وذهب الـبعض كاحلنفيـة إىل أن العقـد ال ينفـسخ بمثـل مـا ذكـر . الفقهاء 
الحتامل أن يكون عدم دفع املال لعذر ، وألن عدم التزام األحكام أقىص مـا 

وقد أقروا عىل كفرهم فيبقى العقد . فيه أنه معصية وليس فوق الكفر معصية 
 .يقرون مع مثل ما ذكر و

وعـدم التـزام . ويعرتض عىل هذا بأن األصل عدم العـذر حتـى يثبـت 
 .األحكام خمالفة ملقتىض العقد فال يبقى العقد مع هذا 

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور ، فإن يف اإلبقاء عىل العقد مع مثل هـذه 
ن ليسوا والذميو. ًالترصفات من جانب أهل الذمة إظهارا لضعف املسلمني 

 .ًأقل جرما يف هذه احلال من مانعي الزكاة 

 : االعتداء عىل الدين - ٦

ًإذا اعتدى الذمي عىل دين اهللا تعاىل كأن يفتن مؤمنا يف عقيدته أو يتناول 

اهللا أو رسله أو كتبه بام ال ينبغي من نحو سب وطعن انتقض العقد هبذا سواء 
م مل يـشرتط عنـد املالكيـة أرشط عىل أهل الذمة يف العقد الكف عـن ذلـك 

 .ورواية عند احلنابلة ، لترضر املسلمني بام ذكر 

وذهب الشافعية إىل أنه إن رشط عليهم الكف عن ذلك انتقض العقد ، 
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ْإن خالفوا وإال فال ، ألنه إن خالفوا الرشط مع النص عليه يكونوا مل يتلزموا 

 .قد وإن مل يكن هناك رشط فاألصل بقاء الع. بمقتىض العقد 

ويعرتض عىل هذا بأن فعلهم يعارض بقاء العقد لشبهه باالمتنـاع عـن 
 .دفع اجلزية 

وذهب احلنفية إىل أن العقد ال ينقض بمثل هذا سـواء رشط أم ال وهـو 
ألن العقد إنام أوجب دفع اجلزية ومل حيصل . رواية عن أمحد ووجه للشافعية 

مما تقدم بام يقرره الـدين إخالل هبذا فيبقى العقد ويعاقب من صدر منه يشء 
 .اإلسالمي 

ولو سلمنا هذا . ويعرتض عىل هذا بمنع انحصار مقتىض العقد فيام ذكر 
 .فإن االعتداء عىل الدين ملحق بام ذكر 

والراجح القول األول وهو انتقاض العقـد باالعتـداء عـىل الـدين ألن 
م فكيـف حفظه من الرضوريات ، وألن اجلزية كام قـالوا وسـيلة إىل اإلسـال

 ؟... تبقى الوسيلة مع اإلخالل بالغاية 

 : االعتداء عىل نفس مسلم أو عرضه - ٧

إذا اعتدى الذمي عىل نفس مـسلم كـأن يقتلـه أو يقطـع عليـه الطريـق 
 .انتقض العقد هبذا عىل نحو ما مر يف االعتداء عىل الدين 
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ًوكذلك إذا اعتدى ذمي عىل عرض مسلم كـأن يقـذف مـسلام أو يـزين 

. ًلمة أو يطأها بعقد نكاح إذ عقده عليهـا باطـل فـال حكـم لـه رشعـا بمس
والراجح انتقاض العقد باالعتداء عىل النفس أو العـرض سـواء رشط عـىل 
الذمي يف العقد الكف عن هذا أم ال ملا فيه من املخالفة الظاهرة لداعية العقد 

 .وملا يلحق املسلمني بسبب ذلك من رضر وعار 

 :املسلمني عليهم  إعانة أعداء - ٨

ومثل هـذا أن يتواطـأ الـذمي مـع أهـل احلـرب ويطلعهـم عـىل أرسار 
 .املسلمني أو يأوي جواسيس األعداء أو يمد هلم يد العون واملساعدة 

 : ميض املدة مع عدم دفع اجلزية - ٩

إذا مضت سنة تامة دون أن تؤخذ جزيتها سقطت جزية تلك السنة عند 
ًملالكية إذا كان الذمي معرسا فيام حكـاه الدسـوقي اإلمام أيب حنيفة ووافقه ا

 .عن ابن شاس عن القايض أيب الوليد 

ًواجلمهور عىل أن ذلك ال يعترب مسقطا ملال اجلزية وممن ذهـب إىل هـذا 

ًالصاحبان من احلنفية والشافعية واحلنابلة وكذا املالكية إذا كان الذمي غنيا ، 

 .زية أو سقوطها واخلالف هنا كام هو ظاهر يف بقاء اجل

استدل أبو حنيفة بأن اجلزية تؤخذ من الذمي مقابل تأمينه ورد العدوان 
أما ما مىض فقد . عنه وعدم التعرض له ، وهذا إنام يتأتى يف الزمان املستقبل 
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 .حتقق التأمني ودفع العدوان فال جيب عىل الذمي مال مقابل هذا 

  يـسقط بمـيض املـدة ويعرتض عىل هذا بـأن املـال وجـب بالعقـد فـال 
وال يلزم من حتقق مقتىض العقد يف املايض سقوط اجلزية بل إن ذلـك يؤكـد 
وجوهبا إذ أن الذمي قد استوىف املقابل إذا جعلنا املقابل دفـع األذى وحقـن 

 .الدم 

ًواستدل اجلمهور بأن اجلزية وجبت بدال عن اإلسالم وما دام املبدل منه 

 .مل يتحقق فال يسقط البدل 

  راجح ما ذهب إليه اجلمهـور ملـا يف اجلزيـة مـن شـبه بالديـة وهـي وال
 .ال تسقط بميض املدة 

وبعد أن أرشت إىل عقود األمان بني املسلمني وبني غـريهم ، أرجـع إىل 
 .أصل املسألة 
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 :مقدمة 

سلمني فلهـم أن القاعدة العامة أن هؤالء يتمتعـون بحـق التملـك كاملـ
يتملكوا وهلم أن يترصفوا يف أمالكهم مع املسلمني وغـريهم بجميـع أنـواع 

  .الترصفات املرشوعة ، سواء أكان الترصف بطريق املعاوضة أم بطريق التربع 

 إال يف رشاء العبد - أي يف البيع -وال يشرتط اإلسالم « : قال ابن جزي 
 .  »املسلم ويف رشاء املصحف

ويملك الذمي باإلحياء كاملسلم ، ألهنام ال خيتلفـان يف « : زيلعي وقال ال
 .  »سبب امللك

وبيننا وبينهم مساواة يف أسباب إصـابة الـدنيا ، بـل « : وقال الرسخيس 

                                         
 . دار الفكر ٢١٢القوانني الفقهية البن جزي ص ) ١(
 . مطبعة بوالق ، الطبعة األوىل ٣٥ / ٦تبيني احلقائق ) ٢(
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 .  »حظهم أوفر من حظنا ألن الدنيا هلم

ًفحق التملك بالنسبة هلم أوسع نطاقا من حق التملك بالنسبة إىل املسلم 

 .حلنفية واملالكية عند ا

فاحلنفية واملالكية يبيحون هلم التملك والترصف فـيام ال يبـاح للمـسلم 
 .ًمتلكه وال الترصف فيه كاخلمر ونحوه مما يعد ماال عندهم 

وهلذا لو أراق شخص مخر ذمي وجـب عليـه الـضامن ، وجيـوز هلـم أن 
  .يترصفوا فيها بالبيع ونحوه ألننا أمرنا أن نرتكهم وما يدينون

أما الشافعية فريون أن بيع اخلمر وسائر أنواع الترصف فيها حـرام عـىل 
 .أهل الذمة كام هو حرام عىل املسلم 

وبني املتـويل الـسبب يف اخـتالف احلنفيـة والـشافعية يف مـسألة اخلمـر 
ونحوها بأهنا مبنية عـىل أصـل معـروف يف األصـول وهـو أن الكـافر عنـد 

 .  وعند احلنفية غري خماطبالشافعية خماطب بفروع الرشيعة

                                         
  .٥٣ / ١٠املبسوط ) ١(
  ً مطبعة بـوالق ، راجـع أيـضا الـرشح الكبـري وحاشـية الدسـوقي ٣٦٠ / ٥فتح القدير ) ٢(

٤٠١ / ٣.  
 . مطبعة اإلمام ٢٤٦ / ٩املجموع ) ٣(
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  .ًويرى احلنابلة أيضا أنه ال جيوز بيع اخلمر ولو كان املتبايعان ذميني

 . ولو أتلف مخر ذمي فال ضامن عىل املتلف ألهنا ليس هلا عوض رشعي

ومل يقترص األمر عىل هذا بل إنه جيب عىل املسلمني محاية الذميني ومن يف 
 .سواء أكان من الداخل أم من اخلارج حكمهم من كل اعتداء ، 

ولنجران وحاشـيتها جـوار اهللا « : ألهل نجران ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف عهد النبي 
وذمة حممد النبي رسول اهللا عىل أمواهلم وملتهم وبيعهم وكل ما حتت أيدهيم 

 .  »من قليل أو كثري

جيب عىل اإلمام حفظ أهل الذمـة ومنـع « : وقال يف مطالب أويل النهى 
يؤذهيم وفك أرسهم ودفع من قصدهم بأذى إن مل يكونوا بدار حرب بل من 

 .  »كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد

من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدنا يقصدونه « : وقال القرايف 
ًوجب علينا أن نخرج لقتاهلم بالكراع والسالح ونموت دون ذلك صونا ملن 

                                         
 . مطبعة السعادة ٢٨ / ٢الروض املربع ) ١(
 . مطبعة احلكومة بمكة ٨٥ / ٤كشاف القناع ) ٢(
  .٧٢اخلراج أليب يوسف ) ٣(
  .٦٠٢ / ٢مطالب أويل النهى ) ٤(
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 . » إلخ...  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله هو يف ذمة اهللا وذمة

هذا هو األصل العام أن الذمي ومن يف حكمه بالنسبة إىل حـق التملـك 
وعـىل املـسلمني محايـة املقيمـني يف ديـارهم بـصفة . ًكاملسلم بل أوفر حظـا 

مرشوعة من غري املسلمني من كل عدوان يقع عليهم سـواء مـن الـداخل أم 
 . أمواهلم أم أعراضهم من اخلارج وسواء استهدف املعتدي أنفسهم أم

مثـل : وخرج عن هذا األصل بالنسبة إىل حق التملـك بعـض الفـروع 
ًمتلك األرض بطريق اإلحياء ، ومتلك األرض املفتوحـة عنـوة ومتلـك مـاال 

 .يتفق مع عزة اإلسالم وعلوه 

 :وأتناول كل واحد من هذه بإجياز يف املطالب التالية 

 .ء التملك بطرق اإلحيا: املطلب األول 

 .متلك األرض املفتوحة عنوة : املطلب الثاين 

 .ًمتلك ماال يتفق مع عزة اإلسالم وعلوه : املطلب الثالث 

                                         
  .١١٩ ، الفرق ١٤ / ٣ق الفرو) ١(
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ذهب كثري من الفقهاء إىل أنه جيـوز للـذمي أن يتملـك األرض بطريـق 
ن ذهب إىل اإلحياء إذا توافرت الرشوط التي يعتربها الشارع جلواز ذلك ومم

 .والشافعية وهو الراجح عند احلنابلة  هذا احلنفية

وذهب البعض إىل أنه ال جيوز للذمي التملك بطريق اإلحياء وممن قـال 
 .واحلنابلة يف رواية مرجوحة  هبذا الظاهرية

 :استدل من ذهب إىل اجلواز باملنقول واملعقول 

ملسو هيلع هللا ىلص مها عن جابر أن النبـي أما املنقول فمنه ما رواه أمحد والرتمذي وغري
ُمن أحيا أرضا ميتة فهي له« : قال  ْ َ ْ َْ َ ً ًَ َ ْ َِ َ َ َ«   واحلديث ظاهر يف جواز متلك الذمي

 .باإلحياء ألنه عام يشمل املسلم وغريه 

وأما املعقول فمنه القياس عىل املسلم ألن الشأن يف أسـباب التملـك أن 
  : فتح القـدير مـن احلنفيـة يقول صاحب تكملة . يستوي فيها املسلم وغريه 

املسلم والذمي يف متلك ما أحياه سواء الستوائهام يف السبب واالسـتواء يف « 
                                         

   ، واملهــذب٥٦٦ / ٥ ومــا بعــدها ، واملغنــي ٢٦٤ / ٣ ، واألم ٣٥ / ٦تبيــني احلقــائق ) ١(
 . وما بعدها ٤٢٣ / ١ 

  .٧٤٣ / ٨املحيل ) ٢(
  .١٧٨ / ٣ ، أبو داود يف اإلمارة ١٨ / ٥البخاري يف احلرث واملزارعة ) ٣(
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 .  »...السبب يوجب االستواء يف احلكم 

 :واستدل من ذهب إىل عدم اجلواز باملنقول واملعقول 

 W  V  U      T  S   ﴾ ﴿: أما املنقول فمنه قوله تعاىل 
عاىل أن األرض يرثها الصاحلون من عباده وهذا إنام يتحقق يف فقد حكم اهللا ت

 .املسلمني فهم الذين يرثون األرض ال الكفار 

ويعرتض عىل وجه الداللة من اآلية الكريمة بأهنا مل ختص الصاحلون 
  باإلرث وإنام أثبتته هلم ، وهذا ال ينايف أن غريهم يرثها بدليل غريها 

  : سلم وغريه يف التملك مثل قوله تعاىل من النصوص التي تسوي بني امل

 ﴿Å  Ä  Ã  Â  Á  À    ﴾ ًمن أحيا أرضا ميتة « : ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ًَ ْ َ ْ َْ ْ ََ َ  
ُفهي له َ ََ ِ « . 

والراجح ما ذهب إليه احلنفية ومـن وافقهـم مـن إباحـة متلـك الـذمي 
قد شـجع النـاس ملسو هيلع هللا ىلص ً املوات برشوطه املعتربة رشعا ألن الرسول -لألرض 

رض املوات زراعتها وعامرهتا ملا يف هذا من مصالح تعـود عـىل عىل إحياء األ
  : وقد ورد يف بعـض روايـات . املجتمع وهذا يناسبه إباحة هذا احلق للذمي 

                                         
  .١٣٨ / ٨تكملة فتح القدير ) ١(
  .١٠٥ :نبياء سورة األ) ٢(
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ُمن أحيا أرضا ميتة فهي له«  ْ َ ْ َْ َ ً ًَ َ ْ َِ َ َ َمن أحيا أرضا مواتا ليست يف يد مسلم وال« و » َ ٍ َ ً ًَ َ ْ َ َ ْ ِْ ْ ُ َ َ ْ ٍَ ْ َ َ 
ُمعاهد فهي له ََ ََ ُِ ٍ َ«  . 

                                         
  .٨٩اخلراج ليحيى بن آدم ) ١(

www.almoslih.net



  
 

 - ٩٥٠ -

 

 :إىل عدة أقسام  يقسم الفقهاء األرايض املفتوحة

  األرايض التـي أسـلم أهلهـا دون حـرب مـع املـسلمني : القسم األول 
ًوال خالف يف أن هذه األرض تبقى ملكا ألصحاهبا عىل احلـال التـي كانـت 

 .عليها 

. ي عقـد صـلح بـني أهلهـا وبـني املـسلمني األرايض الت: القسم الثاين 
  .وملكيتها حيددها عقد الصلح

وهذه قد اختلف . األرايض التي فتحها املسلمون عنوة : القسم الثالث 
الفقهاء يف ملكيتها بالنسبة إىل الذمي فذهب األكثرون إىل أن ملكيـة الـذمي 

عية واحلنابلـة  والـشافتزول عن هذه األرض ، وممن ذهب إىل هذا املالكية

                                         
  .٥٩األموال أليب عبيد ) ١(
ًوقد يتضمن عقد الصلح تنازل األهايل عن ملكية األرض للمسلمني فتصبح ملكا لبيت ) ٢(

مال املسلمني وال جيوز بيعها ، وينتفع هبا مقابل دفـع اخلـراج وهـو يف حكـم األجـرة ال 
 الصلح عـىل أن تبقـى ملكيـة األرايض ألصـحاهبا فيجـوز يسقط بإسالم املنتفع وقد يقع

. الترصف فيها بالبيع ، وغريه ألهنا مملوكة ملكية خاصة ألصحاهبا فلهم أن يترصفوا فيها 
  .١٧٢انظر املرجع السابق ، واألحكام السلطانية للاموردي 

 ، ٣٨٧ / ١ ، وبدايـة املجتهـد ٦٩ / ٥ ، ورشح اخلـريش ٥٢ / ٣الزرقاين عـىل املوطـأ ) ٣(
  .١٨٩ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٢٣٤ / ٤ ، ١٠٢ / ٣ومغني املحتاج 
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ويرى البعض أن األمر مفوض إىل اإلمام إن شاء تركها يف أيدي . والظاهرية 
أهلها فتبقى عىل ملكهم وإن شاء قسمها بني الذين غنموها وممـن قـال هبـذا 

  .احلنفية

عنـه أنـه قـسم األرض  فقد صـحملسو هيلع هللا ىلص استدل األولون بفعل الرسول 
 .التي استوىل عليها املسلمون عنوة 

 ريض اهللا عنه يف أرض الـسواد والـشام تدل اآلخرون بفعل عمرواس
 .ومرص وغريها 

والذي أرجحه ما ذهب إليه احلنفيـة ألن الـشأن يف اإلمـام العـادل أنـه 
يترصف وفق مصلحة املسلمني ، وقد تتغري املصلحة بتغري الزمـان أو املكـان 

ف بـام حيقـق وهذا يناسبه تفويض األمـر إىل اإلمـام العـادل عـىل أن يتـرص
 .مصلحة مجاعة املسلمني 

                                         
 ومـا ٢٨ ، واملبـسوط ٣٥٧ / ٤ وما بعدها ، ورشح فتح القـدير ٣٩اخلراج أليب يوسف ) ١(

ًهذا وعىل القول بزوال ملكية أهل األرض هل تكـون فيئـا أو غنيمـة أو توقـف . بعدها 

 ما يتصل باملوضوع الذي أبحثه وهو ملكية غري اختلف يف هذا الفقهاء وقد اقترصت عىل
ومـن أراد املزيـد فلريجـع إىل مـا أرشت إليـه وإىل بـاب . املسلم أو عدم ملكيته ملثل هذا 

 .اجلهاد يف كتب الفقه 
 . وما بعدها ١٦٨ وما بعدها ، واألحكام السلطانية للاموردي ٥٥األموال أليب عبيد ) ٢(
 . وما بعدها ١٩بعدها ، واخلراج ليحيى بن آدم  وما ٢٣اخلراج أليب يوسف ) ٣(
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ومن أمثلة هذا رشاء الذمي ومن يف حكمه للمـصحف ومـا يف حكمـه 
فقد ذهب اجلمهور إىل حتريم مثل هذا صيانة لكتاب . ورشاؤه الرقيق املسلم 

@  D   C  B    A  ﴿ : اهللا وما يف حكمه عن االبتـذال ولقولـه تعـاىل 

F  E   ﴾ . 

واختلف الفقهاء بعد هـذا يف حكـم مثـل هـذا العقـد إن وقـع فـذهب 
وذهـب . الـشافعية واحلنابلـة : بعضهم إىل أن الرشاء باطل وممن قـال هبـذا 
 .احلنفية واملالكية : البعض إىل أن الرشاء صحيح وممن قال هبذا 

الترصف منهي عنه ، والنهي استدل الشافعية ومن وافقهم بأن مثل هذا 
 .يقتيض الفساد والفاسد ال يستتبع أثره 

واستدل احلنفية ومن وافقهم بأن مثل هذا ترصف صدر ممن هو أهل له 
  .ًيف حمل قابل للترصف ، فيكون صحيحا كسائر الترصفات

ًويعرتض عىل هذا بمنع ما ذكروه ، فالكافر ليس أهال لـرشاء املـصحف 

                                         
  .١٤١ :سورة النساء ) ١(
راجـع يف هـذا . وعند هؤالء جيرب عىل بيع ما اشرتاه أو إزالة ملكه ببيع أو هبـة ونحومهـا ) ٢(

  .٣٤٧ / ٢ ، وبلغة السالك ٢٩٢ / ٤املغني 
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 .يقبالن ملك الكافر واملسلم ومها ال 

والراجح ما ذهب إليه الـشافعية ومـن وافقهـم ألن الكـافر يمنـع مـن 
استدامة متلك ما ذكر حتى عند القائلني بالصحة وما دام كـذلك يمنـع مـن 

 .ابتداء امللك 

ًوعىل هذا إن اشرتى الذمي مصحفا أو رقيقا مسلام كان تـرصفا فاسـدا  ً ً ًً

 .يدخل يف ملك الذمي وبقي املبيع عىل ملك البائع وال 
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يطلق عىل هذا الصنف احلربيون وهم غري املسلمني يف دار احلرب الذين 
 .ليس بينهم وبني املسلمني عقد من عقود األمان التي سبق ذكرها 

 معنى دار احلرب ودار اإلسـالم الخـتالف وأرى أن أشري باختصار إىل
 .بعض األحكام باختالف الدار 

 :دار احلرب 

وعرفهـا  » ما جيري فيه أمـر رئـيس الكـافرين« :  يعرفها بعض احلنفية بأهنا
 . » البلد التي خياف فيها املسلمون من الكافرين« : بعض الشافعية بأهنا 

 

                                         
  .٢٢٢ / ٤حتفة املحتاج ) ١(
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 :دار اإلسالم 

وعرفهـا . املـسلمني  ري فيهـا حكـم إمـامبأهنا ما جي: عرفها البعض 
 .بأهنا ما يف قبضة املسلمني وإن سكنها أهل ذمة أو عهد : البعض 

وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا فقد املسلمون سيادهتم عىل مكـان مـن دار اإلسـالم 
 :كبالد األندلس وفلسطني فال يتحول إىل دار كفر إال برشوط 

يث ال يكون بينهام بلد من بالد اإلسالم االتصال بدار احلرب بح: أوهلا 
 .يلحقهم املدد منها 

 .ًإجراء أحكام الكفار جهارا من غري رجوع إىل قضاة املسلمني : ثانيها 

ًزوال األمان األول بأن ال يبقـى فيهـا مـسلم وال ذمـي آمنـا إال : ثالثها 

 .بأمان الكفار 

م ال يـصري بعـد  من يرى أن ما حكم بأنه دار إسـالبل إن من الفقهاء

                                         
أثـره يف األحكـام الـرشعية ملحمـد بـن املنـصوري املرجع السابق واخـتالف الـدارين و) ١(

 . وما بعدها ١خمطوط بمكتبة كلية الرشيعة بالقاهرة ص 
   هــذا ويالحــظ أن األقطــار اإلســالمية عــىل اتــساع أرجائهــا ٢٣٠ / ٤حتفــة املحتــاج ) ٢(

واختالف أسامئها دار واحدة هي دار اإلسالم ال تأثري للفواصل اجلغرافية وال للحـواجز 
 .ة الصناعي
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 .ًذلك دار كفر مطلقا ألن اإلسالم يعلو وال يعىل عليه 

وبعد هذه اإلشارة إىل معنى دار الكفر ودار اإلسالم باختصار أعـود إىل 
موضوع بحثي يف هذا املوطن وهو أهم القيود الواردة عـىل متلـك احلـريب يف 

ًامال فلـه أن دار احلرب فأقول أن القاعدة العامة أنه يتمتع بحـق التملـك كـ
 .يتملك ما شاء وفق معتقداته والنظم السارية يف بلده 

ويرد عىل هذه القاعدة بعض استثناءات منها مـا سـبق ذكـره يف الـذمي 
ومن يف حكمه ومنها االستيالء عىل مـال مملـوك للمـسلمني بطريـق الغلبـة 

ن كلمة الفقهاء فريى البعض أن الكفـار يملكـو والقهر وقد اختلفت يف هذا
. أموال املسلمني بالقهر وممن ذهب إىل هذا احلنفيـة واملالكيـة وبعـض احلنابلـة 

 .ويرى آخرون أهنم ال يملكوهنا وممن ذهب إىل هذا الشافعية وبعض احلنابلة 

 .استدل احلنفية ومن وافقهم باملنقول واملعقول 

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ﴿ : أما املنقول فمن قوله تعـاىل 

¨      ...﴾ ية اآل. 

فإن اهللا تعاىل « : يقول الرسخيس يف بيان وجه الداللة من اآلية الكريمة 

                                         
 . وما بعدها ٥٢ / ١ وما بعدها ، واملبسوط ٤٣٠ / ٨املغني ) ١(
  .٨ :سورة احلرش ) ٢(
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ولو مل يملـك الكفـار . سمى املهاجرين فقراء والفقري حقيقة من ال ملك له 
 .  »أمواهلم باالستيالء عليها ملا سامهم فقراء

سافر إهنم سموا فقراء لبعدهم وعدم استطاعتهم الترصف فيها كاملـ: وال يقال 
 .ًب إذا فرغ ماله فإنه يسمى فقريا ويستحق من الزكاة غرتوامل

  ًمثــل مـن ذكــر يـسمى حمتاجـا أو ابــن سـبيل وال يــسمى : ألنـه يقـال 
ًفقريا حقيقة وقد أطلق اهللا تعاىل عليهم اسم الفقـراء واألصـل يف اإلطـالق 

 .احلقيقة 

 فيملك بـه وأما املعقول فمنه أن القهر سبب يملك به املسلم مال الكافر
ًالكافر مال املسلم اعتبارا بسائر أسباب امللك فإن الشأن فيها عدم الفرق بني 

 .املسلم وغريه 

واملعنى فيه أن االستيالء سبب يملك بـه « : قال الرسخيس يف بيان هذا 
: املسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال املسلم كـالبيع واهلبـة إىل أن يقـول 

يف هذا األخذ سـوى اكتـساب املـال ونحـن ال نقـصد وألنه ال مقصود هلم 
ًباألخذ اكتساب املال ثم جعل هذا األخذ سببا للملك يف حق املـسلم بـدون 

                                         
  .٥٢ / ١٠املبسوط ) ١(
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 .  »ًقصد فألن يكون سببا للملك يف حقهم مع وجود القصد أوىل

 :واستدل الشافعية ومن وافقهم باملنقول واملعقول 

، ﴾      A  @F  E  D   C  B  ﴿ : ّأما املنقول فمنه قوله تعاىل 
 .والتملك بالقهر أقوى جهات السبيل وقد نفاه اهللا تعاىل 

  : ما رواه أمحـد ومـسلم عـن عمـران بـن حـصني قـال  ومن املنقول
َأرست امرأة من األنصار وأصيبت العضباء فَكانت الـمرأة يف الوثاق وكان «  َ ْ َ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ٌَ ُ َ ُْ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ َ

َالقوم يرحيون نع َُ َ ُ ِمهم بني يدي بيوهتم فانفلتت ذات ليلـة مـن الوثـاق فأتـت ُِ ِ ٍَ َ ْ ََ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َُ ْ َْ ْ َِ

ْاإلبل فجعلت إذا دنت من البعري رغا فترتكه حتى انتهـت إىل العـضباء فلـم  ََ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ْ َّ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ

َترغ فقعدت يف عجزها ثم زجرهتا فانطلقت ونذ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َْ ْ َ َ َْ َ َّ َْ َرت للـه إن نجاها اُهللا عليها ِ ْ ََّ ْ َّ َْ َ ِ ِ َ
ُلتنحرهنا فلام قدمت الـمدينة رآها الناس فقالوا  َ َ َ ْ َ َ َ َُ َّ ِْ َِ َ َّ َّ َْ َ ِالعضباء ناقة رسول اهللاِ : َ ُ َ ُُ َ َْ ملسو هيلع هللا ىلص َْ

ْفقالت  َ َ َإهنا نذرت إن نجاها اُهللا عليها لتنحرهنا فأتوا رسول اهللاِ : َ َ َ ْ َُ َ َّ َ َ ََّ َ ْ َّْ َ َ ََ َْ َفذكملسو هيلع هللا ىلص َ َ ُروا َ
َذلك فقال  َ َ ََ َّسبحان اهللاِ بئسام جزهتا نذرت للـه إن نجاها اُهللا عليها لتنحرهنا : ِ َ َ َ َ َُ َ ْ َّ َ َ ْْ َ َ ََ َ ْ ّ َ ََ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ

ُال وفاء لنذر يف معصية وال فيام ال يملك العبد ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َُ ِ ْ َ َ َِ ٍ ِِ ٍ َ « . 

                                         
  .٥٣ ، ٥٢ / ١املبسوط ) ١(
 ، مـسند ٢٣٩ / ٣ ، أبـو داود يف اإليـامن والنـذور ١٢٦٢ / ٣مسلم يف النذور واإليامن ) ٢(

  .٤٣٤ و٤٣٢ و٤٣٠ / ٤أمحد 
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ووجه الداللة من احلديث ظاهر فقد استوىل الكفار عـىل بعـض أمـوال 
سلمني فلو ملكوها مللكت املرأة الناقة ألهنا واحلال هذه تكون مـال حـريب امل

نفى ملك املـرأة فـدل هـذا ملسو هيلع هللا ىلص غري معصوم يملك باالستيالء لكن الرسول 
 .عىل أن الكفار مل يملكوا ما أخذوه من مال املسلمني 

ّوأما املعقول فمنه قياس األموال عىل األنفس فكام أن الكـافر ال يملـك 
 .سلم باالستيالء عليه فكذلك ال يملك ماله رقبة امل

 :وهذا ما نرجحه لقوة أدلته وال داللة فيام متسك به احلنفية ألن قوله تعـاىل 

ّال يستلزم أن الكفار قد ملكوا أموال املهـاجرين ألنـه  ﴾ ¢  £﴿ 
ومن كان لـه مـال . الشك أنه قد كان يف املهاجرين فقراء ال مال هلم يف مكة 

 .لفقري وقت نزول اآلية الكريمة فهو يف حكم ا

وال يصح قياس الكـافر عـىل املـسلم يف هـذه املـسألة ألن مـال احلـريب غـري 
 .معصوم فيمتلكه املسلم باالستيالء بخالف مال املسلم فإنه معصوم 

 .هذا عن متلك احلريب يف غري دار اإلسالم 

دار اإلسالم فاألصل أنه ال جيوز له أن يدخل : ّأما متلكه يف دار اإلسالم 
ًجاسوسـا أو متلصـصا فيـرض  بغري أمان ألنه ال تؤمن عدواته وقد يكون ً

 .باملسلمني 
                                         

  .٥٢٣ / ٨املغني ) ١(
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وعىل هذا إن دخل دار اإلسالم بأمـان فأنـه يتمتـع بحـق التملـك عـىل 
ويف هـذه احلـال . الوجه الذي أرشنا إليه يف متلك املستأمن واملعاهد والذمي 

احلرب فإن كان ذلك حلاجة كتجـارة أو اإلسالم وعاد إىل دار  إن ترك دار
ًنزهة فهو عىل أمانه يف نفسه وماله وإن عـاد إىل دار احلـرب مـستوطنا بطـل 

األمان يف نفسه وبقي يف ماله ألنه بدخوله دار اإلسالم بأمان ثبت األمان ملـا 
له الذي معه فإذا بطل يف نفسه بدخوله دار احلرب واستبطانه فيها بقي األمان 

ختصاص املبطل بنفسه ويبقى األمان بالنـسبة إىل املـال وإن طلبـه يف ماله ال
 .أرسل إليه به وإن ترصف فيه ببيع أو هبة أو نحومها صح ترصفه 

وإن دخل دار اإلسالم بغري أمان نظرنا فإذا كان دخوله لتجارة ، ودلت 
ًاحلال عىل هذا أو كان رسوال مل يتعرض له ويكون آمنا عىل نفسه وماله حتى  ً

وإن كان دخوله لغرض غري مرشوع كتجـسس . عقد له أمان أو يبلغ مأمنه ي
  .أو تلصص ونحومها كان يف حكم األسري

 

                                         
  .٤٠١ ، ٤٠٠ / ٨املرجع السابق ) ١(
 ، ٤٠٠ / ٨ًفيكون بالنظر فيه لإلمام حسب ما يراه حمققا ملصلحة املسلمني راجع املغنـي ) ٢(

 . وما بعدها ٥٢٢
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أثناء دراستي ألبحاث هذه الرسـالة مـرت يب قـضايا ومـسائل كثـرية ، 
اقشاهتم ، وأوضحت ما أعتقـد مجعت فيها ما استطعت من أقوال العلامء ومن

 .أنه احلق من أقوال من سبقني من العلامء 

 :ويف هذه اخلامتة أخلص أهم النتائج التي أرى أن البحث أبرزها 

ففي الفـصل األول مـن البـاب األول ذكـرت جمموعـة مـن تعريفـات 
ًالفقهاء للملكية ثم قمت بتـصنيفها ونقـدها واستخلـصت تعريفـا أحـسبه 

ذلكم هو : ًا مانعا من دخول غريها فيه من احلقائق الرشعية ًجامعا لعنارصه
عالقة رشعية بني اإلنـسان والـيشء اململـوك ختـول صـاحبها « : أن امللكية 

ّاالنتفاع والترصف به وحده ابتداء إال ملانع ً « . 

 .استعرضت امللكية اخلاصة عرب املراحل التارخيية : ويف الفصل الثاين 

ية يف العصور القديمة بينت ما وقع فيه كثري مـن وعند احلديث عن امللك
الباحثني من خطأ عند تناوهلم للدراسات القديمة والتـي بنوهـا عـىل جمـرد 
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الظــن واالفــرتاض وبــني البحــث رضورة اعــتامد الدراســات التارخييــة يف 
 .العصور القديمة عىل الدليل من القرآن والسنة 

الثالـث خلـصت إىل وعند الكـالم عـىل خـصائص امللكيـة يف الفـصل 
 :اخلصائص التالية للملكية التامة 

 . إهنا ختول صاحبها كل أنواع الترصف الرشعي - ١

 . إهنا شاملة للرقبة واملنفعة - ٢

 .ً امللكية األوىل لألشياء تكون دائام تامة - ٣

 . إن ملكية العني ال تقبل التوقيت بخالف ملك املنفعة - ٤

 .اإلسقاط وإنام تقبل النقل  امللكية التامة ال تقبل - ٥

 . مالك العني ال يضمنها إذا أتلفها - ٦

أما امللكية الناقصة فهي ملك الرقبة وحدها أو ملك املنفعـة وحـدها أو 
 .ملك االنتفاع وحده 

 :وخصائص ملكية الرقبة 

 . إهنا ال تقبل اإلسقاط وإنام تقبل النقل - ١

 . ملكيتها دائمة ال تقبل التوقيت - ٢
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 .انقطاع حق مالك الرقبة من منفعتها  - ٣

 . منع مالك الرقبة من الترصف فيها بام يرض مالك املنفعة - ٤

 . انتهاء ملكية الرقبة إىل ملكية تامة - ٥

 :وخصائص ملكية املنفعة 

 . تعلق حق مالك املنفعة بالعني - ١

 . ملك املنفعة يقبل التقييد - ٢

 . إرث ملك املنفعة - ٣

 :نتفاع وخصائص حق اال

 . إن حق االنتفاع ال حيصل به امللك - ١

 . االنتفاع حق شخيص - ٢

ويف الفصل الرابع اتضحت حقيقة الطبيعة املتميزة للملكية يف الـرشيعة 
اإلسالمية والتي يأيت يف مقدمتها تقرير أن املالك احلقيقي هبذا الكون بام فيـه 

 .هو اهللا وأن نعم العباد منح من اخلالق 

حق طبيعي مطلق « : حت حقيقة امللكية يف املذهب الفردي بأهنا كام اتض
يعطي صاحبه كافة سلطات االستعامل واالستغالل فهو يكـسبه كيـف شـاء 

 . » ويستعمله كام يريد
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أن اجلامعـة هـي الغايـة ال الفـرد « : وحقيقة امللكية يف املذهب اجلامعي 
ومتلـك الدولـة لوسـائل وهلذا يقرر املذهب اجلامعي إلغـاء امللكيـة الفرديـة 

اإلنتاج حيث تقوم وحدها بتنظـيم هـذه الوسـائل وإدارهتـا وبـذلك يـزول 
 . » النشاط الفردي يف امليدان االجتامعي واالقتصادي

وقد بني البحث نقض األصول املذهبية لكال االجتاهني ونقد املامرسات 
ء املسلمني قتصادي ، كام اتضح موقف بعض العلامالالتطبيقية هلام يف املجال ا

املحدثني من طبيعة امللكية حيث اختلفت اآلراء حـول طبيعـة امللكيـة عـىل 
ضوء اخلالف الذي قام حول طبيعة امللكية يف النظم الوضعية ، والدراسات 

 :التي قامت حوهلا وذلك يف مذاهب ثالثة 

 .امللكية حق فردي مطلق : األول 

 .امللكية وظيفة اجتامعية : الثاين 

 .  أصحاب هذه االجتاهات بالنظريات الغربية يف مسألة امللكية وقد تأثر

 .أن امللكية حق ذو وظيفة اجتامعية : الثالث 

وهو ما رأيت رجحانه ، وبناء عليه خلصت إىل أن املال مال اهللا والعبـاد 
ًومن فضل اهللا أن منحهم حقوقا ومنها . خلق اهللا وكل ما يف الكون فهو هللا ومن اهللا 

ّية منحه اهللا ضمن قيود أبانتها الرشيعة وليس لكائن أن يلغي هذا احلق إال حق امللك

 .ما ألغته الرشيعة أو أجبت عليه من احلقوق 
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وعند احلديث عىل أسـس تقييـد امللكيـة يف الفـصل اخلـامس بينـت أن 
الرشيعة هي األصل لتقييد امللكية إذ قـد وردت نـصوص كثـرية يف القـرآن 

باع رشيعة اهللا واحلكم هبا يف كل أمر من أمورنا وتنهانا ّوالسنة توجب علينا ات
عن احلكم بغريها ألن احلكم بغريها حكم اجلاهلية وحكم اهلوى فال خـرية 
لنا يف حتليل أو حتريم أو يف إثبات حق أو تقييده ، أو يف األخذ ببعض الرشيعة 

مـنح وترك بعضها وإنام التحليـل والتحـريم يف الـرشيعة وإليهـا املرجـع يف 
 .احلقوق ويف تقييدها 

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  ﴿ : قال تعاىل 

9     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .   ﴾. 

والرشيعة يف منحها احلق ويف تقييدها له تقـصد حتقيـق مـصالح العبـاد 
ن املرشوعة سواء أكان القيد لتحقيق أمر سلبي يف دفع الـرضر عـن اآلخـري

ًفردا كان أو مجاعة أو ألمر إجيايب كتمكينه لغريه من االنتفاع بملكه يف حدود 

ّمعينة كام يف حقوق االرتفاق ومن ذلك يتجىل أن منع الرضر والتعـاون عـىل 

¿  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿ : الرب مبدآن خلقيان جيمعهـام قـول اهللا تعـاىل 

È     Ç  Æ   Å  ﴾. 

بينت أن الرشيعة قد قيدت املال مـن ويف الفصل األول من الباب الثاين 
ًحيث كسبه يف طرق معينة فكان ذلك قيدا مالزما للملك يف إنشائه ال ينفك  ً
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 : عنه وأوضحت أسباب التملك الرشعية ومن أمهها 

 . االستيالء عىل األشياء املباحة التي ال مالك هلا -أ 

 . العقود والترصفات الناقلة للملك -ب 

 . بحكم الرشع كاإلرث  اخلالفة عن غريه-ج 

 . اجلنايات واإلتالفات -د 

 . الفسوخ بعيب أو غريه -هـ 

 . اللفظة املرشوعة -و 

 . خلط املال بغريه -ز 

 . اجلهاد سبب يف امتالك الغنائم واألنفال -ح 

 النفقات والظفر بجنس احلق أو بغري جنسه إذا امتنـع املـدين عـن -ط 
 .األداء 

كسب مرتتب عىل اجلهد اخلاص : ىل أربعة أقسام وأهنا يف اجلملة تنقسم إ
وكسب ناشـئ عـن اجلهـاد ومـا ترتـب عـىل إرادة غـريه وآخرهـا التملـك 
باألسباب الرشعية ومن خالهلا ظهرت القيود األصلية الالزمة للتملك مـن 

 .حيث كسبه 

ويف املقابل حرمت الرشيعة التملك عن طريق حمرم وبني البحـث أهـم 
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 :األصول العامة وهي 

 . أنه حيرم متلك كل مال مملوك بغري إذن مالكه - ١

 . وحيرم متلك كل عقار مل يتوافر فيه رشط احياء املوات - ٢

 . حيرم التملك عن طريق عقد أو ترصف هني الشارع عنه لذاته - ٣

 . لوصف الزم د وعن طريق عقد أو ترصف هني الشارع عن- ٤

 . وعن طريق ترصف اشتمل عىل استغالل - ٥

 . بعض الفقهاء دوعن طريق ترصف هني الشارع عنه ألمر خارج عن - ٦

 :وهذه الطرق ال خترج يف األغلب عن جمموعات ثالث هي 

 : املجموعة األوىل 

أن يكون التحريم ملعنى أو وصف يف العني يقتيض حظـر تـداوهلا ومنـع 
ًالتعامل فيها درءا للمفاسد وجلبا للمصالح كامليتة والدم وحلم اخلنز ير ومـا ً

 .أهل به لغري اهللا 

 :واملجموعة الثانية 

ًأن يكون التحريم راجعا إىل استيالء غري مرشوع عـىل الـيشء كالـرسقة 

 .ن كسب امللكية اوقطع الطريق وقد رجحت أهنام ال يفيد
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 :واملجموعة الثالثة 

ًأن يكون التحريم راجعا إىل ترصف حمظور رشعا وإن أخذ صورة العقد ومن  ً

نجش والربا والراجح بطالن تـرصف الـنجش وأن التـرصف الربـوي ال أمثلته ال
 .يرتتب عليه أثر رشعي مما يرتتب عىل الترصفات املرشوعة 

وحينام يكسب املرء األموال عن طريق حمرم فإنه جيب رد هـذه األمـوال 
. إىل مالكها أو من يقوم مقامه إذا كانت قائمة فإن تلفت أو أتلفـت ضـمنت 

 رصفت يف مصالح املسلمني ، فإن شق ذلك خلوف ونحوه وإن جهل مالكها
 .تصدق هبا من باب التخلص من املال احلرام 

ويف الفصل الثاين بينت أهم القواعد التـي جيـب مراعاهتـا يف اسـتغالل 
 :املال وأمهها 

 . أن املال مال اهللا تعاىل - ١

 . وأن اإلنسان خليفة عىل ما يف يده من مال - ٢

 . استثامر املال وتنميته  والعمل عىل- ٣

 . واإللتزام بحدود الرشع وقيوده يف ذلك - ٤

 . وعدم اإلرضار بالغري - ٥

 . والوفاء باإللتزامات املالية - ٦
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وحينام يكون يف أهلية الترصف للاملك خلل يكون مظنة اإلرضار بغـري 
 .املالك ويف مثل هذا حيجر عىل ترصف املالك 

 ختل باألهلية وتقتيض احلجر عـىل التـرصف وقد ظهر يل أن األمور التي
 .اجلنون والصغر والسفه : ترجع إىل ثالثة هي 

وال خالف بني العلامء يف احلجر عىل املجنون ومن يف حكمه مـن الـذين 
وبعد اتفاقهم عىل هذا اختلفـوا يف احلجـر عـىل الـصغري املميـز . ال يميزون 

موجـب للحجـر واتفـاقهم والسفيه وقد بينت اتفاق العلامء عىل أن الـصغر 
ًكذلك عىل أن الصغري إذا كان غري مميز فترصفاته باطلة ال يعتد هبا رشعا ثـم 

بينت خالف العلامء يف تـرصف الـصبي املميـز ، ورجحـت القـول بـصحة 
ترصف الصبي املميز ونفاذها يف حال اإلذن كام رجحت القول باحلجر عـىل 

 .السفيه 

 غريه يكون يف أمور أمهها الفلس واحلجر عىل ترصف املالك رعاية حلق
واملرض والرهن واإلجارة والرشكة واألنوثة وقد انتهيت إىل القول بـاحلجر 
عىل املفلس ملا فيه من حتقيق للمصلحة من حيث تقيض عن املدين ديونه ويف 

 .هذا منفعة له ومنفعة للدائنني 

ابـاة أو أما املريض فإذا كانت ترصفاته بطريق التربع أو اشتملت عـىل حم
غبن فاحش ولو كانت بطريق املعاوضة فالقاعـدة عنـد عامـة الفقهـاء أهنـا 
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صحيحة يف حدود الثلث فإن زادت عن الثلث كانت صحيحة موقوفة عـىل 
 .إجازة الورثة 

والراجح يف تـرصفات الـراهن يف املـال املرهـون إذا كانـت تتنـاىف مـع 
هنا ال جتوز فـإن خـالف مقصود الرهن أو كانت ترض باملرهتن كالبيع واهلبة أ

 .ًكان ترصفه باطال 

والراجح أن مالك العني املؤجرة إن ترصف يف رقبتهـا بـالبيع أو باهلبـة 
 .ونحومها فإن ترصفه صحيح نافذ 

ًوالراجح أن ترصف أحد الرشكاء يف ملكه ترصفا يرض برشيكه تـرصف 

 .باطل 

 .والراجح أن ترصف األنثى كترصف الذكر يف األشياء املالية 

ويف الفصل األول من الباب الثالث أبرز البحث موقـف اإلسـالم مـن 
حتديد امللكية وأن احلق الذي ندين هللا به أن الرشيعة اإلسالمية ال جتيز حتديد 

 .امللكية 

، ويف عهـد ملسو هيلع هللا ىلص ومن أظهر األدلة عىل ذلك ما جـرى يف عهـد الرسـول 
لــرشيعة ة إىل نــصوص اباإلضــاف. أصــحابه مــن إقــرار امللكيــات الكبــرية 

ي بينت أن األصل يف صحة تبادل األموال هـو الـرتايض ومـن وقواعدها الت
املعلوم أن الرتايض منعدم يف حتديد امللكيـة ، والتحديـد غـصب والغـصب 
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حمرم وإذا كانت هناك مظامل بسبب غياب الرشيعة عـن حيـاة املـسلمني فـال 
 .تكون املعاجلات هذه هي احلل 

 عن التسعري واتضح أن التسعري عـالج ويف الفصل الثاين جرى احلديث
َّمؤقت والبد من العمل عىل توفري اجللب للسلع وإال كان التسعري ممـا يزيـد 

املشكلة ويستمر التسعري ما دام اجللب ال يغمر السوق وقد أثبت باألدلـة أن 
التسعري تدبري اجتهادي مصلحي يضطلع به مـن أنـيط بـه توجيـه الـسياسة 

عند تعارض حق املالكني مع املصلحة العامة وذلك من االقتصادية يف األمة 
شأنه أن يفسح املجال بالتدخل يف توجيه حرية العمل أو التجارة سواء أكان 
ذلك يف وقت األزمات والظروف االستثنائية أم يف األحوال العادية إذا أيسء 

 .الترصف إىل حد يؤدي إىل وجود األزمات املالية 

ًذا كان عدال فإنه جيـوز يف حـال الـرضورة ويف أن التسعري إ: واخلالصة 

ألنه مل يكن يف زمنه مـا يقتـضيه ألن ملسو هيلع هللا ىلص ظروف استثنائية وإنام مل يسعر النبي 
غالء السعر الذي حدث يف زمنه مل يكن بدافع الظلم وإنام كـان بـسبب قلـة 

 .العرض وكثرة الطلب 

ع ذلـك ويف الفصل الثالث وضح أن الراجح جواز التعزيز باملال كام وق
وزمن اخللفاء الراشدين يف أكثر من موضع وقد نـص ملسو هيلع هللا ىلص يف زمن رسول اهللا 

ًالفقهاء عىل مصادرة األموال التي كانت حمال جلرائم معينـة وإذا جـاز ذلـك 
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فإنه ال جيوز أن تصادر مجيع أموال اجلاين أو معظمها إذا كانت مما ال عالقة هلا 
 .بجنايته ألن ذلك جتاوز يف أخذ احلقوق 

 الفصل الرابع تبـني أن الـرشيعة اإلسـالمية منعـت االعتـداء عـىل ويف
امللكية اخلاصة ولو بتحويلها إىل ملكية الدولة ألن امللكية مصونة إذ هي حق 
لصاحبها منح من اهللا وال جيوز انتزاعه منه بدون حـق ومـن هـذا اتـضح أن 

رشية وقتـل ًالتأميم غري جائز رشعا إضافة إىل أن التأميم مصادمة للفطرة البـ
لروح النشاط واإلبداع فيهـا ويف تـاريخ املـسلمني الطويـل مل حيـدث تـأميم 
ًألمواهلم ولو كان ذلك جائزا للجأ إليه املـسلمون يف الـصدر األول لعـالج 

مشكلة الفقر التـي كانـت موجـودة آنـذاك ولكـن العـالج كـان بغـري هـذا 
 .األسلوب 

لثالـث تبـني األسـاس وعند احلديث عىل الـرضيبة والزكـاة يف البـاب ا
النظري لفرض كل منهام إذ هو عىل الصحيح يف الرضيبة من باب التـضامن 
االجتامعي ويف الزكاة األمر من املـستخلف عـىل اخلليفـة أن جيعـل يف املـال 

 .ًاملمنوح له حقا ألخيه الفقري 

وقد خلص البحث إىل ترجيح الرأي القائل بـأن اإلنفـاق يف سـبيل اهللا 
ند وجود مقتضاه كام إذا غزيت ديار املسلمني ولـيس يف بيـت ًيكون واجبا ع

املال ما يفي بحاجة اجلهاد وبني البحـث أن الزكـاة حـق ثابـت دوري ، أمـا 
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احلقوق األخرى فهي حقوق طارئة غـري ثابتـة ثبـوت الزكـاة وغـري مقـدرة 
بمقدار معلوم كمقادير الزكاة فهي ختتلـف بـاختالف األحـوال واحلاجـات 

 .ري العصور والبيئات وتتغري بتغي

وإن كانت كيفية التدخل مرتوكة للسياسة الرشعية يف كل بلد عىل ضوء 
ًظروفه إال أن هناك أمورا البد من التقيد هبا عند فرض رضائب إضافية ألهنا  َّ

 .ال ختتلف من عرص إىل عرص وال من مكان إىل مكان 

 :ويف مقدمة هذه األمور التي تتحتم مراعاهتا 

 .ون ويل األمر قد استجمع ما يعتربه اإلسالم فيه من رشوط  أن يك-  ١

َّوإال بدأ هبـا ويل . ً أن يكون بيت املال منتظام والواجبات املالية غري معطلة -  ٢

 .األمر فيحصلها ولو بالقهر واإلجبار قبل أن يقرر رضائب أخرى 

 . أن توجد رضورة أو تنزل حاجة تقتيض فرض رضائب إضافية -  ٣

ًخيلو بيت املال مطلقا ، أو يكون ما فيـه مـن مـال ال يفـي بـسد  أن - ٤

 .اإلنفاق عىل مصالح اجلامعة 

ً أن يكون مقدار ما يقرره ويل األمر من رضائب مناسبا للرعيـة مـن - ٥

 .غري عنت وال إرهاق 

 أن يكون مقدار الرضائب بالقدر الذي تندفع به الـرضورة أو تـسد - ٦
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 .شطط به احلاجة من غري غلو وال 

ويف الفصل األول من الباب الرابع عند الكالم عىل قاعدة منع املـضارة 
انتهى البحـث إىل وضـع ضـوابط لقاعـدة املـضارة . يف استعامل حق امللكية 

ًتتلخص يف أن الرضر يكون غري مؤثر إذا كان يسريا باإلتفاق ، وقد اختلـف 

مل حيـدث بملكـه مـا العلامء يف الرضر القديم ويرجح عدم إزالته ألن املالك 
ًيرض بجاره واملترضر قد دخل عليه وهو عىل بينة من أمـره ، ونـرجح أيـضا 

ًعدم تأثري رضر الغلة ، أو الثمن ، فمن أقام فرنا بجوار فرن آلخـر قلـل مـن 

 . فال حرج عليه - أي إيراده -غلته 

 :أما الرضر املؤثر فثالثة أقسام 

ها متخـض قـصد الـرضر أي قصد الرضر وهو أنواع أمه: القسم األول 
وهذا جيب أن يمنـع وقـصد رضر . قصد رضر الغري من غري منفعة للقاصد 

الغري مع قصده نفع نفسه ، فإن كان بمكنته أن حيقق نفع نفسه من غري إرضار 
 .َّغريه فهذا جيب أن يمنع وإال فينظر إىل أشد الرضرين فيمنع 

 بوضوح يف احليل وقد مناقضة قصد الشارع ، ويظهر هذا: القسم الثاين 
 .ترجح منعه 

ًإذا كان رضر الغري عاما أو أشد من رضر صاحب احلق : القسم الثالث 

ومع أن الفقهاء قرروا أن املـصلحة العامـة تقـدم عـىل . إذا منع من استعامله 
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املصلحة اخلاصة وأن معظم الرضرين يدفع فإنه ينبغي أن يكون لكل مـسألة 
 من الفقهـاء املعـارصين عممـوا هـذه القواعـد ًمدرك خاص هبا ، ألن كثريا

فأدى هذا إىل القول بام ال جيوز ، كقوهلم بتحديد امللكية مـن أجـل املـصلحة 
 .العامة 

) تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار ( ويف الفصل الثاين عند احلديث عىل 
تبني اتفاق الفقهاء عىل أنه لـيس لـصاحب العلـو وال لـصاحب الـسفل أن 

ً يف ملكه ترصفا يرض باآلخر رضرا مؤكدا أو غالبـا ألن لكـل مـنهام يترصف ً ً ً

 .ًحقا يف ملك اآلخر 

أما إذا هدم صاحب السفل سفله فقد ترجح إجباره عىل إعادتـه وعـدم 
 .إجباره إذا اهندم بنفسه 

وترجح عدم إجبار صاحب العلو عىل بنـاء علـوه ألن منفعـة صـاحب 
طر والشمس ال تستوجب إرهـاق صـاحب السفل يف بناء العلو وهي دفع امل

 .العلو ببناء علوه 

) تقييد امللكيـة حلقـوق االرتفـاق ( ويف الفصل الثالث عند الكالم عىل 
ترجع قول احلنابلة بإجبار املالك عىل متكـني جـاره مـن وضـع خـشبة عـىل 
جداره إذا مل يمكن التسقيف بدون هذا الوضع ، أما إذا أمكنه وضـع خـشبة 

 . املالك فال جرب عىل غري جدار
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 :وعند الكالم عىل حق الرشب اتضح أن املاء أنواع 

 .املاء يف األهنار الكبار وهذا ماء مباح ورشكة بني الناس 

ًوماء األهنار اخلاصة واآلبار يف أرض مباحة وهو أيضا مباح يف الغالب فيكون 

 .يه بذل الفاضل عن حاجته لغريه لقه إليه ، وعبصاحبه أحق به لس

َّ املاء املحرز فالراجح أنه ماء مملوك لصاحبه منعه إال ملضطر وله جواز أما

 .بيعه 

واملاء يف أرض مملوكة نرجح أنه ماء مباح جيب عىل صاحبه بذل الفاضل 
 .عن حاجته لغريه لرشبه ولوضوئه والنتفاعه املنزيل وملاشيته ولزرعه 

ة وغريه من وعند احلديث عىل حق املجرى واملسيل ترجح قول ابن قدام
احلنابلة بأنه ليس لصاحب املال أن جيريه يف ملك غريه لغـري رضورة مراعـاة 

 .حلرمة امللك 

وعند الكالم عىل حق املرور تبني أن املنفعة األصـلية مـن الطريـق هـي 
 :املرور فيه والطريق نوعان 

طريق عام ، وطريق خاص ، وهيمنا االنتفـاع بـالطريق اخلـاص ، ألنـه 
 .مملوك 

 .ًنتفاع به يكون انتفاعا ألهله ولغري أهله واال
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 .فمن حقوق أهله تقديم الباب أو تأخريه إذا كان ال يرض باجلريان 

ومن حقوق غري أهله املرور واجللوس فيه إذا مل يكن فيهام رضر وجرت 
العادة بالتسامح هبام كمرور الباعة وجلوسهم ، وفتح نافذة إذا مل يطلـع عـىل 

 .دار جاره ونسائه 

أهم القيود الواردة عىل حق : ويف الفصل األول من الباب اخلامس وهو 
العقد الذي يقتيض تأمني عدد حمصور من أهل . التملك ملن كان له عقد أمان 

احلرب مدة معلومة برشوط واألمور التي جتب مراعاهتـا عنـد العقـد أربعـة 
 :وهي 

ًث مجيعـا صيغة العقد ومدته والعاقد واملعقود لـه وقـد أوضـحها البحـ

 .بالتفصيل وبني أهم األمور التي ينتهي هبا عقد األمان 

وعقد اهلدنة عقد يقتيض الصلح مع الكفار عىل ترك القتال مـدة معينـة 
وقد بينت يف بحثه مرشوعية اهلدنة بالكتاب والسنة واإلمجـاع ومـا جيـب أن 

 .يراعى عند عقد اهلدنة وأهم ما ينتهي به العقد 

وقـد . ضمن التزام كافر بـامل بـرشوط خمـصوصة واجلزية وهي عقد يت
الصيغة والعاقد واملعقـود : بينت يف البحث ما يتوقف عليه وهي مخسة أمور 

 .له واملكان واملال ثم أوضحت ما ينتهي به عقد اجلزية 

 .أما متلك املستأمن واملعاهد والذمي 
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سلم بـل فاألصل العام أن الذمي ومن يف حكمه بالنسبة إىل حق التملـك كاملـ
ًأوفر حظا ، وعىل املسلمني محايـة املقيمـني يف ديـارهم بـصفة مـرشوعة مـن غـري 

 .املسلمني من كل عدوان يقع عليهم يف أنفسهم أو أمواهلم أو أعراضهم 

مثـل متلـك األرض بطريـق : وخرج عن هـذا األصـل بعـض الفـروع 
ك الـذمي اإلحياء ، وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة ، والراجح إباحة متلـ

 .لألرض املوات برشوطه املعتربة 

وفيام يتعلق بتملك األرايض املفتوحة عنوة فقد بـني البحـث أن العلـامء 
 :قسموها إىل 

األرايض التي أسلم أهلها دون حـرب وال خـالف يف أن هـذه : األول 
 .ًاألرض تبقى ملكا ألصحاهبا عىل احلال التي كانت عليها 

صلح بني أهلهـا وبـني املـسلمني وملكيتهـا األرايض التي عقد : الثاين 
 .حيددها عقد الصلح 

األرايض التي فتحها املسلمون عنوة وقد اختلف العلامء حول ملكيـة : الثالث 
الذمي هلذه األرض والذي أرجحه ما ذهب إليه بعض العلامء من جعـل األمـر إىل 

 اإلمام العـادل أن اإلمام إن شاء قسمها وإن شاء تركها يف أيدي أهلها ألن الشأن يف
يترصف وفق املصلحة العامة للمسلمني واملصلحة تتغري بتغـري األزمنـة واألمكنـة 

 .وجعل األمر إليه مما حيققها يف كل حال 
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ًوعند احلديث عىل متلك الذمي ماال يتفق مـع عـزة اإلسـالم وعلـوه كـرشاء 

وقد . الذمي ومن يف حكمه للمصحف وما يف حكمه فقد رجحت حتريم مثل هذا 
اختلف الفقهاء يف حكم هذا العقد إن وقـع والـراجح وجـوب فـسخ العقـد ألن 

 .الكافر يمنع من استدامة متلك ما ذكر ما دام ذلك يمنع ابتداء 

ويف الفصل الثالث أبرز البحث أهم القيود الـواردة عـىل حـق التملـك 
  بالنسبة ملن مل يكن هلم مع املـسلمني عقـد أمـان ويطلـق عـىل هـذا الـصنف 

وهـم غـري املـسلمني يف دار احلـرب الـذين لـيس بيـنهم وبـني )  احلربيون (
ًاملسلمني عقد من عقود األمان والقاعدة العامة أنه يتمتع بحق التملك كامال 
فله أن يتملك ما شاء وفق معتقداته والنظم السارية يف بلده ، ويرد عىل هـذه 

وك للمسلمني بطريـق القاعدة بعض استثناءات منها ، االستيالء عىل مال ممل
الغلبة والقهر وقد اختلف العلامء يف ذلك ونرجح قول القائلني بأنه ال جيـوز 
هلم متلكه ، أما متلكه يف دار اإلسالم ، فاألصل أنه ال جيوز لـه أن يـدخل دار 
اإلسالم بغري أمان ، ألنه ال تؤمن عداوته وبالتايل فليس له أن يتملك فيها أما 

بأمان فإنه يتمتع بحق التملك بحسب مـا أوضـحته يف إن دخل دار اإلسالم 
 .متلك املستأمن واملعاهد والذمي 

 .وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 
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 ٤٩١ اجتروا يف أموال اليتامى

 ٤٢٣ اتق اهللا فإنه ابن عمك

 ٧١٤، ٦٦٢ اذهب فاقلع نخله

 ٥٢٧ ً وأبو بكر رجالملسو هيلع هللا ىلصاستأجر النبي 

 ٧١٧ إىل جاركاسق يا زبري ثم أرسل 

 ٢٦ إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب

 ٤٤٤ إذا أقيم احلد عىل السارق فال غرم عليه

 ٣١٣ إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم

 ٥٦٣ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

 ٣٩٩ إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا

 ٢٠٢ إن العارية مؤداة
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 ٣٧٥ ق عليكم بثلث أموالكمإن اهللا تبارك وتعاىل تصد

 ٤٣٩ إن اهللا حرم بيع اخلمر

 ٤١٠ إن اهللا تعاىل مل يرض بحكم نبي وال غريه يف الصدقات

 ٥٢٠ إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث

 ٢٧٧، ٢٦٩ إن هللا عند قوم نعام أقرها عندهم

 ٥٢٩ )قديس ( أنا ثالث الرشيكني ما مل خين أحدمها صاحبه 

 ضارأنت م
٧٠٦، ٦٦٢ ،

٧١٤ 

 إنك أن تذر ورثتك أغنياء
٣٧٨، ٣٧٥ ،

٥٢٢، ٤٢٠ 

 ٤٤٠ أتشفع يف حد من حدود اهللا

 ٩٣٢ اجلزية من جموس هجر

 ٣٥٣ األرض أرض اهللا والعباد عباد اهللا

 ٣٧٠ أسهم للرجل ولفرسه ثالثة أسهم
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 ٥٢٤ ً من هيودي طعاما ورهنهملسو هيلع هللا ىلصاشرتى رسول اهللا 

 ٤٠٤ أعطوه منتهى سوطه

 ٤٠٥ ًأقطع متيام الداري حريون

 ٤٩١ اللهم إين أعوذ بك من الفقر والقلة

 ٤٩١ اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر

 ٥٣٦ أما إنك لو أعطيتها أخوالك

 ١٧٧ امسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها

 ٥٦٥ ذراع: أي الظلم أعظم ؟ قال 

 ٣٣٤ عمل الرجل: أي الكسب أطيب وأفضل ؟ قال 

 ٤٣٥ لنا ميتتان ودمانأحل 

 ٩٥٩ أرست امرأة من األنصار وأصيبت العضباء

 ٢٤٧ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا

 

 ٢٠١ بل عارية مضمونة

 ٦٢٨  إىل رجل تزوج امرأة أبيهملسو هيلع هللا ىلصبعثني رسول اهللا 
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 ٣٤٠ البيعان باخليار ما مل يتفرقا

 

 ٤٩٢ وعبد الدرهمتعس عبد الدينار 

 ٨٦٠، ٨٥٤ ثالثة ال ينظر اهللا إليهم

 ٥٢٢، ٣٧٥ الثلث والثلث كثري إنك أن تذر

 

 ٦٠٢ يا رسول اهللا سعر: جاء رجل فقال 

 اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون
٣٣٧، ٣١١ ،

٦١٣ 

 

 ٥١٢ حجر عىل معاذ ما له وباعه يف دين كان عليه

 ٦٥٣  باملدينةً أرضاملسو هيلع هللا ىلصمحى النبي 

 

 ٤٩٧ خذهيا واشرتطي هلم الوالء فإنام الوالء ملن أعتق

 ٤١٨ خذي من ماله ما يكفيك وولدك باملعروف
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 ٤٠٢ ًخط لعمرو بن حريث دارا باملدينة

 ٦١ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني

 ٦٧٥ مخس صلوات يف اليوم والليلة

 

 ٤٧١ رجل وهو يعلمدرهم ربا يأكله ال

 

 ٤٥٦ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب

 ٩١٨، ٩١٦ ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم

 

 ١٨٧  يف العصاملسو هيلع هللا ىلصرخص النبي 

 ٥٠٥ رفع القلم عن ثالثة

 

 ٨٤٤ املاء: سئل عن اليشء الذي ال حيل منعه فقال 

 ٦٢٨ من اصاب: لثمر املعلق فقال سئل رسول اهللا عن ا
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 ٥٣٤  فبدأ بالصالة قبل اخلطبةملسو هيلع هللا ىلصشهدت العيد مع رسول اهللا 

 

 ٤٠٥ عادي األرض هللا ولرسوله

 ٣٦٠ العباد عباد اهللا والبالد بالد اهللا

 ١٧٨ العمري مرياث ألهلها

 ١٧٨ العمري هي للوارث

 عىل اليد ما أخذت حتى تؤدي
٢٠٣، ٢٠١ ،

٤٥٠، ٤٤١ 

 

 ٢٤٦ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم

 ٤٠٩ فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم

ّفلــم ابتعثنــي اهللا ؟ أن اهللا ال يقــوي أمــة ال يؤخــذ 

 للضعيف حقه
٦٥٦ 

 ٦٨٥، ٦٧٦ يف املال حق سوى الزكاة
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 ٣٧١ قىض بالسلب للقاتل

 ٨٥٥  املاءقىض بني أهل البادية أن ال يمنع فضل

 ٨٥٥ قىض بني أهل املدينة يف النخل

 ٢٤٨ قلب الشيخ شاب عىل حب اثنني

 

 ٦٦٠ كان حيبس ألهله قوت سنتهم

 ٣١٨ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته

 ٦٤٥، ٢٤٧ كل املسلم عىل املسلم حرام

 ٦١ كل مولود يولد عىل الفطرة

 

 ٤٦٣ ال الورق بالورقال تبيعوا الذهب بالذهب و

 ٣٤٥ ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا يف الدنيا

 ٥٢٠ ال جتوز وصية لوارث إال أن

 ٢٢٩ ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل
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 ٧٣٣ ال تضاروا يف احلفر وذلك أن حيفر الرجل

 ٨٦٨ ال متنعوا فضل املاء لتمنعوا به الكأل

 ٤١١ ال حظ فيها لغني وال لقوي مكتسب

 ٦٥٧، ١٤٣ ال محى إال هللا ورسوله

 ١٧٧ ًال رقبى فمن أرقب شيئا فهو له

 ال رضر وال رضار

٣١٦، ٣١٢ ،

٧٢٣، ٧١٣ ،

٧٣٠، ٧٢٥ ،

٧٣٥، ٧٣١ ،

٧٨١، ٧٣٩ ،

٨٢٤، ٧٨٢ ،

٨٨٠ 

 ٢٩٣ القال طاعة ملخلوق يف معصية اخل

 ٤٤٤ ال غرم عىل السارق بعدما قطعت يمينه

 ٤٤١ ال يأخذن أحدكم متاع أخيه
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 ٥٣٧  جيوز المرأة أمر يف ماهلاال

 ٥٣٧ ال جيوز المرأة عطية إال بإذن زوجها

 ٦٥٩ ال حيتكر إال خاطئ

 ٨٨٠ ال حيلبن أحد ماشية أخيه

 ٤٤٢ ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه

 ٧٣٤، ٧١٨ ال يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها

 ٨٢٤، ٨٢٣ ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة

 ٨٥٤ املاء ليمنع به الكألال يمنع فضل 

 ٣٥٢ ًألن تأخذ حبال فتحتطب خري لك

 ٤٢٦ لعلك آذاك هوامك

 ٤٥٦ لعن آكل الربا وموكله

 ٤٤٠ لعن اهللا السارق يرسق البيضة

 ٧٣٥ ًلو أن رجال أطلع إليك حذفته بحصاة

 ٦١٠، ٦٠١ إن اهللا هو القابض: لو سعرت لنا ؟ فقال 
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 ٢٤٧ بلو كان البن آدم واديان من ذه

 ٢٤٧ ّلو يعطى الناس بدعواهم ألدعى رجال

 ٢٠٣، ٢٠٢ ليس عىل املستعري غري املغل ضامن

 ٦٨٨ ليس يف املال حق سوى الزكاة

 

ًما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل ً ٣٣٤ 

 ٥٢٧ ًما بعث اهللا نبيا إال رعى الغنم

 ١٢٤ ما رأيك يف هذا ؟

 ٧٩٠ ارما زال جربيل يوصيني باجل

 ١٤٢ امللح: ما اليشء الذي حيل منعه ؟ قال 

 ٣٦٦ ما صدت بقوسك فذكرت اسم اهللا عليه فكل

ًما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا ً ٤٩٠، ٣٣٤ 

 ٤٠٨ ما نقصت صدقة من مال

 ٤٩٤ أصابته السامء: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال 

 ٢٠٥ املؤمنون عند رشوطهم
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 ٧٨٦  بوائقهاملؤمن من أمن جاره

 ١٤١ املسلمون رشكاء يف ثالث

 ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له

١٩٠، ١٨٤ ،

٣٥٥، ١٩٢ ،

٩٤٧، ٣٥٩ ،

٩٤٩، ٩٤٨ 

ًمن أحيا أرضا مواتا ً ٩٤٩ 

 ٣١٠ من احتكر فهو خاطئ

ًمن أخذ شربا ظلام من أرض أخيه ً ٥٦٥ 

 ٣٣٦ من أمسى كاال من عمل يده

 ٧٣ من دخل دار أيب سفيان فهو آمن

 ٣٥٥  سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلممن

 ٦٤٧ قهمن ظلم قيد شرب من أرض طو

 ٦٤٧ ًمن ظلم من األرض شيئا فإنه يطوقه

 ٣٥٩ ًمن عمر أرضا ليست ألحد

 ٦٣٧  الغال من الغنيمة سهمهملسو هيلع هللا ىلصمنع النبي 
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 ٧٩٠ من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره
 ٧٩٠، ٦٨١ رم ضيفهمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليك

 ٥٣١ من كان له رشيك يف نخل أو ربعة

 ٤٩٠ من ويل يتيام له مال فليتجر له

 ٨٥٥ من يشرتي بئر رومة فيوسع هبا عىل املسلمني

 

 الناس رشكاء يف ثالث

٣٤٩، ١٥٠ ،

٣٦٤، ٣٥١ ،

٨٤٤، ٦٤٩ ،

٨٥٧ 

 ٨٥٥ هنى عن بيع فضل املاء

 ٨٧٠، ٨٤٣ ههنى عن بيع املاء إال ما محل من

 ٤٩١ هنى عن قيل وقال وكثرة السؤال

 ٤٣٧  عن كل ذي ناب من السباعملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا 

 ٤٥٢  عن النجشملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا 

www.almoslih.net



  

 - ١٠١٥ -

  

 

 ٩٢٤ ًهادن قريشا يف احلديبية عرش سنني

 ٦٦٤ هال جلست يف بيت أبيك أو أمك

 ١٤٣ هو منك صدقة وهو مثل املاء العد

 

 ٤٩٥ د أخلفوإذا وع

 ١٦٠ ويف الركاز اخلمس

 ٣٣٤ والذي نفيس بيده ألن يأخذ أحدكم حبله

 ٨٤٤ والرجل عىل فضل ماء يمنعه
 ٣٥٨ واألرض كلها لنا

 ٧٨٩ واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن

 ٥٣٨ وعظ النساء وقال هلن تصدقن

 ٦٢٩ ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام
 ٤٣٨  فهو مما عفا عنهوما سكت اهللا عنه

 ٧٣ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور

 

 ٤٢٢ ما لك: يا رسول اهللا هلكت قال 
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 : التفسري وعلوم القرآن :ًأوال 

 : أحكام القرآن - ١

 ، هـ ٥٤٣ّأبو بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب املالكي املتوىف سنة 
 .دار إحياء الكتب العربية بمرص 

 : أحكام القرآن - ٢

 .أبو بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص 

 . تفسري أيب السعود أو ارشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم -  ٣

 هـ النارش مكتبة الرياض ٩٩٢ّأبو السعود بن حممد العامدي املتوىف سنة 

 .احلديثة 

 : تفسري اجلاللني - ٤

الل الدين حممد بن أمحد املحيل وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر ج

 . مطبعة صبيح -السيوطي 
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 تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل عالء الدين عيل بن - ٥
 هـ ، مطبعة ٧٢٥ّحممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن املتوىف سنة 

 .احللبي 

 :ظيم  تفسري القرآن الع- ٦

 . هـ ، مطبعة احللبي ٧٧٤ّأبو الفداء إسامعيل بن كثري املتوىف سنة 

 . تفسري املنار ملحمد عبده وحممد رشيد رضا - ٧

 : اجلامع ألحكام القرآن الكريم - ٨

 . هـ ٦٧١ّأبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطبي املتوىف سنة 

 : جامع البيان عن تأويل القرآن - ٩

 . هـ ، مطبعة احللبي ٣١٠ّجرير الطربي املتوىف سنة أبو جعفر حممد بن 

 : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين - ١٠

 . هـ ١٢٧٠ّأبو الفضل شهاب الدين السيد حممد األلويس املتوىف سنة 

 . فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري - ١١

 . هـ ١٢٥٠ّشوكاين املتوىف سنة حممد بن عيل بن حممد ال

 : يف ظالل القرآن - ١٢

 .سيد قطب ، طبعة دار الرشوق 
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 - ١٠١٩ -

 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - ١٣

 هــ ، املطبعـة ٥٣٨ّجار اهللا حممود بن عمـر الزخمـرشي املتـوىف سـنة 
 .العامرة بمرص 

 : املخترص يف تفسري القرآن - ١٤

دح التجيبي ، مؤسسة الرسـالة ، بن صامخمترص من تفسري الطربي ، ال
 .لبنان 

 :احلديث وعلومه : ًثانيا 

 : حتفة األحوذي لرشح جامع الرتمذي - ١٥

 . هـ ١٣٥٣ّحممد بن عبد الرمحن املباركفوري املتوىف سنة 

 : الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف - ١٦

  . هـ٦٥٦ّزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري املتوىف سنة 

 : جامع األصول يف أحاديث الرسول - ١٧

ّابن األثري اجلـزري املتـوىف : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد 
 . هـ ٦٠٦سنة 

 : اجلامع الصحيح ملسلم - ١٨

 هـ ومعه ٢٦١ّوهو أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم املتوىف سنة 
 . هـ ٦٧٦ّرشحه للنووي املتوىف سنة 
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 - ١٠٢٠ -

 :الصحيح وهو سنن الرتمذي  اجلامع - ١٩

ـ ، مطبعة احللبي ٢٩٧ّأبو عيسى حممد بن عيسى بن سوره املتوىف سنة   . ه

 : جامع العلوم واحلكم - ٢٠

  . هـ٧٩٥ّأبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين بن رجب املتوىف سنة 

 : حاشية السندي عىل البخاري - ٢١

  . هـ١١٣٨ّندي املتوىف سنة أبو احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي الس

 : زاد املعاد يف هدى خري العباد - ٢٢

  .أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ، مطبعة احللبي

 : سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام - ٢٣

 . هـ ١١٨٢ّحممد بن إسامعيل املعروف باألمري املتوىف سنة 

  : سنن ابن ماجه- ٢٤

 . هـ ، مطبعة احللبي ٢٧٥ّأبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني املتوىف سنة 

 : سنن أيب داود - ٢٥

 . هـ ، مطبعة احللبي ٢٧٥ّسليامن بن األشعث املتوىف سنة 
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 - ١٠٢١ -

 : سنن الدارقطني - ٢٦

 هـ ، دار املحاسـن للطباعـة ٣٨٥ّعيل بن عمر الدارقطني املتوىف سنة 
 .بمرص 

 :ي  سنن الدارم- ٢٧

 . هـ ٢٥٥ّأبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي املتوىف سنة 

 : السنن الكربى - ٢٨

 . هـ ٤٥٨ّأبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي املتوىف سنة 

 : سنن النسائي - ٢٩

 . هـ ٣٠٣ّأبو عبد الرمحن بن شعيب النسائي املتوىف سنة 

حممد بن إسـامعيل . بد الباقي بتحقيق حممد فؤاد ع:  صحيح البخاري - ٣٠
 . هـ ٢٥٦ّاجلعفي املتوىف سنة 

 : عون املعبود رشح سنن أيب داود - ٣١

أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي ، النـارش املكتبـة الـسلفية 
 .باملدينة املنورة 

 : فتح الباري برشح صحيح البخاري - ٣٢

ّر املتـوىف سـنة شهاب الدين أبو الفضل العسقالين املعروف بابن حج
 . هـ ، مطبعة احللبي ٨٥٢
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 - ١٠٢٢ -

 : فتح املبني لرشح األربعني - ٣٣

 .أمحد بن حجر ، مطبعة احللبي 

 : فيض القدير لرتتيب ورشح اجلامع الصغري - ٣٤

 .حممد حسن ضيف اهللا ، مطبعة احللبي 

 : فيض القدير رشح اجلامع الصغري - ٣٥

 كتاب اجلامع الصغري وهو رشح حممد املدعو عبد الرؤوف املناوي عىل
 .للسيوطي ، مطبعة مصطفى حممد بمرص 

 : اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان - ٣٦

 .حممد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة احللبي 

 : جممع الزوائد ومنبع الفوائد - ٣٧

 هــ ، النـارش دار ٨٠٧ّنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي املتوىف سـنة 
 .الكتاب ، لبنان 

 : املسند - ٣٨

 . هـ ، دار املعارف ٢٤١ّأمحد بن حنبل املتوىف سنة 

 : املوطأ - ٣٩

 . هـ ١٧٩ّمالك بن أنس املتوىف سنة 
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 - ١٠٢٣ -

 : نصب الراية ألحاديث اهلداية - ٤٠

 هـ ، ٧٦٢ّمجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي املتوىف سنة 
 .مطبعة دار املأمون بمرص 

 :ح منتقى األخبار  نيل األوطار رش- ٤١

 . هـ ١٢٥٥ّحممد بن عيل بن حممد الشوكاين املتوىف سنة 

 :الفقه : ًثالثا 

 :الفقه احلنفي 

 : االختيار لتعليل املختار - ٤٢

 .عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصيل ، النارش دار املعرفة ، بريوت 

 : األشباه والنظائر - ٤٣

 . هـ ، مطبعة احللبي ٩٧٠ّملتوىف سنة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ا

 : البحر الرائق رشح كنز الدقائق - ٤٤

 .ابن نجيم 

 : بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع - ٤٥

 هـ ، مطبعة ٥٨٧ّعالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين املتوىف سنة 
 .اجلاملية بمرص 
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 - ١٠٢٤ -

 : تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق - ٤٦

 . هـ ٧٤٣ّن عيل الزيلعي املتوىف سنة فخر الدين عثامن ب

 : جامع الفصولني - ٤٧

 هــ ، ٨٢٣ّحممود بن إرسائيل الشهري بابن قايض سـاموه املتـوىف سـنة 
 .املطبعة األزهرية 

حممد أمني ) : حاشية ابن عابدين (  حاشية رد املحتار عىل الدر املختار - ٤٨
قـرة عيـون األخبـار  هــ ويليـه ١٢٥٢ّالشهري بابن عابدين املتوىف سنة 

 .لنجل املؤلف 

 حاشية سعد اهللا بن عيسى الشهري بـسعدى جلبـي وبـسعدي أفنـدي - ٤٩
 ) .مع رشح فتح القدير (  هـ ٩٤٥ّاملتوىف سنة 

 - السيد أمحد الطحطاوي احلنفـي : حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار  - ٥٠
 .دار املعرفة ، لبنان 

 : اخلراج - ٥١

 هــ ، الطبعـة ١٨٣ّقوب بن إبراهيم املتوىف سنة القايض أبو يوسف يع
 .اخلامسة ، املطبعة السلفية بمرص 
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 - ١٠٢٥ -

 : الدر املختار رشح تنوير األبصار - ٥٢

مـع حاشـية رد (  هــ ١٠٨٨ّحممد عالء الدين احلصكفي املتوىف سنة 
 ) .املحتار 

 : رشح العناية عىل اهلداية - ٥٣

مـع رشح (  هــ ٧٨٦ّوىف سنة أكمل الدين حممد بن حممود البابريت املت
 ) .فتح القدير 

 : رشح فتح القدير عىل اهلداية - ٥٤

  هـ٦٨١ّكامل الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلامم املتوىف سنة 
ويليه تكملة مسامة نتائج األفكار يف كشف الرمـوز واألرسار لـشمس 

طبعة احللبـي ،  هـ ، ٩٨٨ّالدين أمحد املعروف بقايض زاده املتوىف سنة 
 .وطبعة بوالق 

 : الفتاوى البزازية - ٥٥

   هــ ٨٢٧ّحممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البـزاز املتـوىف سـنة 
 ) .مع الفتاوى اهلندية ( 

 : فتاوى قاضيخان - ٥٦

مـع الفتـاوى (  هــ ٢٩٥ّحسن بن منصور األوزجيندي املتوىف سـنة 
 ) .اهلندية 
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 - ١٠٢٦ -

 جلامعة مـن اهلنـود ، -روفة بالفتاوى العاملكريية املع:  الفتاوى اهلندية - ٥٧
 .مطبعة بوالق 

 : املبسوط - ٥٨

 هـ دار ٤٩٠ّأبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس املتوىف سنة 
 .املعرفة ، لبنان 

 : جممع الضامنات - ٥٩

 . املطبعة اخلريية -أبو حممد بن غانم البغدادي 

 : اهلداية رشح بداية املبتدي - ٦٠

 ) .مع رشح فتح القدير (  هـ ٥٩٣ّعيل بن أيب بكر املرغيناين املتوىف سنة 

 :الفقه املالكي 

 : بداية املجتهد وهناية املقتصد - ٦١

 . هـ ٥٩٥ّحممد بن أمحد بن حممد بن رشد املتوىف سنة 

 : بلغة السالك ألقرب املسالك - ٦٢

مد بـن أمحـد أمحد بن حممد الصاوي ، عىل الرشح الصغري ألمحد بن حم
 .الدردير ، مطبعة احللبي 
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 - ١٠٢٧ -

 : البهجة يف رشح التحفة - ٦٣

 - عيل بن عبد السالم التسويل ، وحتفة احلكام ملحمد بن حممد بن عاصـم 
 . لبنان -دار اجليل 

 : التاج واإلكليل ملخترص خليل - ٦٤

   هــ ٨٩٧ّحممد بن يوسف بن أيب القاسم الشهري باملواق املتـوىف سـنة 
 ) .ب اجلليل مع مواه( 

 : هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية - ٦٥

 ) .مع الفروق ( حممد بن حسني 

 : حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري - ٦٦

مع الرشح ( حممد عرفة الدسوقي ، ومعه تقريرات الشيخ حممد عليش 
 ) .الكبري 

 املعروف بابن الـشاط ،حاشية رساج الدين أيب القاسم قاسم بن عبد اهللا  - ٦٧
 ) .مع الفروق ( املسامة أدرار الرشوق عىل أنواء الفروق 

 : احلدود - ٦٨

 هـ ، مـع رشحـه للـشيخ أيب عبـد اهللا ٨٠٣ّحممد بن عرفة املتوىف سنة 
 هــ ، ٨٩٤ّحممد األنصاري املشهور بالرصـاع التونـيس املتـوىف سـنة 

 .املطبعة التونسية 
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 - ١٠٢٨ -

 :ابن عاصم  حىل املعاصم رشح حتفة - ٦٩

 ) .مع البهجة ( أبو عبد اهللا حممد التاودي 

 : الذخرية - ٧٠

 هــ ، مطبعـة كليـة ٦٨٤ّأمحد بن إدريس الشهري بالقرايف املتوىف سـنة 
 .الرشيعة بمرص 

 رشح أيب عبد اهللا حممد اخلريش عىل املخترص خلليل وهبامشه ، حاشـية - ٧١
 .عىل العدوي ، مطبعة بوالق 

 :ري عىل خمترص خليل  الرشح الكب- ٧٢

 .أمحد بن حممد بن أمحد الدردير ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمرص 

 : رشح موطأ مالك للزرقاين - ٧٣

 هــ ، ١١٢٢ّوهو أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي الزرقاين املتوىف سنة 
 .مطبعة احللبي 

 : الفروق - ٧٤

 . هـ ٦٨٤ّايف املتوىف سنة أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املشهور بالقر
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 - ١٠٢٩ -

 : قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية - ٧٥

 - هــ ، دار العلـم للماليـني ٧٤١ّحممد بن أمحد بن جزي املتوىف سنة 
 .لبنان 

 : كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي - ٧٦

أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب ، النـارش مكتبـة الريـاض 
 .حلديثة ا

 : املنتقى رشح موطأ مالك - ٧٧

 هــ ، مطبعـة ٤٩٤ّأبو الوليد سليامن بن خلف البـاجي املتـوىف سـنة 
 .السعادة بمرص 

 : املدونة الكربى - ٧٨

 هـ ، رواية سحنون ، مطبعة الـسعادة ١٧٩ّمالك بن أنس املتوىف سنة 
 .بمرص 

 : املقدمات املمهدات - ٧٩

 . هـ ، مطبعة السعادة بمرص ٥٢٠ سنة ّحممد بن أمحد بن رشد املتوىف

 : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل - ٨٠

 هـ ، ٩٥٤ّحممد بن حممد بن عبد الرمحن املعروف باحلطاب املتوىف سنة 
 . هـ ، وطبعة بليبيا ١٣٢٩طبعة سنة 
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 - ١٠٣٠ -

 :الفقه الشافعي 

 : األحكام السلطانية - ٨١

 .عة احللبي  مطب-أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي 

 : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية - ٨٢

 هـ ، طبعة احللبي ٩١١ّجالل الدين عبد الرمحن السيوطي املتوىف سنة 
 .األخرية 

 : األم - ٨٣

 . هـ ٢٠٤ّحممد بن إدريس الشافعي املتوىف سنة 

 : حتفة املحتاج برشح املنهاج - ٨٤

 الـرشواين وابـن قاسـم مـع حـوايش( شهاب الدين أمحد بـن حجـر 
 ) .العبادي 

 : حاشية الشربامليس - ٨٥

   هــ ١٠٨٧ّأبو الضياء نور الدين عيل بن عيل الشربامليس املتوىف سـنة 
 ) .مع هناية املحتاج ( 

 حاشية إبراهيم الباجوري عىل رشح ابن قاسم عىل مـتن أيب شـجاع ، - ٨٦
 .مطبعة احللبي 
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 - ١٠٣١ -

د بن أمحد املعروف باملغريب الرشـيدي  حاشية أمحد بن عبد الرزاق حمم- ٨٧
 ) .مع هناية املحتاج (  هـ ١٠٩٦ّاملتوىف سنة 

ومعه رشح منهج :  حاشية سليامن البجريمي عىل رشح منهج الطالب - ٨٨
 . مطبعة بوالق -الطالب 

دار إحيـاء :  حاشية سليامن اجلمل عىل رشح املنهج لزكريا األنـصاري - ٨٩
 .الرتاث العريب 

 : العزيز رشح الوجيز  فتح- ٩٠

مـع (  هــ ٦٢٣أبو القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعي املتوىف سـنة 
 ) .املجموع مطبعة التضامن بمرص 

 : قليويب وعمرية - ٩١

حاشيتا شهاب الدين القليويب ، والشيخ عمرية عىل رشح جالل الدين 
ربيـة املحيل عىل منهاج الطالبني للنووي ، مطبعة دار إحياء الكتـب الع

 .للحلبي 

 : قواعد األحكام يف مصالح األنام - ٩٢

 . هـ ٦٦٠عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم املتوىف سنة 
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 - ١٠٣٢ -

 : املجموع رشح املهذب - ٩٣

 هــ وتكملـة املجمـوع ٦٧٦حمي الدين بن رشف النووي املتوىف سنة 
 هــ وتكملـة ٧٥٦لتقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي املتوىف سنة 

 .مد نجيب املطبعي ، مطبعة اإلمام ومطبعة التضامن ملح

 : مغني املحتاج رشح املنهاج - ٩٤

 .حممد الرشبيني اخلطيب من علامء القرن العارش اهلجري 

 : املهذب - ٩٥

 هـ ٤٧٦أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي املتوىف سنة 
 .مطبعة احللبي 

  : هناية املحتاج إىل رشح املنهاج- ٩٦

حممد بن أمحد بن محزة الرميل الشهري بالـشافعي الـصغري املتـوىف سـنة 
 . هـ ، طبعة احللبي األخرية ١٠٠٤

 :الفقه احلنبيل 

 : األحكام السلطانية - ٩٧

 . هـ ، مطبعة احللبي ٤٥٨للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني املتوىف سنة 
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 - ١٠٣٣ -

 : االختيارات الفقهية - ٩٨

الء الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عبـاس من فتاوى ابن تيمية ، لع
 . هـ ، النارش مكتبة الرياض احلديثة ٨٠٣البعيل املتوىف سنة 

 : إعالم املوقعني عن رب العاملني - ٩٩

 . هـ ٧٥١حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية املتوىف سنة 

 : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - ١٠٠

 . هـ ١٣٧٤سن املرداوي طبعة عام عالء الدين أبو احل

املطبعـة الـسلفية ، توزيـع اجلامعـة :  احلسبة يف اإلسالم البن تيميـة - ١٠١
 .اإلسالمية باملدينة املنورة 

 الروض املربع رشح زاد املستقنع ، منصور بـن يـونس بـن إدريـس - ١٠٢
 .البهويت 

دار : ة  الــسياسة الــرشعية يف إصــالح الراعــي والرعيــة البــن تيميــ- ١٠٣
 .الكتاب العريب 

 .الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية البن قيم اجلوزية ، مطبعة مرص  - ١٠٤

 : العدة رشح العمدة - ١٠٥

 هـ ، النارش مكتبـة ٦٢٤عبد الرمحن بن إبراهيم املقديس املتوىف سنة 
 .الرياض احلديثة 
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 - ١٠٣٤ -

 : الفتاوى الكربى البن تيمية - ١٠٦

 . هـ ٧٢٨محد بن عبد احلليم املتوىف سنة أبو العباس تقي الدين أ

 : القواعد يف الفقه اإلسالمي - ١٠٧

 هـ ، مؤسـسة نبـع ٧٩٥أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب املتوىف سنة 
 .الفكر العريب بمرص 

 .مطبعة السنة املحمدية بمرص :  القواعد النورانية الفقهية البن تيمية -  ١٠٨

 : الكايف - ١٠٩

 .هللا بن قدامة ، املكتب اإلسالمي بدمشق موفق الدين عبد ا

 : كشاف القناع عن متن اإلقناع - ١١٠

 هـ ، مطبعة ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهويت املتوىف سنة 
 .احلكومة بمكة 

 : منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات - ١١١

 .بالقاهرة حممد بن أمحد الفتوحي الشهري بابن النجار ، دار اجليل 

 : املحرر يف الفقه عىل مذهب ابن حنبل - ١١٢

 هـ ومعه النكـت والفوائـد ٦٥٢جمد الدين أبو الربكات املتوىف سنة 
ـ ،٧٦٣السنية عىل مشكل التحرير لشمس الدين بن مفلح املتوىف سنة    ه

 .مطبعة السنة املحمدية 
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 - ١٠٣٥ -

 : املغني البن قدامة - ١١٣

 هــ عـىل ٦٢٠بن قدامة املتـوىف سـنة وهو عبد اهللا بن أمحد بن حممد 
خمترص أيب القاسم عمر بن حسني بن عبـد اهللا اخلرقـي املتـوىف سـنة 

 . هـ ٣٣٤

 . نظرية العقد البن تيمية ، النارش دار املعرفة بريوت - ١١٤

 :الفقه الظاهري 

  : املحىل- ١١٥

 هــ ، دار ٤٥٦أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم املتـوىف سـنة 
 .اد العريب للطباعة اإلحت

 :الفقه الزيدي 

 البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ، أمحد بن حييى املرتىض - ١١٦
 . هـ ٨٤٠املتوىف سنة 

 : الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري - ١١٧

   هـــ ١٢٢١احلــسني بــن أمحــد بــن احلــسني الــصنعاين املتــوىف ســنة 
براهيم احلسني ، مطبعة السعادة وأكمل رشحه العبايس بن أمحد بن إ

 .بمرص 
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 - ١٠٣٦ -

 :كتب حديثة يف موضوعات إسالمية : ًرابعا 

 أسس اإلقتصاد بني اإلسالم والنظم املعارصة ، أبو األعىل املودودي - ١١٨
 . دمشق - السلسلة اهلاشمية -

 . اإلسالم عقيدة ورشيعة ، الشيخ حممود شلتوت - ١١٩

 .مي بني النظرية والتطبيق هبي اخلويل  االشرتاكية يف املجتمع اإلسال- ١٢٠

 .مصطفى السباعي .  اشرتاكية اإلسالم د- ١٢١

 : األموال ونظرية العقد - ١٢٢

 .حممد يوسف موسى ، مطابع دار الكتاب العريب 

 : التجارة يف ضوء القرآن والسنة - ١٢٣

عبــد الغنــي الراجحــي ، مــن كتــب املجلــس األعــىل للــشؤون . د
  .اإلسالمية ، بمرص

 : التسعري يف اإلسالم - ١٢٤

 .البرشى الشوربجي ، مطبعة رشكة االسكندرية 

عبـد القـادر : ً الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضـعي - ١٢٥
 .عودة ، دار الكتاب العريب ، بريوت 
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 - ١٠٣٧ -

 : تنظيم اإلسالم للمجتمع - ١٢٦

 . م ١٩٦٥حممد أبو زهرة ، طبعة سنة 

 :اإلسالم  التعزيز يف - ١٢٧

 .عبد العزيز عامر ، طبعة رابعة . د

ــالم د- ١٢٨ ــا يف اإلس ــا وأبعاده ــصادية ، مفهومه ــة االقت ــد .  التنمي   حمم
 .عبد املنعم عفر 

فتحـي الـدريني ، الطبعـة .  احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييـده د- ١٢٩
 .الثانية 

 : الضامن يف الفقه اإلسالمي - ١٣٠

 .نية احلديثة عيل اخلفيف ، املطبعة الف

 : الفقه اإلسالمي - ١٣١

 .الشيخ عيسوي أمحد عيسوي 

 : فقه الزكاة - ١٣٢

 .يوسف القرضاوي ، دار اإلرشاد . د
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 - ١٠٣٨ -

 : فقه القرآن والسنة - ١٣٣

 .الشيخ حممود شلتوت 

 . فقه املعامالت عىل مذهب اإلمام مالك - ١٣٤

 .حسن كامل امللطاوي 

رسـالة :  امللكية يف الـرشيعة اإلسـالمية  القيود الواردة عىل استعامل- ١٣٥
 .ماجستري مقدمة إىل كلية الرشيعة بمكة املكرمة 

 . اقتصادنا ، حممد باقر الصدر - ١٣٦

 . الكفاح ضد اجلريمة يف اإلسالم - ١٣٧

 .املستشار حممد ماهر 

 : مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم - ١٣٨

 .عبد احلميد متويل . د

 :تمع اإلسالمي  حمارضات يف املج- ١٣٩

 .حممد أبو زهرة ، مطبعة الرشق العريب 

 : حمارضات يف الوقف - ١٤٠

 .حممد أبو زهرة ، النارش دار الفكر العريب بمرص 
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 - ١٠٣٩ -

 : املدخل الفقهي العام - ١٤١

 .مصطفى الزرقا 

 : مذكرات يف التسعري واالحتكار - ١٤٢

 .فتحي الدريني . د

 :نسان  مرشد احلريان ملعرفة أحوال اإل- ١٤٣

 .حممد قدري 

 : مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي - ١٤٤

 .عبد الرزاق السنهوري ، مطابع دار املعارف بمرص . د

 : امللكية يف الرشيعة اإلسالمية - ١٤٥

 .عيل اخلفيف ، مطبعة اجلبالوي 

 : املدخل إىل نظرية اإللتزام - ١٤٦

 .مصطفى الزرقا 

 : امللكية ونظرية العقد - ١٤٧

 .أبو زهرة ، دار االحتاد العريب بمرص حممد 
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 - ١٠٤٠ -

 : امللكية يف الرشيعة اإلسالمية - ١٤٨

 .عبد السالم داود العبادي ، مكتبة األقىص باألردن . د

 : ملكية األرايض يف اإلسالم - ١٤٩

 .حممد عبد اجلواد حممد ، النارش منشأة املعارف باالسكندرية . د

 : منهج القرآن يف بناء املجتمع - ١٥٠

 .حممد شلتوت 

 : نظام املعامالت - ١٥١

 .حممد مصطفى شلبي ، طبعة أوىل 

 : نظرية التعسف يف استعامل احلق - ١٥٢

 .فتحي الدريني . د

 : نظرات يف كتاب اشرتاكية اإلسالم - ١٥٣

 .حممد احلامد 

 : النظم املالية يف اإلسالم - ١٥٤

 .عيسى عبده ، معهد الدراسات اإلسالمية بمرص . د
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 - ١٠٤١ -

 :أصول الفقه : ًامسا خ

 : اإلحكام يف أصول األحكام - ١٥٥

 .عيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ، دار اإلحتاد العريب للطباعة بمرص 

 : إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول - ١٥٦

 هــ ، مطبعـة ١٢٥٥حممد بن عيل بن حممـد الـشوكاين املتـوىف سـنة 
 .احللبي ومطبعة صبيح 

 :ل الرسخيس  أصو- ١٥٧

 هــ ، ٤٩٠أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس املتوىف سنة 
 .دار املعرفة ، لبنان 

 : ابن قدامة وآثاره األصوليه - ١٥٨

 .عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عثامن السعيد ، مطابع الرياض . د

 : تيسري التحرير - ١٥٩

 كتـاب التحريـر يف حممد أمني املعروف بأمري بادشاه احلسيني ، عـىل
أصول الفقه لكامل الدين بن عبد الواحد الشهري بـابن مهـام الـدين 

 . هـ ، مطبعة احللبي ٨٦١املتوىف سنة 
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 - ١٠٤٢ -

 : حاشية البناين - ١٦٠

عىل رشح اجلالل شمس الدين حممد بن أمحد املحيل ، عىل مـتن مجـع 
 .اجلوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ، مطبعة احللبي 

 هـــ ، وحاشــية ٧٩١ حاشــية ســعد الــدين التفتــازاين املتــوىف ســنة - ١٦١
 هـ ، عىل رشح القايض عضد امللة والدين ٨١٦اجلرجاين املتوىف سنة 

 هـ ملخترص املنتهى البن احلاجـب املـالكي املتـوىف ٧٥٦املتوىف سنة 
 . هـ ٦٤٦سنة 

 : رشح البدخيش مناهج العقول - ١٦٢

ح األسنوي هناية السول جلـامل ملحمد بن احلسن البدخيش ومعه رش
 هــ ، كالمهـا رشح ٧٧٢الدين عبد الرحيم األسـنوي املتـوىف سـنة 

منهاج الوصول يف علم األصـول للقـايض البيـضاوي املتـوىف سـنة 
 . هـ مطبعة صبيح ٦٨٥

 : رشح التلويح عىل التوضيح - ١٦٣

 هــ ٧٩٢سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي املتوىف سنة 
 .بعة صبيح مط
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 - ١٠٤٣ -

 : رشح التوضيح للتنقيح - ١٦٤

 هــ ، ٧٤٧صدر الرشيعة عبد اهللا بن مـسعود احلنفـي املتـوىف سـنة 
 .املطبعة اخلريية 

 : شفاء الغليل - ١٦٥

 هــ ، ٥٠٥أبو حامد حممد بن حممد بـن حممـد الغـزايل املتـوىف سـنة 
 .مطبعة اإلرشاد بغداد 

 : االعتصام - ١٦٦

 هــ ، ٧٩٠إبراهيم بن موسى املتوىف سنة أبو إسحاق الشاطبي وهو 
 .دار املعرفة ، بريوت 

 : فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت - ١٦٧

 ) .مطبعة بوالق مع املستصفى ( عبد العيل حممد بن نظام الدين 

 : خمترص املنتهى - ١٦٨

 . هـ ، مطبعة بوالق ٦٤٦ابن احلاجب املالكي املتوىف سنة 

 :ألصول للغزايل  املستصفى من علم ا- ١٦٩

 .رشكة الطباعة الفنية املتحدة ، وطبعة بوالق 
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 - ١٠٤٤ -

 : مسلم الثبوت - ١٧٠

 ) .مطبعة بوالق مع املستصفى ( حمب اهللا بن عبد الشكور 

 : املنخول من تعليقات األصول للغزايل - ١٧١

 .دار الفكر للطباعة والنرش 

 : املوافقات يف أصول الرشيعة للشاطبي - ١٧٢

 .د اهللا دراز ، دار املعرفة بريوت وعليه رشح عب

 :كتب حديثة يف أصول الفقه والرتاجم 

 : أصول الترشيع اإلسالمي - ١٧٣

 .عيل حسب اهللا ، دار املعارف بمرص 

 : ابن تيمية - ١٧٤

 .حممد يوسف موسى ، دار مرص للطباعة . د

 : ابن تيمية - ١٧٥

 .حممد أبو زهرة ، النارش دار الفكر العريب 

 :بن حنبل  ا- ١٧٦

 .حممد أبو زهرة ، النارش دار الفكر العريب 
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 - ١٠٤٥ -

 : أبو حنيفة - ١٧٧

 .حممد أبو زهرة ، النارش دار الفكر العريب 

 : تاريخ الفقه اإلسالمي - ١٧٨

 .حممد يوسف موسى . د

 : تعليل األحكام - ١٧٩

 .حممد مصطفى شلبي ، مطبعة األزهر 

 : الشافعي - ١٨٠

 .ار الفكر العريب حممد أبو زهرة ، النارش د

 : عمر بن اخلطاب والترشيع - ١٨١

 .حممد أنيس عباده . د

 : مالك - ١٨٢

 .دار الفكر العريب : حممد أبو زهرة ، النارش 

 : مصادر الترشيع فيام ال نص فيه - ١٨٣

 .عبد الوهاب خالف ، مطابع دار الكتاب العريب 
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 - ١٠٤٦ -

 : املصلحة يف الترشيع اإلسالمي - ١٨٤

 .د ، الطبعة الثانية مصطفى زي. د

 : منهج عمر بن اخلطاب يف الترشيع - ١٨٥

 .حممد بلتاجي ، دار الثقافة العربية . د

 :قانون واقتصاد وسياسة واجتامع : ًسادسا 

 : االقتصاد السيايس - ١٨٦

 .رفعت حمجوب ، دار النهضة العربية . د

 : االقتصاد االشرتاكي - ١٨٧

 .أمحد جامع . د

 :لرصاع الدموي يف اليمن  البديل ل- ١٨٨

 .عبد الرمحن البيضاين . د

 : تاريخ الفكر اإلقتصادي - ١٨٩

 .حممد لبيب شقري ، دار هنضة مرص 

 : التخطيط والتنمية - ١٩٠

 .إسامعيل صربي . ترمجة د
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 - ١٠٤٧ -

 : التطور االقتصادي - ١٩١

 .عيل لطفي . د

 : اجلامعات البدائية - ١٩٢

 .حممود شاكر 

 :فيايت  الدستور السو- ١٩٣

 .ترمجة حممد فؤاد شبل 

 : دراسات عىل املذاهب السياسية - ١٩٤

 .عيل عبد القادر . د

 : السياسة واالقتصاد يف التفكري اإلسالمي - ١٩٥

 .أمحد شلبي ، مكتبة النهضة املرصية . د

 : العدالة االجتامعية يف اإلسالم - ١٩٦

 .سيد قطب ، طبع دار الرشوق 

 : علم االجتامع - ١٩٧

 .عبد احلميد لطفي 
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 : الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب - ١٩٨

 .حممد البهي ، دار غريب للطباعة بمرص . د

 : القانون اإلداري - ١٩٩

 .طعيمة اجلرف . د

 : قصة امللكية يف العامل - ٢٠٠

حسن شـحاته سـعفان ، طبـع هنـضة . عيل عبد الواحد وايف ، ود. د
 .مرص 

 :ئ علم املالية  مباد- ٢٠١

 .حممد فؤاد إبراهيم . د

 : مبادئ القانون الروماين - ٢٠٢

عبـد املـنعم البـدراوي ، دار الكتـاب . حممد عبد املـنعم بـدر ، د. د
 .العريب بمرص 

 : مبادئ تاريخ القانون - ٢٠٣

 .صويف أبو طالب . د
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 : املذاهب االشرتاكية - ٢٠٤

 .أمحد جامع ، املطبعة العاملية بمرص 

 : املذاهب االشرتاكية - ٢٠٥

 .حممد عيل أبو ريان ، دار املعارف بمرص 

 : املذاهب املعارصة - ٢٠٦

 .عبد الرمحن عمرية . د

 : مقدمة إىل االشرتاكية - ٢٠٧

 .جالل أمني . د

 امللكية العقارية يف مرص وتطورها التارخيي من عهد الفراعنـة حتـى - ٢٠٨
  :اآلن 

 . هـ ١٩٣٦كامل مريس ، طبعة سنة . د

 : امللكية يف النظام االشرتاكي - ٢٠٩

نزيـه حممـد الـصادق املهـدي إىل كليـة . رسالة دكتوراه مقدمة من د
 .احلقوق جامعة القاهرة 
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 : ميزانية الدولة - ٢١٠

 .حممد حلمي مراد . د

 : النظريات واملذاهب السياسية - ٢١١

 .مصطفى اخلشاب . د

 :دستوري  النظم السياسية والقانون ال- ٢١٢

 .حمسن خليل ، طبعة ثانية . د

 : الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة - ٢١٣

 .حممود عيل حنبولة . د

 : الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة - ٢١٤

 .منذر عبد رب احلسني الفضل 

 :كتب لغة : ًسابعا 

 : أساس البالغة - ٢١٥

 هـ ، مطبعـة دار ٥٣٨ّجار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي املتوىف سنة 
 .الكتب املرصية 
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 : تاج العروس رشح القاموس - ٢١٦

 .السيد مرتىض الزبيدي ، املطبعة اخلريية 

 : مجهرة الغة البن دريد - ٢١٧

 . هـ ، دار صادر لبنان ٣٢١ّأبو بكر حممد بن احلسن املتوىف سنة 

 : الصحاح - ٢١٨

 .ريب إسامعيل بن محاد اجلوهري ، مطابع دار الكتاب الع

 : القاموس املحيط - ٢١٩

 هــ ، ٨١٧جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي ، املتـوىف سـنة 
 .مطبعة احللبي 

 : لسان العرب - ٢٢٠

 .مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور 

 : خمتار الصحاح - ٢٢١

 .حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي 

 : املصباح املنري - ٢٢٢

 . هـ ، مطبعة بوالق ٧٧٠ّ عيل املقري املتوىف سنة أمحد بن حممد بن
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 : معجم متن اللغة - ٢٢٣

 .أمحد رضا 

 : معجم مقاييس اللغة - ٢٢٤

 هــ ، دار إحيـاء الكتـب ٣٩٥أمحد بن فارس بن زكريا ، املتوىف سنة 
 .العربية بمرص 

 : املعجم الوسيط - ٢٢٥

 .جممع اللغة العربية بمرص 

 :جمالت ودوريات : ًثامنا 

ـــالمي - ٢٢٦ ـــه اإلس ـــوال :  أســـبوع الفق ـــشق ش ـــابع ١٣٨٠دم  ، مط
 .كوستاتسوماس بمرص 

 . جملة البنوك اإلسالمية من العدد اخلامس إىل العدد التاسع - ٢٢٧

 كتب املؤمتر األول والثاين والثالث ملجمع البحوث اإلسالمية بمرص - ٢٢٨
 . هـ ١٣٨٧ و٨٥ و٨٣املنعقدة عام 

 . هـ ١٣٩٨ السنة الثامنة ٣٨١ويتية عدد  جملة املجتمع الك- ٢٢٩

 . جملة الوعي اإلسالمي ، وزارة األوقاف بالكويت العدد الثامن - ٢٣٠
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 ٣ تقديم معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي

 ١٣ اختيار املوضوع ومنهج البحث.. مقدمة 

 

تعريف امللكية وبيـان خصائـصها وطبيعتهـا وأسـاس 

 تقييدها
٢٧ 

 ٢٩ ًتعريف امللكية لغة ورشعا: الفصل األول 

 ٢٩ تعريف امللكية يف اللغة

 ٣١ تعريف امللكية لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية

 ٣٤ تقسيم ورشح تعريفات الفقهاء للملك

 ٣٦ تعريفات الفقهاء للملك عىل أنه حقيقة رشعية
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 ٣٧ رشح تعريف القرايف واالعرتاضات الواردة عليه

 ٣٩ تأثر ابن السبكي بتعريف القرايف

 ٤٠ مالحظات عىل تعريفات هذا القسم

ــر  ــاء عــىل أســاس ذك التعريفــات التــي ذكرهــا الفقه

 موضوعه
٤١ 

 ٤٣ تعريف امللك انطالقا من أنه عالقة بني املالك واململوك

 ٤٧ عرب املراحل التارخييةامللكية اخلاصة : الفصل الثاين 

 ٥١ امللكية يف العصور القديمة: املبحث األول 

 ٥٣ امللكية يف املجتمع البرشي األول: املطلب األول 

 ٦٤ امللكية عند بني إرسائيل: املطلب الثاين 

 ٦٧ )اإلغريق ( امللكية عند قدماء اليونان : املطلب الثالث 

 ٧٠  الروماين القديمامللكية يف العهد: املطلب الرابع 

 ٧٣ امللكية يف املجتمع العريب قبل اإلسالم: املطلب اخلامس 

 ٧٥ امللكية يف العصور الوسطى: املبحث الثاين 
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 ٧٦ ًحتديد العصور الوسطى تارخييا: املطلب األول 

 ٧٨ تاريخ النظام اإلقطاعي األورويب: املطلب الثاين 

 ٧٩ طاعي األورويبطبيعة النظام اإلق: املطلب الثالث 

نظـــام اســـتغالل األرض يف العـــرص : الفـــرع األول 

 اإلقطاعي األورويب
٧٩ 

اإللتزامـات املتبادلـة بـني سـيد األرض : الفرع الثـاين 

 والفالحني
٨٠ 

 ٨١ بعض األنظمة السائدة يف تلك الفرتة: املطلب الرابع 

 ٨٧ امللكية يف العرص احلديث: املبحث الثالث 

ــب األول ــردي أو  : املطل ــذهب الف ــل امل ــة يف ظ امللكي

 النظام الرأساميل
٨٨ 

األسس التي يقوم عليها االجتاه الرأساميل : الفرع األول 

 أو االقتصاد احلر
٨٨ 

 ٩١ نقد نظام امللكية يف ظل النظام الرأساميل: الفرع الثاين 

امللكية يف ظـل املـذاهب االشـرتاكية أو : املطلب الثاين 

 النظم اجلامعية
٩٦ 
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االجتاهــات القديمــة املنكــرة للملكيــة : الفــرع األول 

 اخلاصة
٩٦ 

امللكية يف املـذهب االشـرتاكي املتطـرف : الفرع الثاين 

 امللقب بالشيوعية
١٠٠ 

فــشل التجربــة املاركــسية يف االحتــاد : الفــرع الثالــث 

 السوفيايت
١٠٣ 

 ١٠٥ آراء ماكس ومناقشتها: الفرع الرابع 

ــامس  ــرع اخل ــ: الف ــرة نق ــة للفك ــول املذهبي ض األص

 الشيوعية
١١٢ 

 ١٢٧ أقسام امللكية وخصائصها: الفصل الثالث 

 ١٢٩ أقسام امللكية: املبحث األول 

 ١٣١ أقسام امللك باعتبار حمله: املطلب األول 

 ١٤٠ أقسام امللك باعتبار صاحبه: املطلب الثاين 

 ١٤٥ صور امللكية العامة يف الرشيعة اإلسالمية

 ١٥٠ ب اجلمهور يف املعادن املوجودة يف األرض اململوكةمذه
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 ١٥١ مذهب اجلمهور يف املعادن املوجودة يف األرض املباحة

 ١٥٣ ملكية بيت املال

 ١٥٤ موارد بيت املال

 ١٦٢ أقسام امللك باعتبار صورته: املطلب الثالث 

 ١٦٤ أقسام امللك املشاع

 ١٦٥ خصائص امللكية: املبحث الثاين 

 ١٦٧ خصائص امللكية التامة: املطلب األول 

امللكية التامة حتول صـاحبها كـل أنـواع : الفرع األول 

 الترصف الرشعي
١٦٧ 

 ١٧٠ امللكية التامة شاملة للرقبة واملنفعة: الفرع الثاين 

 ١٧٣ امللكية األوىل لألشياء تكون دائام تامة: الفرع الثالث 

تقبـل التوقيـت بخـالف ملكية العني ال : الفرع الرابع 

 ملك املنفعة
١٧٥ 

امللكية التامة ال تقبـل اإلسـقاط وإنـام : الفرع اخلامس 

 تقبل النقل
١٨٠ 
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 ١٩٣ مالك العني ال يضمنها إذا أتلفها: الفرع السادس 

 ١٩٥ خصائص امللكية الناقصة: املطلب الثاين 

 ١٩٥ خصائص ملك الرقبة وحدها: الفرع األول 

 ١٩٨ خصائص ملك املنفعة وحدها: الفرع الثاين 

 ٢٠٦ خصائص حق االنتفاع: الفرع الثالث 

 ٢١٥ طبعة امللكية: الفصل الرابع 

 ٢١٧ طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية: املبحث األول 

 ٢١٨ طبيعة امللكية يف الرشيعة اإلسالمية: املطلب األول 

 ٢٣٠ التكييف الرشعي للملكية

ــاين  ــب الث ــة يف أد: املطل ــة اخلاص ــرشوعية امللكي ــة م ل

 الرشيعة اإلسالمية
٢٣٧ 

ــاين  ــث الث ــعية : املبح ــنظم الوض ــة يف ال ــة امللكي طبيع

 املعارصة
٢٤٩ 

 ٢٥٠ طبيعة امللكية يف املذهب الفردي: املطلب األول 
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 ٢٥٠ املذهب الفردي ونظرته عىل امللكية

 ٢٥١ وظيفة الدولة عند أصحاب املذهب الفردي

 ٢٥٣ لفردينقد املذهب ا

 ٢٥٦ طبيعة امللكية يف املذاهب اجلامعية: املطلب الثاين 

 ٢٥٦ املذهب الشيوعي

 ٢٥٧ نقد املذاهب الشيوعي

 ٢٥٩ املذهب االجتامعي

 ٢٦٢ نقد املذهب االجتامعي

ــث  ــث الثال ــسلمني : املبح ــامء امل ــض العل ــف بع موق

 املحدثني من طبيعة امللكية
٢٦٥ 

 ٢٦٥ اقشتهاامللكية حق فردي مطلق ومن

 ٢٦٧ امللكية وظيفة اجتامعية

 ٢٧٩ مناقشة القائلني بأن امللكية وظيفة اجتامعية

 ٢٩١ امللكية حق ذو وظيفة اجتامعية
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 ٢٩٧ النتيجة

 ٣٠١ اساس تقييد امللكية: الفصل اخلامس 

 ٣٠٣ الرشيعة هي املصدر لتقييد حق امللكية: املبحث األول 

 ٣٠٧ كية ملنع الرضر أو للتعاون عىل الربتقييد املل: املبحث الثاين 

 ٣٠٩ تقييد امللكية ملنع الرضر: املطلب األول 

 ٣١٧ التعاون عىل الرب: املطلب الثاين 

 

 ٣٢١ القيود األصلية املالزمة حلق امللكية

 ٣٢٥ القيود األصلية املالزمة لكسب امللكية: الفصل األول 

 ٣٢٧ لتملك الرشعيأسباب ا: املبحث األول 

 ٣٣٣ األسباب املرتتبة عىل اجلهد اخلاص: املطلب األول 

 ٣٣٣ األجرة عىل العمل املرشوع: الفرع األول 

 ٣٣٧ التجارة: الفرع الثاين 

 ٣٤١ الصناعة والزراعة: الفرع الثالث 

 ٣٤٦ االستيالء عىل املال املباح: الفرع الرابع 
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 ٣٥٣ إحياء األرايض املوات

 ٣٦٢ ستيالء عىل املعادن يف األرض املباحةاال

 ٣٦٤ )الكأل ( االستيالء عىل النبات 

 ٣٦٥ االستيالء عىل احليوان

 ٣٦٨ الفرق بني االستيالء احلقيقي واحلكمي

 ٣٦٩ الكسب املرتتب عىل اجلهاد: املطلب الثاين 

 ٣٧٤ ما يرتتب عىل إرادة غريه: املطلب الثالث 

 ٣٧٤ الوصية: الفرع األول 

 ٣٧٨ أقوال الفقهاء فيام متلك به الوصية

 ٣٧٨ اهلبة: الفرع الثاين 

 ٣٨٩ أقوال الفقهاء فيام متلك به اهلبة

 ٣٩٥ االنفاق يف سبيل اهللا: الفرع الثالث 

 ٣٩٨ ما متلك به الصدقة

 ٣٩٨ الوقف: الفرع الرابع 
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 ٤٠٠ خالصة آراء العلامء يف لزوم الوقف

 ٤٠٢ طاعاالق: الفرع اخلامس 

 ٤٠٤ أنواع االقطاع

 ٤٠٨ الطرق املباحة باألسباب الرشعية: املطلب الرابع 

 ٤٠٨ الزكاة: الفرع األول 

 ٤١٥ نظام النفقات: الفرع الثاين 

 ٤١٨ املرياث: الفرع الثالث 

 ٤٢٠ نظام الكفارات: الفرع الرابع 

 ٤٢٩ طرق التملك املحرمة: املبحث الثاين 

 ٤٣٤ لك املحرمةأمثلة لطرق التم

سبيل اخلروج من األمـوال التـي حتـاز : املبحث الثاين 

 بطريق حمرم
٤٧٣ 

 ٤٨٣ القيود األصلية املالزمة الستغالل امللك: الفصل الثاين 

مراعاة القواعد الـرشعية يف اسـتغالل : املبحث األول 

 املال وحسن استثامره
٤٨٥ 
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عـض احلجـر عـىل تـرصف املالـك يف ب: املبحث الثاين 

 األحوال
٥٠١ 

 ٥٠٣ احلجر عىل املالك خللل يف أهليته: املطلب األول 

 ٥٠٣ احلجر عىل الصغري: الفرع األول 

 ٥٠٧ احلجر عىل السفيه: الفرع الثاين 

احلجر عىل ترصف املالـك رعايـة حلـق : املطلب الثاين 

 غريه
٥١١ 

 ٥١١ احلجر للفلس: الفرع األول 

 ٥١٤ رصف املالك بسبب املرضاحلجر عىل ت: الفرع الثاين 

 ٥٢٤ احلجر عىل ترصف املالك بسبب الرهن: الفرع الثالث 

 ٥٢٦ احلجر عىل ترصف املالك بسبب اإلجارة: الفرع الرابع 

 ٥٢٩ احلجر عىل الترصف بسبب الرشكة: الفرع اخلامس 

 ٥٣٢ احلجر عىل الترصف بسبب األنوثة: الفرع السادس 
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 ٥٤١ تدخل الدولة للمصلحة العامة

 ٥٤٣ حتديد امللكية: الفصل األول 

 ٥٤٧ املجيزون لتحديد امللكية وأدلتهم: املبحث األول 

 ٥٦١ املانعون لتحديد امللكية وأدلتهم: املبحث الثاين 

 ٥٧٥ تعقيب وترجيح: املبحث الثالث 

 ٥٨٩ التسعري: الفصل الثاين 

 ٥٩٣ يف التسعريتعر: املبحث األول 

 ٥٩٩ التسعري بني احلل واحلرمة: املبحث الثاين 

 ٦١٣ ترجيح الرأي املختار: املبحث الثالث 

 ٦١٧ التعزير بأخذ املال: الفصل الثالث 

 ٦٢١ حكم التعزير بأخذ املال: املبحث األول 

 ٦٣٧ مواطن التعزير باملال: املبحث الثاين 

 ٦٤١ إلسالمية من التأميمموقف الرشيعة ا: الفصل الرابع 
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أدلة املانعني جلواز التأميم واملناقـشات : املبحث األول 

 التي وردت عليها
٦٤٥ 

 ٦٤٩ أدلة القائلني بجواز التأميم والرد عليها: املبحث الثاين 

 ٦٦٧ الرضائب: الفصل اخلامس 

 ٦٦٩ حقيقة الزكاة وحقيقة الرضيبة: املبحث األول 

 ٦٧٥ يف املال حق سوى الزكاة ؟هل : املبحث الثاين 

 ٦٨٥ ترجيح الرأي املختار: املبحث الثالث 

 

 ٦٩٧ تقييد امللكية للمصلحة اخلاصة

 ٧٠١ قاعدة منع املضارة يف استعامل حق امللكية: الفصل األول 

قاعدة املضارة يف القرآن والسنة وجممل : املبحث األول 

 الصحابة
٧٠٩ 

ــضارة يف : املطلــب األول  القــرآن الكــريم وقاعــدة امل

 استعامل احلق
٧١١ 

 ٧١٣ السنة وقاعدة املضارة: املطلب الثاين 
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فقه الصحابة يف املنـع مـن املـضارة يف : املطلب الثالث 

 استعامل احلقوق
٧٢١ 

املضارة يف اسـتعامل احلـق يف املـذاهب : املبحث الثاين 

 الفقهية
٧٢٣ 

 ٧٢٥ ء املتقدمنيأقوال الفقها: املطلب األول 

ومـن بحـوث املعـارصين يف ضـوابط : املطلب الثـاين 

 قاعدة املضارة ومناقشتها
٧٦٧ 

 ٧٧٣ مناقشة جممل اآلراء: املبحث الثالث 

 ٧٨٧ تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار: الفصل الثاين 

النهي عن إيذاءئ اجلار وتقييد امللكيـة : املبحث األول 

 يملنع الرضر عن اجلانب
٧٨٩ 

 ٧٨٩ النهي عن إيذاء اجلار: املطلب األول 

 ٧٩٢ تقييد امللكية ملنع الرضر عن اجلار اجلانبي: املطلب الثاين 

تقييد امللكية ملنع الرضر بـني أصـحاب : املبحث الثاين 

 السفل والعلو
٧٩٣ 
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 ٧٩٥ قيود االنتفاع بالسفل والعلو: املطلب األول 

 ٨٠٠ والعلوإعادة السفل : املطلب الثاين 

 ٨١٩ تقييد امللكية حلقوق االرتفاق: الفصل الثالث 

 ٨٢٣ غرز اخلشب يف جدار اجلار: املبحث األول 

 ٨٣٧ حق الرشب: املبحث الثاين 

 ٨٧٥ حق املجري وحق املسيل: املبحث الثالث 

 ٨٨٨ حق املرور: املبحث الرابع 

 

 ٩٠٩ نيالقيود الواردة عىل متلك غري املسلم

أهم القيود الواردة عىل متلك مـن كـان : الفصل األول 

 هلم مع املسلمني عقد أمان
٩١٣ 

 ٩١٥ عقد األمان: املبحث األول 

 ٩٢٣ عقد اهلدنة: املبحث الثاين 

 ٩٣١ عقد اجلزية أو الذمة: املبحث الثالث 

 ٩٤٣ متلك املستأمن واملعاهد والذمي: املبحث الرابع 
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 ٩٤٧  التملك بطريق اإلحياء:املطلب األول 

 ٩٥٠ متلك األرض املفتوحة عنوة: املطلب الثاين 

 ٩٥٢ متلك ماال يتفق مع عزة اإلسالم وعلوه: املطلب الثالث 

أهم القيود الواردة عىل حق التملك ملن : الفصل الثاين 

 مل يكن هلم مع املسلمني عقد أمان
٩٥٥ 

 ٩٦٣ بحاث الرسالةاخلامتة يف أهم النتائج التي وردت يف أ

 ٩٨٥ فهرس اآليات القرآنية

 ١٠٠٣ فهرس األحاديث الرشيفة

 ١٠١٧ فهرس املراجع

 ١٠٥٣ فهرس املوضوعات
 

www.almoslih.net




