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 الممخص:
تناولت في ىذه المذكرة  حكم البناء عمى أراضي الدولة ، وذلك لإلجابة عمى إشكالية الدراسة 

 األساسية التي تدور حول ما ىو حكم التعدي بالبناء عمى أراضي ممموكة لمدولة  ؟   
حول ودراسة  .اإلسالمية تعريف األرض لغة ، وأقسام األرض في الدولةعمى وقد احتوت المذكرة 

والمطمب الثاني يدور حول ، ح أنواعيا واألحكام المتعمقة بيااألراضي المستولى عمييا بالفت
العامة وممكية الدولة  يدور حول المرافق وكذلك ما، في داخل الدولة انواعيا وأحكاميااألراضي 
 .وأحكاميما

 االستيالء، الوقف(.الكممات المفتاحية: )الحكم، األرض، الدولة، 
Ruling on building on state land 

Preparation In sharia Islamic 

Idris Hariz Ahmed 

The Great Imam College, may God have mercy on him 

Fiqh and its foundations 
Abstract: 

In this note, I dealt with the ruling on building on state lands, in order to 

answer the problem of the basic study that revolves around what is the 

ruling on trespassing by building on state-owned lands? 

The memorandum contained the definition of land as a language, and the 

divisions of land in the Islamic state. A study on the types and provisions 

of the seized lands by conquest, and the second requirement revolves 

around the lands within the state, their types and provisions, as well as 

what revolves around public utilities and state ownership and their 

provisions. 
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 :مقدمة

ونستغفره ، ونعوذ با من شرور أنفسنا، ومن   ونستعينو إن الحمد ، نحمده 
سيئات أعمالنا ، من ييده ا فال مضل لو ، ومن يضمل فال ىادي لو ، وأشيد أن 

إن أصدق  ، ال إلو إال ا ، وحده ال شريك لو ، وأشيد أن محمًدا عبده ورسولو
وكل  الحديث كتاب ا ، وأحسن اليدي ىدي محمد ، وشر األمور محدثاتيا ،

 .محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار
 ( ٔ)﴾  تَُقاِتِو واََل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِمُمونَ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّمَو َحقَّ  ﴿ 

َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ  ﴿ 
َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّمَو َكاَن َعَمْيُكْم ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّمَو الَِّذي 

 .(ٕ)﴾ َرِقيًبا
ُيْصِمْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم  * َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ﴿ 

 . (ٖ)﴾  َفاَز َفْوًزا َعِظيًماُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد 
 وبعد

فإن ا تعالى قد خمق األرض مسخرة لإلنسان ، وجعميا دليال عمى قدرتو ، قال 
َلى تعالى : "  َلى السََّماِء َكْيَف ُرِفَعْت * َواِ  ِبِل َكْيَف ُخِمَقْت * َواِ  َأَفاَل َيْنُظُروَن ِإَلى اإْلِ

َلى  وقدر فييا أقواتيا رحمة  ،  (ٗ) اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  "اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت * َواِ 
قال تعالى : " ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَمَق اأْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُموَن َلُو  بعباده ،

ا َأْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِميَن * َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدََّر ِفيَيا َأْقَواَتيَ 
 .  ( ٘)ٍم َسَواًء ِلمسَّاِئِميَن  " ِفي َأْرَبَعِة َأيَّا

فاألرض في المفيوم القرآني خمقت معمما من معالم الطريق إلى معرفة ا سبحانو 
" ،   (ٙ)وتعالى ، ووضعت لألنام كميم ، قال تعالى : " َواأْلَْرَض َوَضَعَيا ِلأْلََناِم 
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يره من حاجتو ، وسخرىا لمنفعتيم قرارا وميادا وفراشا "، فميس ألحد أن يمنع غ
ولعظم ىذا المبحث وعمق نظرة فقياء اإلسالم ؛ فقاموا بالتأليف في أحكام األراضي 
ذا كان حفظيا ضرورة لتنميتيا واستمرارىا في أداء دورىا االقتصادي  ، وا 
واالجتماعي ، وكانت األراضي جزءا من األموال العامة فيي أشد ضرورة لضخامة 

لمصالح العامة ؛ لذا كانت العناية فييا أكثر من دورىا واتساعيا واختصاصيا با
غيرىا في البحث والدراسة ، لذا استخرت ا تعالى أن أكتب في ىذا الموضوع في 
جزئية من جزئياتو وىي : حكم التجاوز بالبناء عمى أراضي الدولة ، وجاءت خطة 

 : البحث كاآلتي

 خطة البحث

 وخاتمة .تتكون خطة البحث من تمييد وثالثة مطالب  

 التمهيد : تعريف األرض لغة ، وأقسام األرض في الدولة اإلسالمية .

 وفيو مسألتان : 

 المسألة األولى : تعريف األرض لغة .

 المسألة الثانية : تقسيم األراضي في الدولة اإلسالمية 

 المطمب األول : األراضي المستولى عميها بالفتح أنواعها واألحكام المتعمقة بها .

 وفيو مسائل : 

 المسألة األولى : األراضي التي فتحت عنوة وأحكاميا .

 المسألة الثانية : األراضي التي أسمم عمييا أىميا وأحكاميا.
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 المسألة الثالثة : األراضي التي فتحت صمحا وأحكاميا .

 المطمب الثاني : األراضي في داخل الدولة انواعها وأحكامها .

 وفييا مسألتان :

 األولى : األراضي الموقوفة . المسألة

 المسألة الثانية : األراضي الممموكة واألراضي المباحة .

 المطمب الثالث : المرافق العامة وممكية الدولة وأحكامهما .

 وفيو مسائل :

 المسألة األولى : مفيوم المرافق العامة )األموال العامة( وأحكاميا .

 ) ممكية بيت المال (.المسألة الثانية : مفيوم ممكية الدولة 

 المسألة الثالثة : حكم التعدي بالبناء عمى أراضي الدولة 

 التمهيد :

 تعريف األرض لغة ، وأقسام األرض في الدولة اإلسالمية

 المسألة األولى : تعريف األرض لغة : 

ُيَقاَل: َأْرَضٌة َوَلِكنَُّيْم َلْم  )اأْلَْرُض( ُمَؤنََّثٌة َوِىَي اْسُم ِجْنٍس. َوَكاَن َحقُّ اْلَواِحَدِة ِمْنَيا َأنْ 
َيُقوُلوا، َواْلَجْمُع )َأَرَضاٌت( ِبَفْتِح الرَّاِء َو )َأَرُضوَن( ِبَفْتِحَيا َأْيًضا، َوُربََّما ُسكَِّنْت، َوَقْد 

ٍس ُتْجَمُع َعَمى )ُأُروٍض( َو )آَراٍض( َكَأْىٍل َوآَىاٍل. َو )اأْلََراِضي( َأْيًضا َعَمى َغْيِر ِقَيا
َكَأنَُّيْم َجَمُعوا آُرًضا. َوُكلُّ َما َسَفَل َفُيَو َأْرٌض َو )َأْرٌض َأِريَضٌة( َأْي َزِكيٌَّة َبيَِّنُة 
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)اأْلََراَضِة( . َوَقاَل َأُبو َعْمٍرو )اأْلَْرُض اأْلَِريَضُة( اْلُمْعِجَبُة ِلْمَعْيِن َو )اأْلَْرُض( َأْيًضا 
 (ٚ)النُّْفَضُة َوالرِّْعَدُة . 

اأَلْرض: الَِّتي َعَمْيَيا النَّاُس، ُأنثى َوِىَي اْسُم ِجْنٍس، َوَكاَن َحقُّ اْلَواِحَدِة ِمْنَيا َأن ُيَقاَل 
 (ٛ)َأْرضة َوَلِكنَُّيْم َلْم َيُقوُلوا.

 المسألة الثانية : تقسيم األراضي في الدولة اإلسالمية :

المسممين باالستيالء أو األراضي الخاضعة لمسمطة اإلسالمية إما جديدة آلت إلى 
ما قديمة استقر بيا المسممون.   الفتح ، وا 
 وأبحث ىذين النوعين عمى النحو التالي:

 أواًل  : أحكام األراضي المستولى عمييا بالفتح.
                                                         (ٜ)ثانيًا : أحكام األراضي المستقرة في داخل الدولة .

 يل : في بالد اإلسالم تقسم األرض عمى ثالثة أقسام :  وق
الحرم والحجاز وما عداىما من البالد األخرى ، قال الماوردي في األحكام السمطانية 

ْساَلِم تَْنَقِسُم َعَمى َثاَلَثِة َأْقَساٍم: َحَرٌم، َوِحَجاٍز، َوَما َعَداُىَما   إن : " ِباَلُد اإْلِ
 (ٓٔ)ُة َوَما َطاَف ِبَيا ِمْن ُنُصِب َحَرِمَيا .َأمَّا اْلَحَرُم َفَمكَّ 

َجاَرِتَيا، َفَمَنَع َأُبو َحِنيَفَة ِمْن َبْيِعَيا َوَأَجاَز  " َواْخَتَمَف اْلُفَقَياُء ِفي َبْيِع ُدوِر َمكََّة َواِ 
، َوَمَنَع ِمْنُيَما ِفي َأيَّاِم اْلَحجِّ  ِلِرَواَيِة اأْلَْعَمِش َعْن ُمَجاِىٍد إَجاَرَتَيا ِفي َغْيِر َأيَّاِم اْلَحجِّ

َقاَل: "َمكَُّة َحَراٌم اَل َيِحلُّ َبْيُع ِرَباِعَيا َواَل ُأُجوُر  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  -َأنَّ النَِّبيَّ 
 ُبُيوِتَيا"

َجاَرِتَيا؛ أِلَ  -َرِحَمُو المَّوُ -َوَذَىَب الشَّاِفِعيُّ  َصمَّى المَُّو  -نَّ َرُسوَل المَِّو إَلى َجَواِز َبْيِعَيا َواِ 
ْساَلِم َبْعَدَما َكاَنْت َعَمْيِو َقْبَمُو، َوَلْم َيْغَنْمَيا َوَلْم  -َعَمْيِو َوَسمَّمَ  َأَقرَُّىْم َعَمْيَيا َبْعَد اإْلِ

ْساَلِم َوَكَذِلَك َبْعدَ   (ٔٔ)ُه " ُيَعاِرْضُيْم ِفيَيا، َوَقْد َكاُنوا َيتََباَيُعوَنَيا َقْبَل اإْلِ



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

02 

 (ٕٔ)بقاع المناسك كالمسعى، والمرمى، ونحوىا ال يجوز بيعيا بال نزاع بين العمماء 
جارتيا عند الجميور، وقد منع أبو  أما األراضي الزراعية  في مكة يجوز بيعيا وا 

 (ٖٔ)حنيفة من بيع أراضي مكة .
َفُيَو َما َأَطاَف ِبَمكََّة ِمْن َجَواِنِبَيا، َوَحدُُّه ِمْن َطِريِق اْلَمِديَنِة ُدوَن التَّْنِعيِم   َأمَّا اْلَحَرم  

ِعْنَد ُبُيوِت َبِني ِنَفاٍر َعَمى َثاَلَثِة َأْمَياٍل، َوِمْن َطِريِق اْلِعَراِق َعَمى ثَِنيَِّة َجَبٍل ِباْلُمْنَقِطِع 
ْن َطِريِق اْلِجْعَراَنِة ِبُشَعِب آِل َعْبِد المَِّو ْبِن َخاِلٍد َعَمى ِتْسَعِة َعَمى َسْبَعِة َأْمَياٍل، َومِ 

َأْمَياٍل، َوِمْن َطِريِق الطَّاِئِف َعَمى َعَرَفَة ِمْن َبْطِن َنِمَرَة َعَمى َسْبَعِة َأْمَياٍل، َوِمْن َطِريِق 
َيَذ َحدُّ َما َجَعَمُو المَُّو َتَعاَلى َحَرًما ِلَما اْخَتصَّ ُجدََّة ُمْنَقِطُع اْلَعَشاِئِر َعَمى َعَشَرِة َأْمَياٍل، فَ 
 (ٗٔ)ِبِو ِمَن التَّْحِريِم، َوَباَيَن ِبُحْكِمِو َساِئَر اْلِباَلِد.

: ُسمَِّي ِحَجاًزا أِلَنَُّو َحَجَز َبْيَن َنْجٍد َوِتَياَمَة، َوَقاَل اْبُن  َوَأمَّا اْلِحَجاز   َفَقْد َقاَل اأْلَْصَمِعيُّ
: ُسمَِّي ِحَجاًزا ِلَما اْحَتَجَز ِبِو ِمَن اْلِجَباِل.                                                                                           اْلَكْمِبيِّ

َصمَّى  - قالوا : " َيْنَبِغي َأْن ُيْستَْثَنى َأْيًضا ِمْن َساِئِر َأْرِض اْلِحَجاِز، َما َحَماُه النَِّبيُّ 
َعَمى َبْعِض اأْلْقَوال. َفاَل َيُجوُز أِلَحٍد ِإْحَياُؤُه؛ ِلَيُكوَن ِفيِو ُعْشٌر َأْو  -المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

َخَراٌج. َفَقْد َحَمى اْلَبِقيَع ) َوِفي ِرَواَيِة َأِبي ُعَبْيٍد: النَِّقيَع، ِبالنُّوِن( ِلَخْيل اْلُمْسِمِميَن، 
َوَقال: َىَذا ِحَماَي: َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى اْلَقاِع، َوُىَو َقْدُر ِميٍل ِإَلى ِستَِّة َأْمَياٍل.  َصِعَد َجَبالً 

ْحَياُء َما َحَماُه َباِطلٌ  . َفِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة َواْلَحَناِبَمِة: ِحَماُه َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ثَاِبٌت، َواِ 
ْحيَ  ِِ ، َوَذَكَر اْبُن ُقَداَمَة ِمَن اْلَحَناِبَمِة، َأنَُّو ِإْن َزاَلْت  (ٔ)اِئِو َمْرُدوٌد َمْزُجوٌر َواْلُمَتَعرُِّض إِل

               .                                       (ٕ)َحاَجٌة ِإَلى ِحَمى َما َحَماُه النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفِفي َجَواِز ِإْحَياِئِو َقْواَلِن 
 -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -َوَلْم َيَتَعرَِّض اْلَحَنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَُّة ِإَلى اْسِتْمَراِر َما َحَماُه النَِّبيُّ 

ل َعَمى َأِو اْنِقَضاِئِو ، َواْسَتْظَيَر اْلَحطَّاُب ِمَن اْلَماِلِكيَِّة َجَواَز َنْقِضِو ِإْن َلْم َيُقِم الدَِّلي
 ِإَراَدِة ااِلْسِتْمَراِر .                                        
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                                        " َوَأمَّا َما َعَدا اْلَحَرَم َواْلِحَجاَز ِمْن َساِئِر اْلِباَلِد َفَقْد َذَكْرَنا اْنِقَساَمَيا َأْرَبَعَة َأْقَساٍم:     
َعَمْيِو َأْىُمُو َفَيُكوُن َأْرَض ُعْشٍر.                                                                        ِقْسٌم: َأْسَممَ 

                     َوِقْسٌم: َأْحَياُه اْلُمْسِمُموَن َفَيُكوُن ِبَما َأْحَيْوُه َمْعُشوًرا.                                                    
                  َوِقْسٌم: َأْحَرَزُه اْلَغاِنُموَن َعْنَوًة َفَيُكوُن ُمَعشًَّرا.                                                            

                                                 َوِقْسٌم: ُصوِلَح َأْىُمُو َعَمْيِو َفَيُكوُن َفْيًئا ُيوَضُع َعَمْيِو اْلَخَراُج.                          
َوَىَذا اْلِقْسُم َيْنَقِسُم ِقْسَمْيِن:                                                                                 

َيُكوُن اْلَخَراُج ُأْجَرًة اَل َأَحُدُىَما: َما ُصوِلُحوا َعَمى َزَواِل ُمْمِكِيْم َعْنُو، َفاَل َيُجوُز َبْيُعُو، وَ 
                                       َتْسُقُط ِبِإْساَلِم َأْىِمِو، َفُتْؤَخُذ ِمَن اْلُمْسِمِم َوَأْىِل الذِّمَِّة.                                              

، َفَيُجوُز َبْيُعُو، َوَيُكوُن اْلَخَراُج ِجْزَيًة َتْسُقُط َوالثَّاِني: َما ُصوِلُحوا َعَمى َبَقاِء ُمْمِكِيْم َعَمْيوِ 
 (٘ٔ)ِبِإْساَلِمِيْم، َوُيْؤَخُذ ِمْن َأْىِل الذِّمَِّة َواَل ُيْؤَخُذ ِمَن اْلُمْسِمِميَن.

 المطمب األول
 األرض المستولى عميها بالفتح أنواعها وأحكامها :

 مها :المسألة األولى : األراضي التي فتحت عنوة وأحكا
" ِإْن ُفِتَحِت اأْلْرُض َعْنَوًة : َفَقِد اْخَتَمَف اْلُفَقَياُء ِفي تَْقِسيِمَيا َعَمى اْلُمَقاِتِميَن ، َفَقال 
َماِلٌك َوُىَو ِرَواَيٌة َعْن َأْحَمَد: اَل تُْقَسُم اأْلْرُض، َوَتُكوُن َوْقًفا َعَمى اْلُمْسِمِميَن، ُيْصَرُف 

ِيْم، ِمْن َأْرَزاِق اْلُمَقاِتَمِة َوِبَناِء اْلَقَناِطِر َواْلَمَساِجِد َوَغْيِر َذِلَك ِمْن َخَراُجَيا ِفي َمَصاِلحِ 
ُسُبل اْلَخْيِر، َوَىَذا ِإَذا َلْم َيَر اإْلَماُم ِفي َوْقٍت ِمَن اأْلْوَقاِت َأنَّ اْلَمْصَمَحَة تَْقَتِضي 

َحاَبِة َعَمى َذِلَك، اْلِقْسَمَة ، َفَمُو َأْن َيْقِسَمَيا َعَمى اْلُمَقا ِتِميَن، َوالدَِّليل َعَمْيِو اتَِّفاُق الصَّ
 ِحيَنَما اْمتََنَع ُعَمُر َعْن تَْقِسيِم َأْرِض السََّواِد، ِعْنَدَما َطَمَب ِمْنُو َذِلَك ِباَلٌل، َوَسْمَماُن.

: اإْلَماُم ُمَخيٌَّر َبْيَن َأْن َيقْ   ِسَمَيا َعَمى اْلُمْسِمِميَن اْلُمَقاِتِميَن، َأْو َوَقال َأُبو َحِنيَفَة َوالثَّْوِريُّ
َيْضِرَب َعَمى َأْىِمَيا اْلَخَراَج َوُيِقرََّىا ِبَأْيِديِيْم. َوَذِلَك أِلنَّ ِكاَل اأْلْمَرْيِن َقْد ثََبَت َعْن َرُسول 
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: ِإنَّ األْ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -المَِّو  ْرَض تُْقَسُم َبْيَن اْلُمَقاِتِميَن، ... َوَقال الشَّاِفِعيُّ
 (ٙٔ)َكَما ُيْقَسُم اْلَمْنُقول ِإالَّ َأْن َيْتُرُكوا َحقَُّيْم ِمْنَيا ِبِعَوٍض، َأْو ِبَغْيِر ِعَوٍض." 

"  أمّا ِإَذا َلْم تُْقَسِم اأْلْرُض َوُتِرَكْت ِبَأْيِدي َأْىِمَيا، َيْنتَِفُع اْلُمْسِمُموَن ِبَخَراِجَيا، َفَقْد َقال 
َحاَبِة َواْلُفَقَياِء: ِإنََّيا َأْرٌض َمْوُقوَفٌة، اَل َيُجوُز َبْيُعَيا، َواَل ِشَراُؤَىا، واََل  ُجْمُيوُر الصَّ

َرُث َعمَّْن َوَضَع َيَدُه َعَمْيَيا ِمَن اْلُكفَّاِر ... َوَقال َأُبو َحِنيَفَة َوَصاِحَباهُ: ِىَبُتَيا، َواَل ُتو 
 (ٚٔ)ْم،" ِإنََّيا ِمْمٌك َلُيْم. َلُيْم التََّصرُُّف ِفيَيا ِباْلَبْيِع َوالشَِّراِء َواْلِيَبِة، َوَيَتَواَرُثَيا َعْنُيْم َأَقاِرُبيُ 

 الَِّتي َأْسَمَم َأْهم َها َعَمْيَها وأحكامها : المسألة الثانية : اأْلْرض  
" ُحْكُم َىِذِه اأْلْرِض َسَواٌء َكاَنْت ِمْن َأْرِض اْلَعَرِب َأْو َأْرِض اْلَعَجِم، َكَأْرِض اْلَمِديَنِة 

َواْسَتَدل ِلَذِلَك  (ٛٔ)ًكا أِلْصَحاِبَيا،َوالطَّاِئِف َواْلَيَمِن َواْلَبْحَرْيِن، َأنََّيا َتْبقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِممْ 
 (ٜٔ)ِبَحِديِث " : َمْن َأْسَمَم َعَمى َشْيٍء َفُيَو َلُو " . 

 وىي نوعان : 

 َأْرُض اْلُعْشِر: -ٔ
 ُكل َأْرٍض َأْسَمَم َأْىُمَيا َعَمْيَيا، َوِىَي ِمْن َأْرِض اْلَعَرِب َأْو َأْرِض اْلَعَجمِ 

َأْرُض ُعْشٍر، َوَكَذِلَك ُكل َأْرِض اْلَعَرِب، َسَواٌء ُفِتَحْت ُصْمًحا َأْو َعْنَوًة؛ ، َفِيَي َلُيْم َوِىَي 
وَن َعَمى الشِّْرِك، َحتَّى َلْو َدَفُعوا اْلِجْزَيَة؛ َوأِلنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ   أِلنَّ َأْىَمَيا اَل ُيَقرُّ

َعَرِب َعْنَوًة، َوَأْبَقاَىا ُعْشِريًَّة، َوَكَذِلَك اأْلْرُض الَِّتي َفَتَحَيا َوَسمََّم َفَتَح َكِثيًرا ِمْن َأْرِض الْ 
 .( ٕٓ)اْلُمْسِمُموَن، َعْنَوًة َوَقَسَمَيا اإْلَماُم َبْيَن اْلَفاِتِحينَ 

 َأْرُض اْلَخَراِج: -ٕ
ي َأْىِمَيا، َأْو َكاَنْت ُعْشِريًَّة ِىَي َأْرُض اْلَعَجِم الَِّتي َفَتَحَيا اإْلَماُم َعْنَوًة َوَتَرَكَيا ِفي َأْيدِ 

 َوَتَممََّكَيا ِذمِّيٌّ،



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

02 

َكَما َيَرى َأُبو َحِنيَفَة َوُزَفُر. َوَقال َأُبو ُيوُسَف: َيْمَتِزُم َماِلُكَيا ِبُعْشَرْيِن ِقَياًسا َعَمى َأْرِض 
نََّيا َِ َوِظيَفُة اأْلْرِض ، َواأْلْرُض  َتْغِمَب، َوِعْنَد ُمَحمٍَّد َتْبَقى َعَمى َما َكاَنْت َعَمْيِو؛ أِل

اْلَخَراِجيَُّة اَل َتُعوُد ُعْشِريًَّة ِبَحاٍل؛ أِلنَّ اْلَخَراَج َكَما ُيوَضُع َعَمى الذِّمِّيِّ ُيوَضُع َعَمى 
 . (ٕٔ)اْلُمْسِمِم 

ْمًحا وأحكامها :  المسألة الثالثة : اأْلْرض  الَِّتي ف ِتَحْت ص 
ُكل َأْرٍض ُصوِلَح َأْىُمَيا َعَمْيَيا َفِيَي َعَمى َما ُصوِلُحوا َعَمْيِو. َفِإْن ُصوِلُحوا َعَمى َأْن  

َتُكوَن اأْلْرُض َلُيْم، َوُيَؤدُّوا َعْنَيا َخَراًجا َمْعُموًما، َأْو ُيَؤدُّوا َخَراًجا َغْيَر ُمَوظٍَّف َعَمى 
ْم َيَتَصرَُّفوَن ِفيَيا َكْيَفَما َشاُءوا، َواَل تُْقَسُم َعَمى اْلُمَقاِتِميَن، اأْلْرِض، َفَيِذِه اأْلْرُض ِمْمٌك َليُ 

َوَىَذا ِممَّا اَل ِخاَلَف ِفيِو َبْيَن َأْىل اْلِعْمِم، َوُحْكُم َىَذا اْلَخَراِج ُحْكُم اْلِجْزَيِة َيْسُقُط 
ْن ُصوِلُحوا َعَمى َأنَّ اأْلْرَض ِلْممُ  ْسِمِميَن، َوَأْن ُيَؤدُّوا اْلِجْزَيَة َعْن ِرَقاِبِيْم، ِبِإْساَلِمِيْم ، َواِ 

َفِإنَّ اأْلْرَض َتُكوُن َوْقًفا َعَمى اْلُمْسِمِميَن، واََل تُْقَسُم َبْيَنُيْم، َوَىَذا َأْيًضا ِممَّا اَل ِخاَلَف ِفيِو 
 (ٕٕ)َبْيَن اْلُفَقَياِء."

 المطمب الثاني
 مها :األراضي في داخل الدولة انواعها وأحكا

 المسألة األولى : األرض الموقوفة :

أما حكم " َأْرُض اْلَوْقِف اَل َيُجوُز ِفيَيا التََّصرُُّف النَّاِقل ِلْمِمْمِكيَِّة ِفي اْلُجْمَمِة، ِإالَّ ِفي 
ٍة ِلَمْصَمَحِة اْلَوْقِف، َأِو اْلَمْصَمَحِة اْلَعامَِّة."  (ٖٕ)َحااَلٍت َخاصَّ

وعان: " أرض ممموكة وأرض مباحة ، والممموكة وماعدا األرض الموقوفة  فن
نوعان: عامرة وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع ىو من مرافق البمد لالحتطاب 
ورعي المواشي، ونوع ليس من مرافقيا وىو األرض الموات أو ما يسمى اآلن أمالك 

 (ٕٗ)الدولة العامة ." 
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 ة :المسالة الثانية : األرض الممموكة  واألرض المباح
 األرض الممموكة ) العامرة والخراب (

" حكم األرض الممموكة العامرة : ىو أنو ال يجوز ألحد أن يتصرف فييا من غير 
 إذن صاحبيا.

ن  حكم األرض الممموكة الخراب التي انقطع ماؤىا: ىذه األرض ممك لصاحبيا، وا 
 طال الزمان 

جارتيا   (ٕ٘)وتورث عنو إذا مات ." عمى خرابيا، حتى إنو يجوز لو بيعيا وىبتيا وا 

 األرض المباحة 

 واألرض المباحة نوعان : 

 أرض ىي من مرافق البمد . -ٔ

 أرض ىي موات ) أراضي الدولة العامة ( -ٕ

 المطمب الثالث
 المرافق العامة وممكية الدولة وأحكامهما .

 المسألة األولى : مفهوم المرافق العامة )األموال العامة( وأحكامها:

بالمال العام : المال الذى ليس ممموكا الحد ممكا خاصا، والذى يفيد منو يقصد 
نفاقو ، كالمياه  المجتمع كمو ، وذلك بإشراف سمطة تقوم عمى تنظيم جمعو وا 
والمراعي والمعادن ، وكذلك المرافق العامة التي يستفيد منيا الجميع ، كالمساجد 

 . كوالمدارس والمستشفيات والطرق والجسور وغير ذل



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

22 

ولذلك قيل " فاألموال العامة ىي األموال التي تكون مخصصة لمنفعة عامة ، أي 
 (ٕٙ)الستغالل الجميور مباشرة بان تكون مخصصة لخدمتو أو لخدمة مرفق عام ".

ذا كان ا سبحانو قد حرم االعتداء عمى مال الغير بأي نوع من العدوان ، وجعمو  وا 
ضع لو عقوبات دنيوية بالحد أو التعزير بما ظمما يكون ظممات يوم القيامة ، وو 

يتناسب مع حجم االعتداء وأىميتو ، فإنو حرم االعتداء عمى الممتمكات العامة التي 
ليس ليا مالك معين ، فيي ممك لمجميع ولكل فييا قدر ما يجب احترامو ، والظمم 

 . فيو ظمم لمغير ولمنفس أيضا ، وا ال يحب الظالمين
َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُمْل  فى الغنائم التى ىى ممك لمعامة : }لقد قال ا 

، وقال  (ٕٚ){  َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم اَل ُيْظَمُمونَ 
فيمن استغل وظيفتو ليكسب لنفسو ، حينما جاء بما  -صمى ا عميو وسمم  - النبى

 جمعو من الصدقات المفروضة ، واحتجز لنفسو اليدايا التي قدمت إليو قال
 (ٕٛ)" ىال جمس فى بيت أبيو وأمو حتى تأتيو ىديتو "  

 ونستطيع أن نقول أن المال بحسب مالكو :

المال الخاص ىو: ما دخل في الممك الفردي، سواء كان مالكو واحدا أو  .ٔ
 .أكثر من واحد، وممكيتو شائعة بين عامة الناس 

نما يخضع لممصمحة  .ٕ المال العام ىو: المال غير الداخل في ممك األفراد ، وا 
 العامة ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات. 

 :واألموال العامة ثالثة أنواع

ما ىو مخصص بذاتو لمصالح العامة ومنافعيم ، كالمساجد والمقابر  .ٖ
 .والطرق
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ما ىو مخصص لالستغالل إلحياء جية عامو بموارده وغمتو ، وىو ما  .ٗ
 .يعرف بأمالك الدولة 

مال عام عموميتو من جية أنو ممموك لجية عامو، مع أنو في ذاتو مييأ  .٘
 .موقوف عمييالمتداول، كغالت األوقاف العائدة لجية خيريو 

 حكم المرافق العامة :

لذلك  إذا كان المال عاما فال يجوز التصرف فيو من األفراد ؛ ألنو مخصص 
 .لممنفعة العامة، وممكيتو مشتركة لجميع األفراد

 .وال يجوز لإلمام أو نائبو أن يبرأ منو أحد ،  وال يتنازل عنو ألحد

مى سماع الدعوى ميما طالت مدتيا، وكذلك إذا كان المال عاما فال تؤثر الحيازة ع
 .وال تنتقل ممكيتو إلى الحائز أبدا

 
 المسألة الثانية : مفهوم ممكية الدولة )ممكية بيت المال ( 

جاء الشرع بالفصل بين الممكية العامة وممك الدولة ) ممكية بيت المال ( من حيث 
المفيوم واألحكام ، فقد ورد عن السيوطي أنو قال : " مما عظمت البموى بو اعتقاد 
نما ىو  بعض العوام أن أرض النير ممك لبيت المال وىذا أمر ال دليل عميو ، وا 

إقطاعيا وال تمميكيا ، بل ىو أعظم من المعادن كالمعادن الظاىرة ،ال يجوز لإلمام 
الظاىرة في ىذا المعنى .... والمعادن الظاىرة إنما امتنع التممك واالقطاع لشبييا 
بالماء ، وبإجماع المسممين عمى المنع من اقطاع مشارع الماء ؛ الحتياج جميع 

إلى أن بعض  الناس إلييا ، فكيف يباع " ،  ثم قال : " ولو فتح ىذا الباب ألدى
الناس يشتري أنيار البمد كميا ، ويمنع بقية الخمق عنيا ، فينبغي أن يشير ىذا 
الحكم ، ليحذر من يقدم عميو كائنا من كان ، ويحمل األمر عمى أنيا مبقاة عمى 
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اإلباحة كالموات ، وأن الخمق كميم مشتركون فييا ، وتفارق الموات بأنيا ال تممك 
و ال تقطع ، وليس لمسمطان تصرف فييا ، بل ىو وغيره فييا باإلحياء ، و ال تباع 

 (ٜٕ)سواء " 
" فممكية الدولة ىي ممكية بيت المال ، لذلك فممدولة حق التصرف في ممكية بيت 
المال بمختمف التصرفات ، وكذلك يجوز نقل ممكية بيت المال لممكية اإلفراد عن 

المعادن الظاىرة والباطنة في طريق العقد وغيره ، يدخل في نطاق أمالك الدولة 
أراضي أمالك الدولة وأراضي أمالك عامة المسممين وكذا في األراضي الممموكة 

 . (ٖٓ)ممكية خاصة في المشيور من مذىب المالكية " 
 المسألة الثالثة : حكم التعدي عمى أراضي الدولة 

فالخالف بين إذا صنفنا األراضي الممموكة لمدولة عمى أنيا من أراضي الموات ، 
الفقياء في إحياءىا ، ىل ال بد من إذن اإلمام في إحياءىا ؟ أم ال يحتاج إحياؤىا 

 إلى إذن اإلمام .

اختمف العمماء في ذلك، فقال أبو حنيفة والمالكية  : يحتاج إحياء الموات إلى إذن  
ليس لممرء إال ما طابت بو نفس »، لقولو صّمى ا عميو وسمم: (ٖٔ)اإلمام أو نائبو

 (ٖٖ)، فإذا لم يأذن لم تطب نفسو بو، فال يتممكو .( ٕٖ)« إمامو

ويكون التصرف في االستيالء عمى ىذه األراضي من باب االتالف أو الغصب 
 لو صورتان: ويكون

تغريم المتمف قيمة التعدي باإلتالف: والحكم في ىذه الحالة ىو  الصورة األولى:
 الضرر الذي ألحقو باألرض؛ لقاعدة الغرم بالغنم .
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التعدي بالغصب واالستيالء: والحكم في ىذه الصورة ىو رّد األرض  الصورة الثانية:
المغصوبة لمدولة؛ ذلك لما ورد سابقًا في تحريم االعتداء عمى المال العام، 

 واألراضي الحكومية جزء منو.

األراضي الحكومية بالغصب ومن ثّم البناء فييا، أو غرس الشجر، إذا فالتعدي عمى 
 في ىذه المسألة اختمف الفقياء عمى ثالثة مذاىب نجمميا عمى النحو التالي:

إن البناء ييدم، ويقمع الغرس والشجر، وعمى الغاصب أجرة اليدم،  المذىب األول:
 لشافعية والحنابمةوتعويض النقص الذي حصل في األرض نتيجة فعمو، وىذا قول ا

.(ٖٗ) 

لولي األمر أن يبقي البناء أو الغرس، ويدفع قيمتو لمغاصب  المذىب الثاني:
منقوضًا، ولو أن يطمب من الغاصب أن ييدم البناء ويقمع الشجر، وىذا مذىب 

 (ٖ٘).  المالكية

ييدم البناء ويقمع الشجر بطمب من ولي األمر، إال أن يكون اليدم  المذىب الثالث:
قمع الشجر مضرًا باألرض، فإذا كان كذلك أو كانت قيمة األرض أقل من قيمة أو 

 (ٖٙ).  البناء والشجر، فإن ولي األمر يدفع قيمتو لمغاصب، وىذا مذىب الحنفية

 المذىب الراجح:

والذي أراه راجحًا ىو مذىب الحنفية؛ ذلك ألن ىذا المذىب يوازن ما بين مصمحة  
رض المعتدى عمييا ليم، وبين مصمحة الغاصب الذي الجماعة التي تعود ممكية األ

قد يظمم لو كانت قيمة األرض التي غصبيا ىي أقل من قيمة البناء أو الشجر الذي 
 غرس عمييا.

ومن دواعي ىذا الحكم أن ولي األمر اليوم مقصر في حماية األراضي الحكومية 
تيالء عمى ىذه التي ىي تحت يده، وقد يكون تقصيره ىذا ىو الذي يغري باالس

األراضي استغالليا؛ لذا كان البد من يغرم ولي األمر بما ال يضر بالصالح العام، 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

22 

وىذا ينسجم مع الموازنة ما بين حق الجماعة وحق الفرد الذي ىو مبدأ من مبادئ 
 اإلسالم.

قال الرأي الثاني : وىو أن األرض الموات ال تحتاج في إحياءىا  إلذن اإلمام ، 
ن لم يأذن اإلمام الصاحبان و  الشافعية والحنابمة : يجوز تممك األرض باإلحياء، وا 

  :-صّمى ا عميو وسمم  -، لقولو  (ٖٚ)فيو 
فيذا الحديث أثبت الممك  (ٖٛ) َمن أحيا أرًضا ميتًة َفيَي َلُو، وليَس لِعرِق ظالٍم حقٌّ 

لممحيي من غير اشتراط إذن اإلمام، وألن إحياء األرض مباح استولى عميو المحيي، 
 فيممكو بدون إذن اإلمام، كما لو أخذ إنسان صيدًا أو حشَّ كأل.

 الخاتمة

نحمد ا تعالى أوال وآخرا الذي بنعمتو تتم الصالحات الذي وفقنا وأعاننا إلتمام ىذه 
الدراسة ، وفي خاتمة البحث نذكر أىم النتائج التي توصل إلييا البحث وأىم 

 التوصيات 

 نتائج الدراسة :

األراضي الخاضعة لمسمطة اإلسالمية إما جديدة آلت إلى المسممين  -4
ما قديمة استقر بيا المسممون .باالستيالء أو الفت  ح ، وا 

راضي في بالد اإلسالم عمى ثالثة أقسام : الحرم والحجاز وما عداىما األ -ٕ
 من البالد األخرى .

جارتيا منع أبو حنيفة بيعيا وأجاز إجارتيا في أوقات الحج  -ٖ بيع دور مكة وا 
جارتيا ، ومنع إجارتيا في غير أيام الحج ، وأ اما األراضي جاز الشافعي بيعيا وا 

جارتيا عند الجميور .  الزراعية بمكة يجوز بيعيا وا 
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حياء ما حماه باطل . -ٗ  حمى النبي ثابت ، وا 
التي فتحت عنوة اختمفوا في تقسيميا عمى المقاتمين فقيل تقسم  يضار األ -٘

ذا لم يتمك تقسيميا وقيل ال تقسم وقيل اإلمام مخير في تقسيميا عمى المقاتمين  ، وا 
، وقيل ىي ارضا موقوفة فال تباع وال توىب وال تورث وال تممك باإلحياءفقيل تصبح 

 ممك ألىمو ليم التصرف فييا .
وىي نوعان خراجية  التي أسمم عمييا أصحابيا تكون ممكا ليم اضياألر  -ٙ

 . وعشرية 
 ، فإن اصطمحواقوا مع المسممين فحيث اتفاألراضي التي فتحت صمحا  -ٚ

ن اصطمحوا عمى أ، فيو كيف شاءوا  ليم فيي ليم يتصرفون انيعمى أ نيا وا 
 يجوز التصرف فييا . لممسممين فيي وقف لممسممين ال

المرافق العامة ىي أموال عامة ممك لمناس جميعا ، ومنفعتيا راجعة إلييم ،  -ٛ
 . ورعايتيا والدولة تقوم بحمايتيا والحفاظ عمييا ،  اال يجوز تممكو

، والدولة ليا حرية التصرف فييا أراضي الدولة فيي ممموكة لبيت المال  -ٜ
 لمصمحة الدولة ، ومنع االعتداء عميو سواء بالبناء أو غيره .

راضي ممموكة لمدولة ، وىذه البناء عمى أراضي الدولة ىو اعتداء عمى أ -ٓٔ
األراضي لمدولة حرية التصرف فيو لممصمحة العامة ،  فيعد االعتداء عمييا بالبناء 

 غصب ، وال بد من رفع يد الغاصب عنيا . 
 :التوصيات 

 اإلسالمي البحث حول موضوع ممكية األراضي في الفقواالعتناء بمزيد   -ٔ
عطاءه أولوية في البحث وبيان األحكام . ذلكألىمية   وا 

 احترام ممكية الدولة ، وما تقوم بو من حماية األراضي الممموكة ليا .  -ٕ
 ألراضي الدولة والحماية الجنائية ليا.ضرورة وضع الحماية المدنية   -ٖ
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ضرورة التوعية بأمالك الدولة وبيان أنيا إما أن تتبع المال العام أو تتبع   -ٗ
 مال .ممكية بيت ال

 المصادر والمراجع

أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب  -األحكام السمطانية  -4
 . القاىرة -دار الحديث   –البصري البغدادي، الشيير بالماوردي 

 ٗط –بيروت  –دار المعرفة  –ابن رشد -بداية المجتيد ونياية المقتصد  -2
 .ىـ ٜٖٛٔ-
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   -3

 مٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔلطبعة: الثانية، ا –دار الكتب العممية  -أحمد الكاساني الحنفي
. 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  -حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  -4
 . ىـٖٖ٘ٔمطبعة مصطفى محمد  –المالكي 

أبو الحسن عمي بن محمد بن حبيب الماوردي ، دار  -الحاوي الكبير  -5
 .مٜٜٗٔ-ىـ ٗٔٗٔالكتب العممية ،

 بيروت . -دار الفكر  –جالل الدين السيوطي  -الحاوي في الفتاوى  -6
دار النيضة  –محمد حسن عبد الحميد ابو زيد  -حماية المال العام   -7

 . مٜٛٚٔسنة  –لبنان  –بيروت  –العربية 
يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الخراج المؤلف : أبو  -8

ىـ( الناشر : المكتبة األزىرية لمتراث تحقيق : طو عبد ٕٛٔاألنصاري )المتوفى : 
 . الرءوف سعد ، سعد حسن محمد الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة
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محمد بن فرامرز  بن عمي الشيير  درر الحكام شرح مجمة األحكام ،  -9
 . اء الكتب العربيةدار إحي ، بمنال خسرو

منصور بن يونس بن صالح الدين الروض المربع شرح زاد المستقنع ،   -40
 مؤسسة الرسالة -دار المؤيد ، ابن حسن بن إدريس البيوتي 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  -زاد المعاد في ىدي خير العباد   -44
 -ىـ( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ٔ٘ٚشمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 . مٜٜٗٔىـ /٘ٔٗٔمكتبة المنار اإلسالمية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون ، 
 –دار الفكر   -ي وىبو بن مصطفى الزحيم –الفقو اإلسالمي وأدلتو   -42

 الطبعة الرابعة. –سوريا  –دمشق 
 . م ٜٕٓٓمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، ط -القوانين الفقيية  -43
محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن  -لسان العرب   -44

 . ىـٗٔٗٔ -الطبعة: الثالثة  -بيروت  –دار صادر  -منظور 
باس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو الع  -45

الناشر: مجمع  - المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - ه(ـٕٛٚالحراني )ت 
 - الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية

 . مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ
زين الدين أبو عبد ا محمد بن أبي بكر بن عبد  -مختار الصحاح   -46

الدار  -المكتبة العصرية  -المحقق: يوسف الشيخ محمد  -القادر الحنفي الرازي 
 .مٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔالطبعة: الخامسة،  -صيدا –النموذجية، بيروت 
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 شمس الدين، محمد بن -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج  -47
ىـ ٘ٔٗٔالطبعة: األولى،  -أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، دار الكتب العممية 

 مٜٜٗٔ -
الكويت  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  –الموسوعة الفقيية الكويتية   -48
  . الكويت –دار السالسل   -

                                                           
 (ٕٓٔآل عمران: )سورة   - (ٔ)
 (ٔالنساء:)سورة   -(ٕ)
 (ٔٚ-ٓٚاألحزاب:)سورة   - (ٖ)
 ( ٕٓ،  ٜٔ،  ٛٔ،  ٚٔاآليات ) –سورة الغاشية  - (ٗ)
 ( .ٓٔ،ٜاآليات  ) –سورة فصمت  -(٘)
 ( .ٓٔ) –سورة الرحمن  - (ٙ)
زين الدين أبو عبد ا محمد بن أبي بكر  -مختار الصحاح  - (ٚ)

 -المحقق: يوسف الشيخ محمد  -بن عبد القادر الحنفي الرازي 
الطبعة:  -صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 

 ( .ٚٔ/ٔ) –م ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔالخامسة، 
جمال محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل،  -لسان العرب  - (ٛ)

 -الطبعة: الثالثة  -بيروت  –دار صادر  -الدين ابن منظور 
 ( ٔٔٔ/ٚ) -ىـ ٗٔٗٔ

دار   -وىبو بن مصطفى الزحيمي  –الفقو اإلسالمي وأدلتو  - (ٜ)
 (ٜ٘٘ٗ/ٙ) – ٗط  -سوريا  –دمشق  –الفكر 

أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد  -األحكام السمطانية   - (ٓٔ)
 -دار الحديث   –الشيير بالماوردي  بن حبيب البصري البغدادي،

 (.ٕٔٗ/ٔ) –القاىرة 
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 (ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٔ) –مرجع سابق  –األحكام السمطانية  - (ٔٔ)
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد انظر: مجموع الفتاوى:  - (ٕٔ)

المحقق: عبد الرحمن بن  - ه(ـٕٛٚالحميم بن تيمية الحراني )ت 
فيد لطباعة المصحف الناشر: مجمع الممك  - محمد بن قاسم

 - الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية
(، زاد المعا دفي ىدي ٜٓٗ/ٚٔ(، )ٕٕٔ/ٜٕ) مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  خير العباد:
 -ىـ( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ٔ٘ٚقيم الجوزية )المتوفى: 
مية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون ، مكتبة المنار اإلسال

(، ٜٕٓ، ٜٕٛ/ٗ(، اإلنصاف: )ٖٗٗ/ٖ)  مٜٜٗٔىـ /٘ٔٗٔ
 )ٖٖٛ/ٕأضواء البيان: )

(، وانظر: بيع ٕٔٔ/ٜٕمجموع الفتاوى: مرجع سابق ) - (ٖٔ)
 ( .ٙ٘ٔالعقار لمشمراني: )

 (ٕٓ٘-ٜٕٗ/ٔ) –مرجع سابق  –األحكام السمطانية  - (ٗٔ)
 (ٕٛ٘/ٔ) –مرجع سابق  –السمطانية األحكام  - (٘ٔ)
وزارة األوقاف والشؤون  –الموسوعة الفقيية الكويتية  - (ٙٔ)

 (ٛٔٔ/ٖ) –الكويت  –دار السالسل   -الكويت  –اإلسالمية 
 (ٛٔٔ/ٖ) –مرجع سابق –الموسوعة الفقيية الكويتية  - (ٚٔ)
الخراج : أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد   - (ٛٔ)

ىـ( الناشر : المكتبة األزىرية ٕٛٔحبتة األنصاري )المتوفى : بن 
لمتراث تحقيق : طو عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد الطبعة : 

 ٜٙص  –  طبعة جديدة مضبوطة
 َأْخَرَجُو َأُبو َداُوَد  - (ٜٔ)
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عبد ا بن محمود بن مودود  -االختيار لتعميل المختار   - (ٕٓ)

مطبعة الحمبي  -الدين أبو الفضل الحنفي الموصمي البمدحي، مجد 
/  ٔ -بيروت، وغيرىا(  -القاىرة )وصورتيا دار الكتب العممية  -

 ٜٙص -مرجع سابق  –، والخراج ألبي يوسف  ٖٔٔ
 –، والخراج ألبي يوسف  ٖٔٔ/  ٔ -مرجع سابق  -االختيار (ٕٔ)

 ٜٙمرجع سابق ص 
 ( .ٚٔٔ/ٖ) –مرجع سابق –الموسوعة الفقيية الكويتية  - (ٕٕ)
 ( .ٙٔٔ/ٖ) –مرجع سابق –الموسوعة الفقيية الكويتية  - (ٖٕ)
 (.ٚٓٙٗ/ٙ) –مرجع سابق  –الفقو اإلسالمي وادلتو  - (ٕٗ)
 (.ٚٓٙٗ/ٙ) –مرجع سابق  –الفقو اإلسالمي وادلتو  - (ٕ٘)
دار  –حماية المال العام  –محمد حسن عبد الحميد ابو زيد  - (ٕٙ)

 ( .ٛص ) –م ٜٛٚٔسنة  –نان لب –بيروت  –النيضة العربية 
 ٓ( .ٔٙٔسورة آل عمران ) - (ٕٚ)
الحديث : " اْسَتْعَمَل َرسوُل المَِّو َصمَّى اُ عميو وسمََّم َرُجاًل  - (ٕٛ)

، َفَممَّا َجاَء َحاَسَبُو، قاَل: عَمى َصَدَقاِت َبِني ُسَمْيٍم، ُيْدَعى اْبَن المُّْتِبيَّةِ 
ىذا َماُلُكْم وىذا َىِديٌَّة. َفقاَل َرسوُل المَِّو َصمَّى اُ عميو وسمََّم: َفَيالَّ 
َجَمْسَت في َبْيِت أِبيَك وُأمَِّك، حتَّى تَْأِتَيَك َىِديَُّتَك إْن ُكْنَت َصاِدًقا ثُمَّ 

ثُمَّ قاَل: أمَّا َبْعُد، فإنِّي أْسَتْعِمُل َخَطَبَنا، َفَحِمَد المََّو وَأْثَنى عميو، 
ِني المَُّو، َفَيْأتي فَيقوُل: ىذا َماُلُكْم  الرَُّجَل ِمنُكم عَمى الَعَمِل ممَّا والَّ
وىذا َىِديٌَّة ُأْىِدَيْت ِلي، أفال َجَمَس في َبْيِت أِبيِو وُأمِِّو حتَّى تَْأِتَيُو 

ِمنُكم شيًئا بغيِر َحقِِّو إالَّ َلِقَي المََّو َيْحِمُمُو  َىِديَُّتُو، والمَِّو ال َيْأُخُذ أَحدٌ 
َيوَم الِقَياَمِة، َفأَلَْعِرَفنَّ أَحًدا ِمنُكم َلِقَي المََّو َيْحِمُل َبِعيًرا لو ُرَغاٌء، أْو 
َبَقَرًة َلَيا ُخَواٌر، أْو َشاًة َتْيَعُر ُثمَّ َرَفَع َيَدُه حتَّى ُرِئَي َبَياُض إْبِطِو، 
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رواه البخاري         . : المَُّيمَّ ىْل َبمَّْغُت َبْصَر َعْيِني وَسْمَع ُأُذِني " يقولُ 
 ( .ٕٖٛٔ(  ومسمم )ٜٜٚٙ) 
 –دار الفكر  –الحاوي في الفتاوى  –جالل الدين السيوطي  - (ٜٕ)

 (ٓٛٔ/ٔ) –بيروت 
 –دار المعرفة  –ابن رشد بداية المجتيد ونياية المقتصد  - (ٖٓ)

حاشية الدسوقي عمى  –( ،ٕ٘٘/ٔىـ  )ٜٖٛٔ- ٗط –بيروت 
مطبعة مصطفى محمد  –الدسوقي محمد بن عرفو  –الشرح الكبير 

 (ٚٛٗ/ٔ) -ىـ  ٖ٘٘ٔط 
عالء الدين، أبو بكر بن  -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - (ٖٔ)

لطبعة: ا –دار الكتب العممية  -مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
( ، حاشية الدسوقي ٜٗٔ/  ٙ)  –م ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔالثانية، 

 ( .ٜٙ/  ٗمرجع سابق )  -عمى الشرح الكبير
رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وفيو ضعف )نصب  - (ٕٖ)

 (.ٜٕٓص  ٗ، ٖٓٗص  ٖالراية: 
 (ٓٔٙٗ/ٙ) –مرجع سابق –الفقو اإلسالمي وأدلتو  - (ٖٖ)
أبو الحسن عمي بن محمد بن حبيب الماوردي : الحاوي  - (ٖٗ)
( ٙٙٔ)/ٚ، ٔم ،  طٜٜٗٔ-ىـ ٗٔٗٔكبير، دار الكتب العممية ،ال

منصور بن يونس بن صالح ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، 
مؤسسة الرسالة  -دار المؤيد ، الدين ابن حسن بن إدريس البيوتي 

( ،ٔ/ٕٚٗ. ) 
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي:  القوانين الفقيية ،  - (ٖ٘)
 .(ٕٚٔم ، ص) ٜٕٓٓط
محمد بن فرامرز  بن  درر الحكام  شرح مجمة األحكام ، - (ٖٙ)

 ( .ٙٔ٘/ٕ، ) دار إحياء الكتب العربية ، عمي الشيير بمنال خسرو
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ص  ٙمرجع سابق :  –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - (ٖٚ)

، ،  ومغني المحتاج إلى ٖٙٔص  ٛ، تكممة فتح القدير: ٜٗٔ
الدين، محمد بن أحمد الخطيب شمس  -معرفة معاني ألفاظ المنياج

ىـ ٘ٔٗٔالطبعة: األولى،  -الشربيني الشافعي ، دار الكتب العممية 
أبو محمد موفق الدين عبد ا  -، المغني ٖٔٙص  ٕم ٜٜٗٔ -

م ٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔمكتبة القاىرة  –بن أحمد بن محمد بن قدامة 
 وما بعدىا. ٖٔ٘ص  ٘  -
 ٖٖٚٓ :الرقم  -صحيح أبي داود   - (ٖٛ)


