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 .خؾػقة الدراشة .أ

مرت ادجتؿعات اإلكساكقة بالعديد من ادتغرات ادتالحؼة ظذ  

كقة با حتقاجات كل مرحؾة من امتداد العصور، حقث تلثرت البقئة العؿرا

 مراحل التطور اإلكساين، الذي ترتب ظؾقه الزيادة ذم ادشاريع وجماراة

اددن  جة احاشة لتـظقماألمر الذي أدى إىل احلا لؾتطور والزحف العؿراين،

العامة واألشواق  الطرق والساحات توشقع أو بنكشاء وذلك ودمؿقؾفا

العامة، مما يضطر  بادـافع ادتعؾؼة احلقوية ادشاريع من غرها إىل وادساجد

 مـفا جزء العؼارات أو كتزاعاو الػردية بادؾؽقة ادساس إىل أحقاكاً  السؾطات

من أجل أن تعم ادصؾحة ظذ مجقع أفراد العامة  إىل األمالك لضؿفا

حسام ادؾؽقة اادجتؿع. وذم ضوء ما هو مسؾم به ذم أصول الرشيعة، من 

الػردية، حتى أصبح ذلك من قواضع األحؽام ادعؾومة من الدين 

بالرضورة، وإن حػظ احال أحد الرضوريات اخلؿس التي ُظرف من مؼاصد 

لرشظقة من الؽتاب والسـة ظذ الرشيعة رظايتفا، وتواردت الـصوص ا
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شتحضار ما ثبت بداللة السـة الـبوية وظؿل الصحابة اصوهنا، ومع 

ظن أهم األحداث التي وقعت ذم كزع ادؾؽقة والتي ╚ والتابعني 

 تزهن قدشقة ادؾؽقة اخلاصة وحرمة التعدي ظؾقفا.

مثاالً ظؿؾقًا إلرشاء العدل ودولة ☺ كان ظفد الرشول الؽريم  

ولبقان األشس العؿؾقة دسئولقة الدولة ظن أظامل شؾطتفا التـػقذية، احلق 

ر الـامجة ظن بعض تؾك األظامل ذم  وادتؿثؾة ذم التعويض اددين ظن األرضا

العفد الـبوي، فؼد حدث أول تعويض ظن كزع ادؾؽقة ذم قضقة شفل 

ـة األرض التي تم إقامة ادسجد الـبوي ظؾقفا باددي صاحبيوشفقل، ومها 

هو أول من ظوض ظن كزع ☺ ادـورة كدلقل ظذ أن الرشول األظظم 

قد ♠ ادؾؽقة لؾؿـػعة العامة ذم التاريخ اإلكساين قاضبة، وأن دولته 

 كاكت مسئولة ظؿؾقًا ظن ترصفات شؾطتفا التـػقذية، فضؿـت، وظوضت
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ر التي ُأخحؼت باألفراد، وخضعت لؾؼاكون اإلشالمي صلهنا  ظن األرضا

  (1)امًا.كشلهنم مت

وقعـت أصفـر حادثة وذلـك ظـد توشعة ╚ وذم ظفد الصحابـــة  

لؾؿسجد الـبوي الرشيف، حقث قد أجرى ظامرة كبرة ظؾقه، ◙ ظؿـر 

فؼد روى السؿفودي ظن ابن شعد ظن شامل أيب الـرض قال : "حا كثر 

صسى ظؿر ما حول ا، وضاق هبم ادسجد، ◙ادسؾؿون ذم ظفد ظؿر 

وحجرات  -◙ دور، إال دار العباس بن ظبد ادطؾب ادسجد من ال

ريض اهلل ظـفن، فؼال ظؿر لؾعباس: يا أبا الػضل، إًن  -أمفات ادممـني 

بتعت ما حوله من ادـازل كوشع به ظذ امسجد ادسؾؿني قد ضاق هبم، وقد 

ادسؾؿني ذم مسجدهم، فؼال العباس: ما كـت ألفعل، قال: فؼال له ظؿر: 

ى ثالث، إما أن تبقعـقفا بام صئت من بقت احال، وإما أن خس مـي إحدا

أخطك حقث صئت من ادديـة وأبـقفا لك من بقت مال ادسؾؿني، وإما أن 

                                                 

. بحث مؼدم وض ظن كزع ادؽؾقة ذم التاريخالـبي األظظم أول من ظ(. 2006العؿري، ولقد. ) - 1

ـه، الساظة التاشعة مساًء ظذ الرابط 16/3/1435إىل موقع ادجؾس القؿـي. تم اشسجاظه ذم 

orum.net.-http://www.yemen "بترصف" 
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تصدق هبا ظذ ادسؾؿني فتوشع ذم مسجدهم، فرفض العباس ومل يستطقع 

كػسه هبدمه وتوشعة ◙ ظؿر مساس مؾؽه إال أن بعد شؿح العباس 

  (1)ظؾقفا". ادسجد الـبوي الرشيف

وخالفًا ظذ ما تم رسده فؼد صدرت ذم لقبقا مؼولة )البقت لساكـه(  

والتي كصت ظذ أنه: "ادسؽن حاجة رضورية لؾػرد واألرسة، فال يـبغي أن 

يؽون مؾؽًا لغره، ال حرية إلكسان يعقش ذم مسؽن غره بلجرة أو بدوهنا، 

مشؽؾة ادسؽن لقست إن ادحاوالت التي تبذهلا الدول من أجل معاجلة 

حاًل ظذ اإلضالق هلذه ادشؽؾة، والسبب أن تؾك ادحاوالت ال تستفدف 

حاًل ظذ اإلضالق هلذه ادشؽؾة، والسبب هو أن تؾك ادحاوالت ال 

تستفدف احلل اجلذري والـفائي، وهو رضورة أن يؿؾك اإلكسان مسؽـه، 

ء أكاكت شتفدفت األجرة من حقث خػضفا أو زيادهتا وتؼـقـفاابل  ، شوا

هذه األجرة  حلساب خاص أم ظام، فال جيوز ذم ادجتؿع اإلصساكي أن 

                                                 

تم ، ة ادسجد الـبوي الرشيف ظز التاريخظامرة وتوشع(. 2005)، موقع احلج والعؿرة  - 1

ـه الساظة العارشة وكصف مساًء ظذ الرابط 16/3/1435اشسجاظه ذم 

http://www.tohajj.com"بترصف" . 

http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=956
http://www.tohajj.com/
http://www.tohajj.com/
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فقفا ادجتؿع كػسه، فال حيق ألحد أن  امتتحؽم أي جفة ذم حاجة اإلكسان، ب

يبـي مسؽـًا زائدا ً ظن شؽـاه وشؽن ورثته بغرض تلجره، ألن ادسؽن هو 

هو رشوع ذم التحؽم ذم  كسان آخر، وبـاءه بؼصد تلجرهإلظبارة ظن حاجة 

  (1)حاجة ذلك اإلكسان، وذم احلاجة تؽؿن احلرية".

ن العديد من الؼواكني الؾقبقة كاكت مستوحاة فن قةموعؾؿولؾ 

الؽتاب األخرض، وظذ هذا األشاس تم إصدار ومستـبطة من مـؼوالت 

، حقث أنه قام بتؼرير بعض األحؽام اخلاصة م1978ظام  (4رقم )قاكون 

، والذي كص ظذ كزع ادؾؽقة اخلاصة وضؿفا إىل األمالك العؼارية بادؾؽقة

راء فردية و أهواء صخصقة ال متُت آ حق وإكام مبـي ظذ ةالعامة بدون وجف

كساكقة إلإىل أبسط احلؼوق ا ىشالمقة بصؾة، وال حتلألشس الرشيعة اإل

ثقق الدولقة،  ً ألنالتي توافؼت وأمجعت ظؾقفا الؼواكني وادوا هذا  وكظرا

الؼاكون كان صدورة هو جمرد تؼـقني دؼولة )البقت لساكـه(، فؾم يتحدث 

                                                 

 90، الػصل الثاين، اإلقتصادي )اإلصساكقة(، ص الؽتاب األخرض(. 1976الؼذاذم، معؿر. ) - 1

 . الـارش ادركز العادي البحاث ودراشات الؽتاب االخرض. ضرابؾس، لقبقا.91-
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حة أو يؼقؿه أو يـؼده من قريب أو بعقد وذلك حلساشقة  ظؾقه أحد برصا

فق  ، األمر الذي حث الباحثة لؾخوض فقه ولدراشته وادوضوع آكذاك

دجتؿع وهو ادـفج الذي يسؾؽه ويتبعه مجقع أفراد ا يالؽاح ذهبمـظوراد

الؾقبي، وتؼديم الرأي الػؼفي السؾقم ادبـي ظذ أشاس ظؾؿي صحقح 

 وصػاف بدون حتقز وخالصًا لوجه اهلل تعاىل.

 ب. مشؽؾة البحث.

د قاكون رقم ) يالؽحذهب اادي أماهو ر  ( لـزع 4ذم كصوص موا

 ادؾؽقة ذم الؼاكون الؾقبي؟ 

 البحث. هدفج. 

د قاكون رقم ذم كصو يالؽاحذهب ادي أمعرفة ر  لـزع  (4)ص موا

 ادؾؽقة ذم الؼاكون الؾقبي.
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ئد البحث.   د. فوا

 أوالً: ظؾؿقة. 

 شالمقةإلي مبـي ظذ أشاس ظؾؿي يتوافق مع حدود الرشيعة اأتؼديم ر .1

 .ذم مسلخة كزع ادؾؽقة اخلاصة

ذم الػؼه اإلشالمي  كطالقة دزيد من األبحاث العؾؿقةاأن يؽون كؼطة  .2

 .احالؽيوخاصة ذم ادذهب 

ء ادؽتبة العؾؿقة ومساظدة ضالب العؾم هبذا ادجال. .3  أن يساهم ذم إثرا

 ثاكقًا: ظؿؾقة. 

 شسجاع احلؼوق ادـفوبة وإحؼاق احلق.اادسامهة ذم  .1

ظواقب هذا الؼاكون دين من قادسامهة ذم ختؾقص ادسؾؿني ادستػ .2

 .شبحاكه وتعاىلتوبة والرجوع إىل اهلل األخذ بلجدهيم لؾو

 سامهة ذم بـاء دولة احلق والعدل ادرجوة ذم لقبقا.اد .3
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 ـه. مـفجقة البحث

شتؼرائي ادؽتبي، حقث اتبعت الباحثه ذم هذا البحث ادـفج اال 

ادذهب احالؽي اخلاصة ب ؿدت ادعؾومات من الؽتب والرشائل العؾؿقةشتُ ا

حتؾقل وترتقب هذه ادعؾومات وترجقح أصحفا، ومن ثم والعؿل ظذ 

( الذي قام بتؼرير بعض األحؽام اخلاصة بادؾؽقة 4قاكون رقم ) دراشة

 العؼارية. 

 سابؼة. الشات ا. الدرو

دكتوراة بعـوان كزع ادؾؽقة اخلاصة وأحؽامفا ذم الػؼه الرشالة  أوالً:

م، حقث تـاولت ذم هذه 2013اإلشالمي لؾدكتور ففد العؿري، ذم ظام 

ع ادؾؽقة اخلاصة( من كاحقة تعريف الدراشة الؼضايا األشاشقة اخلاصة )بـز

، وحؽم التعدي ظؾقفا، واألصل ذم ة ادؾؽقةالـزع وادؾؽقة، وبقان مرشوظق

ء كان دصؾحة خاصة أو ظامة مع ا كتؼال ادؾؽقة، وبقان حاالت كزظفا شوا

 بقان ضوابط ادصؾحة ادعتزة رشظًا.
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من أجل ادـػعة اجستر بعـوان التعويض ظن كزع ادؾؽقة احرشالة  ثاكقًا:

م، حقث حتدثت هذه 2012العامة، لألشتاذ زكرياء الغؾبزوري، ذم ظام 

الدراشة ظن الؼواظد التي حتؽم التؼدير اإلداري لؾتعويض ظن كزع ادؾؽقة 

ألجل ادـػعة العامة، ولدور الؼايض اإلداري ذم حتديد التعويض ظن كزع 

الدراشة ظذ جاكب واحد  قترصت هذهاادؾؽقة من أجل ادـػعة العامة، وقد 

لصاحب العؼار أو احلق العقـي ادـزوع وادتؿثل ذم  ةمن الضامكات ادؿـوح

 التعويض من حقث تؼديره ودفعه. 

اجستر بعـوان كزع ادؾؽقة اخلاصة لؾؿـػعة العامة ذم احرشالة  ثالثًا:

الترشيع الػؾسطقـي )دراشة مؼاركة(، لألشتاذة جود األترة، ذم ظام 

م، حتدثت هذه الدراشة ظن كظام كزع ادؾؽقة اخلاصة من أجل ادـػعة 2010

ة الؼائم ظذ ادساس بحق ادؾؽقة الػردية التي كػؾتفا خمتؾف الدشاتر العام

ثقق الدولقة، كام حتدثت الدراشة ظن الضامكات التي أوجدها الؼاكون  وادوا

ء من حقث إمؽاكقـة ققام ادترضر بالطعن ذم  ذم جمال كزع ادؾؽقة اخلاصة، شوا
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ر اإلداري، وادطالبة بنلغائه ذم حال ظدم توف ر أحد أركاكه الؼاكوكقة أمام الؼرا

ر كزع  ادحاكم ادختصة، أو من حقث ضامن التعويض العادل ظن قرا

 ادؾؽقة. 

اجستر بعـوان كزع ادؾؽقة بني الرشيعة ادرشوظة وحؼوق احرشالة  رابعًا:

ئري والؼاكون الدويل، لألشتاذ أمزيان وهبقة، ذم ظام  الغر ذم الترشيع اجلزا

الدراشة ظن البحث ذم مدى مرشوظقة حق الدولة  م، وحتدثت هذه2009

شتقالء ظذ أمالك األجاكب من مـظور الؼاكون الدويل، والترشيع ذم اال

ئري، وفقـفا شتعراض لؾجاكب الػؼفي الذي ثار حول مدى مرشوظقة ا اجلزا

حسامفا حلامية ادؾؽقة احق الدولة ذم هذا ادجال، وبقان الرشوط الواجب 

 العامة. 

اجستر بعـوان بقع مؾك الغر دراشة مؼاركة ذم ضوء احرشالة  :خامساً 

م، 2006الؼاكون الوضعي والػؼه اإلشالمي، لألشتاذ أجؿن حمؿد، ذم ظام 

حقث تـاولت هذه الدراشة مسلخة بقع مؾك الغر دراشة مؼاركة ذم ضوء 
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صتؿل هذا البحث ظذ ماهقة البقع ذم االؼاكون الوضعي والػؼه اإلشالمي، 

ؾغة والؼاكون والػؼه، وقاركت بني هذه ادػاهقم الثالثة، وتـاولت مػفوم ال

بقع مـؾك الغر ذم الؼاكون الوضعي والػؼه اإلشالمي، وكذلك تـاولت 

موضوع الطبقعة الؼاكوكقة لبقع مؾك الغر ذم الؼاكون الوضعي، ودرشت 

ققؾت ذم الـظريات التي ققؾت ذم هذا الشلن، وبعدها تـاولت الـظريات التي 

تلصقل بقع مؾك الغر حسب الػؼه اإلشالمي، وبعد ذلك قاركت ما بني 

  الػؼفني اإلشالمي والؼاكوين ذم حتديد الطبقعة الؼاكوكقة لبقع  مؾك الغر.

صحقح أن هـاك العديد والعديد من الدراشات و كتب الػؼه التي  

ثت ظن كزع ذم واقع احلال حتد فاتـاولت موضوع كزع ادؾؽقة اخلاصة ولؽـ

ادؾؽقة اخلاصة لغرض ادصؾحة العامة وادتؿثؾة ذم بـاء ادساجد 

وادستشػقات واددارس والطرق واجلـسور وغرها من ادشاريع التي تعود 

د ادجتؿع بؽامؾه بام فقفم أصحاب ادؾؽقة  بادـػعة العامة ظذ ُكل أفرا

متامًا ظام  اً مغاير اً موضوظالباحثة الدراشة احلالقة تتـاول  هذهذم وكػسفم، 
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شبق، حقث أن قاكون كزع ادؾؽقة ذم لقبقا وهو موضوع الدراشة قامت بـوده 

ظذ كزع ادؾؽقة اخلاصة ومن ثم أجؾولتفا إىل مؾك الدولة ومن ثم تؼوم 

الدولة بتوزيع هذه األمالك ظذ ادواضـقني الذين حيتاجون إىل شؽن، وذم 

لدولة هي كػسفا بتوفر السؽن حؼقؼة األمر من ادػروض أن تؼوم ا

لؾؿواضن ادحتاج من بقت مال ادسؾؿني ولقس من أموال ادسؾؿني 

   اخلاصة. 

 . خطة البحث. ز

أبواب ذم شقاق يعؿل ظذ ظرض أربعة بـت الباحثة هذا البحث ظذ  

ادشؽؾة واهلدف من ظؿل البحث، ومن ثم الدراشة والتحؾقل لؾعـارص 

خالص الـتائج مـفا وتؼديم تشااف البحث، ووإجياد اإلجابة ظذ أهد

 التوصقات ظؾقفا، والتي كاكت ظذ الـحو التايل:

ادؼدمة وحتتوي ظذ خؾػقة الدراشة، وبقان مشؽؾة البحث،  الباب األول:

ئدها ادرجوة بـوظقفا العؾؿقة والعؿؾقة، وظرض  وأهداف الدراشة وفوا
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هم الدراشات السابؼة التي ادـفج العؾؿي ادتبع ذم مجع البقاكات وذكر أ

حتدثت ظن كػس ادوضوع مع مؼاركتفا بؿشؽؾة البحث، وصوالً إىل خطة 

 البحث. 

 احالؽي وقاكون كزع ادؾؽقة اخلاصة ذم لقبقا ادذهبكبذة ظن  الباب الثاين:

 وحيتوي ظذ فصؾني:

 ادذهب احالؽي، ويـؼسم إىل شتة مباحث:الػصل األول:  

 يف بؿمشس ادذهبالتعر ادبحث األول:

 مدارس ادذهب احالؽي ادبحث الثاين:

 ادراحل التي مر هبا ادذهب احالؽي ادبحث الثالث:

 أصول ادذهب احالؽيادبحث الرابع: 

 خصائص ادذهب احالؽي ادبحث اخلامس:

 الؽتب ادعتؿدة ذم ادذهب احالؽي ادبحث السادس:
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 اصة ذم لقبقا، ويـؼسم إىل أربعة مباحث:قاكون كزع ادؾؽقة اخل الػصل الثاين:

كبذة تارخيقة ظن الترشيعات ادتعؾؼة بـزع ادؾؽقة لؾؿـػعة  ادبحث األول:

 العامة.

م بتؼرير بعض األحؽام اخلاصة 1978( لسـة 4قاكون رقم ) ادبحث الثاين:

 بادؾؽقة العؼارية.

م بتؼرير 1978( لسـة 4الالئحة التـػقذية لؼاكون رقم ) ادبحث الثالث:

 بعض األحؽام اخلاصة بادؾؽقة العؼارية.

ر بالبقاكات ادحددة باحادة ) ادبحث الرابع: ( من الالئحة التـػقذية 1إقرا

 م بتؼرير بعض األحؽام بادؾؽقة العؼارية.1978( لسـة 4لؾؼاكون رقم )

 ،كزع ادؾؽقة اخلاصة ذم الػؼه احالؽي والؼاكون الؾقبيالباب الثالث: 

 ـؼسم إىل فصؾقني:وي

دراشة كزع ادؾؽقة اخلاصة ذم الػؼه احالؽي، ويـؼسم إىل الػصل األول: 

 شتة مباحث وذلك ظذ الـحو التايل:
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ويـؼسم إىل ثالثة مطالب، ادطؾب  ادؾؽقة اخلاصةكزع  ادبحث األول:

أدلة مراظاة ادؾؽقة ادؾؽقة اخلاصة، وادطؾب الثاين: كزع األول: مػفوم 

 ضوابط وحدود ادؾؽقة اخلاصة.الثالث: ، وادطؾب اخلاصة

ويـؼسم إىل ثالثة مطالب، ادطؾب األول:  ادصؾحة ادعتزة ادبحث الثاين:

مػفوم ادصؾحة ادعتزة، وادطؾب الثاين: أدلة ادصؾحة ادعتزة، وادطؾب 

 الثالث: ضوابط ادصؾحة ادعتزة رشظًا.

ادطؾب األول: مػفوم ـؼسم إىل مطؾبني، وي الؼبول والرضا ادبحث الثالث:

 الؼبول والرضا، وادطؾب الثاين: أدلة مراظاة الؼبول والرضا.

ويـؼسم إىل مطؾبني، ادطؾب األول: مػفوم  الغصب الرابع: ادبحث

 الغصب، ادطؾب الثاين: أدلة حتريم الغصب.

ول: ادطؾب األويـؼسم إىل ثالثة مطالب،  اجلز الرشظي :ادبحث اخلامس

ادطؾب الثاين: ادسائل التي جيز فقفا اإلكسان ظذ مػفوم اجلز الرشظي، و

 ادطؾب الثالث: أدلة ظذ اجلز الرشظي. ، وبقع ماله
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ويـؼسم إىل أربعة مطالب،  الضامن )التعويض الرشظي( ادبحث السادس:

ادطؾب األول: مػفوم الضامن، وادطؾب الثاين: أركان مػفوم الضامن، 

بع: الػرق بني ادتعدي واد طؾب الثالث: أدلة الضامن، وادطؾب الرا

 .والغاصب من حقث الضامن

م بتؼرير بعض األحؽام  1978( لسـة 4دراشة قاكون رقم )الػصل الثاين: 

 ؽقة العؼارية، ويـؼسم إىل ظرشة مباحث وذلك ظذ الـحو التايل:ؾاخلاصة باد

 اصة لؾؿواضن.أحؼقة وحرمة ادؾؽقة اخل ادبحث األول:

 .التؿُؾكحدود وكطاق ادبحث الثاين: 

 .التؿُؾك والترصف وضوابط رشوطادبحث الثالث: 

 .الغصب ادبحث الرابع:

 اجلز. ادبحث اخلامس:

 ادصؾحة. ادبحث السادس:

 التعويض.ادبحث السابع: 



19 

 

ء لألمالك ادـزوظة. ادبحث الثامن:  البقع والرشا

الؼاكون  كزع ادؾؽقة اخلاصة ذم الػؼه احالؽي ومؼاركة بني  :الػصل الثالث

 ، وحيتوي ظذ ثامكقة مباحث وهي:الؾقبي

 أحؼقة وحرمة ادؾؽقة اخلاصة لؾؿواضن. ادبحث األول:

 حدود وكطاق التؿُؾك. ادبحث الثاين:

بط التؿؾك والترصف. طرشو ادبحث الثالث:  وضوا

 الغصب. ادبحث الرابع:

 اجلز. ادبحث اخلامس:

 ادصؾحة. دبحث السادس:ا

 التعويض. ادبحث السابع:

ء لألمالك ادـزوظة. ادبحث الثامن:  البقع والرشا

أهم الـتائج والتوصقات التي طفرت اخلامتة وحتتوي ظذ  :رابعالباب ال

 واهلل ويل التوفقق. من خالل البحث، وتؾقفا ادراجع.


