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 : وتعاىل شبحاكف قال اهلل

ا ِػقـَةُ  َأمَّ ََساكِيَ  َفَؽاَكت   السَّ
ِ
َؿُؾقنَ  د رِ  يِف  َيع  َبح   َوَكانَ  َأِعقَبَفا َأن   َفَلَردت   ال 

ؾٌِؽ  َوَراءُبؿ باً  َشِػقـَةٍ  ُكؾَّ  َيل ُخهذُ  مَّ   َغص 

 ♂97 الؽفػ:▬

 

 

 



 ــح  

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــإـه
 

الشؽر والتؼدير ادؾقن بلمجؾ األلقان شؽر هلل شبحاكف وتعاىل أتؼدم بالبعد 

إىل زوجل العزيز حسام وادؿزوج باحل  واالوادعطر بلروع روائح القرود 

، حتك يل والدعؿ ادعـقيي كان أشاس اكطالقتل ودراشتل الهذو، ()كارص

 وصؾت إىل بهذا ادؽان، فبارك اهلل فقف وحػظف.
 

 (. وفقزية جـتل ورس شعاديت أضػايل األعزاء )عؿر وإىل ضققر

 

 العزيز والدي واالحسام ...لف مـل كؾ التجيل  ... وإىل أشاس احلقاة

 وإىل مـ عؾؿتـل الصؿقد مفام تبدلت الظروف ... أمل احلبقبة

 خقايت.أخقيت وإإىل شـدي وققيت ومالذي بعد اهلل ... 
 

كام أبدي بهذا اجلفد ادتقاضع إىل أرسيت الؽريؿة الثاكقة أبؾ زوجل األحباء 

قعًا وأخ  بالهذكر عؿل العزيز )عؿر( وعؿتل الغالقة )فقزية( حػظفام مج

 اهلل أضال لـا يف عؿرمها.

ء ... وبالدعاء الصادقبؽؾؿة ضقبة وإىل كؾ مـ دعؿـل  أقاريب األعزا

   كدوكقسقة الطقبة التل ... وإىل كؾ القجقه اإلغالقاتالصديؼايت وجارايت و

 عرفـابا.

 

 

 



 ــض  

 صؽر وتؼدير

 

حقة واإلجالل والتؼدير لػضقؾة الدكتقر بامباكج شقتقاجل مدير أتؼدم بالت

جامعة شقراكارتا ادحؿدية، كام أتؼدم بجزيؾ الشؽر والتؼدير لػضقؾة 

ل عؿقد الدراشات العؾقا، والدكتقر شقداركق صزان ضالدكتقر حهذيػة دمقا

 .رئقس قسؿ بركامج ماجستر الػػف اإلشالمل

مـ  وعؾؿـل، وجفـل،ـــؾ العرفان إىل كؾ مـ وجزيالشؽر أتــؼــدم بـبالغ و

 أشاتهذيت األفاضؾ ضقؾة رحؾتل الدراشقة دون حتديد.

 أخهذ بقدي يف شبقؾ إكجازحسام وبالغ التؼديرلؽؾ مـ أقدم كؾ االكام و

 البحث:بهذا  

 

 حمؿد إحسان. األشتــاذ الدكتــقر شعادة

 حسـ. ؼعبد اخلال حمؿد األشتــاذ الدكتــقر شعادة

 .حمؿد معي ديـ اهلل األشتــاذ الدكتــقر شعادة

 

يف  بؿتابعة وتصقي  بهذا العؿؾ، قامقا بف،الهذي عذ عطاءبؿ الال حمدود 

 ؿوحسـ تقجقفاهت وفضؾفؿ، ؿوالهذي كان لعؾؿفعؿذ، كؾ مراحؾ 

  الـفائقة.أن يظفر البحث بصقرتف  يف ادؾؿقساألثر  ؿوعقهن

 .اجلزاءفجزابؿ اهلل عـل خر 

 



  

 ــي

  ــــــــــمؾخ

رشالة مؼدمة يف مـظقر ادهذب  املالؽل  حؽؿ كزع ادؾؽقة اخلاصة يف الؼاكقن الؾقبل 

مريؿ عادل  الطالبة:إىل بركامج ماجستر الرشيعة بجامعة شقراكارتا ادحؿدية. إعداد 

 الدكتقر حمؿد إحسان. حتت إرشاف O200130006 الؼقد:. رقؿ شامل كبر

 ـه.   1435 –م  2014عام  .حسـ ؼعبد اخلالالدكتقر حمؿد و

شتؼرائل مؽتبل قامت فؽرتف بسب  حاجة الشارع الؾقبل إىل ابهذه الرشالة بحث 

راء ادهذب  املالؽل. وتركزت آإىل  اخلاصة اشتـادامعرفة وإيضاح أحؽام كزع ادؾؽقة 

د قاكقن رقؿ )ب لالؽملهذب  اادي أرمشؽؾة البحث عذ دراشة  (  لسـة 4ـصقص مقا

راء آيف جؾ أققال و والدراشة . وبعد البحثادؾؽقة يف الؼاكقن الؾقبللـزع  م1791

وكهذلؽ دراشة وحتؾقؾ  ،املالؽل وادعارصيـ بادهذب الػؼفاء والعؾامء ادتؼدمي 

 تقصؾت الباحثة أن:( والئحتف التـػقهذية، 4قاكقن رقؿ )

مع  هذية اليـطبؼ( والئحتف التـػق4قاكقن كزع ادؾؽقة يف لقبقا وادعروف بؼاكقن رقؿ ) 

حرمة الػعؾ الهذي قامت  كعؽس مـفااألمر الهذي ي فؼفل. أأي قاعدة فؼفقة أو أي ر

شتػادوا اثؿ عذ األصخاص الهذيـ وققع االوبف الدولة الؾقبقة يف حؼ مقاضـقفا. 

ء بهذا و. ومتتعقا مـ بهذا الؼاكقن وجقب إكصاف ادترضريـ مـ قبؾ الدولة مـ جرا

 الؼاكقن.

 .ادهذب  املالؽل، الؼاكقن الؾقبلالـزع، ادؾؽقة، احلؽؿ،  الرئقسقة:الؽؾؿة 

 

 



  

 ــك

ABSTRACT 

The rule of expropriate private property in Libyan law. From the 

perspective of the Maliki school .Master Thesis provided to get Master of 

law degree at the University of Muhammadiyah, Surakarta . Written by: 

Maryam Adel Salem Kabir. Student’s numper: O200130006. The 

supervisors: Dr. muhammed abdul alkhaleq hassan and Dr. 

Muhammed ehsan. 2014/1435H. 

This master’s thesis is a library research Its idea based on the need of 

Libyan street to know and clarify The provisions of the property 

expropriation Based on the opinions of the Maliki school Research 

problems statement focused on the study of the opinions of Malki school 

about the law No (4) for the year 1978 (the Expropriation of property in 

Libyan law). And after going deep in research and study In the words and 

opinions of scholars , scientists and the Contemporary of Maliki school and 

also study and analyzing the law No (4) and its Executive Regulations. The 

researcher concluded that:  

Expropriation law in Libya which known as law no (4) And its 

implementing regulations does not apply with any base or Jurisprudential 

opinion. And its became unjustly by the Libyan state in the right of its 

citizens, The occurrence of the sinfulness of people who have benefited 

from this law and Libyan government should redress who are affected by 

this law. 

Keyword: governance, sloughing, property, Libyan law, the Maliki school. 
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