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Research Summary:

( Reviving the dead in the Islamic econo-

my)

“The Benefits Contract System of Imam Bin 

Abdul Qawi Al-Maqdisi as a Model”

Research presented To the Journal of the 

College of Islamic Sciences / Iraqi Universi-

ty, majoring in (Islamic Economics)

From before :

Assistant teacher: ( Saif Ismail Aboud 

Al-Muhammadi) 

Praise be to God, Lord of the Worlds, the 

Most Merciful, the Most Merciful, the 

owner of the Day of Judgment, and I bear 

witness that there is no god but God alone 

who has no partner and I bear witness that 

Muhammad is his servant and messenger, 

who has attained to us the law of his Lord, 

and has fulfilled the trustworthiness of that 

right to perform .

For the sake of science is destiny, and the 

highest pride, and attainment of a virtue, 

and honored her status, which is the science 

of the Islamic Sharia, by which the happi-

ness of the servants in the two homes, and 

that God Almighty did not create them ex-

cept to comply with his orders in all areas 

of their lives Especially in their dealings, he 

showed them all that is good for them in 

their pension, so he did not make room for 

them to quarrel with each other, or disre-

gard, and one of the advantages of this noble 

Sharia is: bringing facilitation to the serv-

ants, and paying all that is hard and quar-

rels if that hardship and quarreling in their 

dealings Or other, and among those areas 

in the transactions where there is no doubt 

that a conflict will arise between people is 

their struggle over an important compo-

nent of production, which is the land, and 

what is happening from the dispute over 

the related benefits and from those bene-

fits is what relates to the issue of reviving 

what died from the land. For the sake of all 

this came this humble research tagged (the 

revival of the dead in the Islamic economy, 

the system of holding the prayers of Imam 

Ibn Abdul Qawi Al-Maqdisi Al-Mardawi as 

a model) and a statement of the provisions 
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of neighborhoods for this important ele-

ment of production, but it is (the land) for 

the most important reasons:

1. To facilitate the conservation of the sys-

tem for the student of Sharia sciences, for 

the strength of its pronunciation and accu-

rate systems

2. The great status of the author, may God 

Almighty have mercy on him, among Mus-

lim scholars in general, and during the 

Hanbali God’s mercy, in particular

3. To clarify the idea of   Islamic economics 

on this issue among Muslim scholars in gen-

eral, and during the Hanbali in particular, 

and the choices of this great imam in par-

ticular, otherwise this system also contains 

other economic subjects of great worth, 

and no wonder, because God Almighty 

has mercy on him the systems of jurispru-

dence Hanbali and aspects of differences 

in doctrine and others therein, and it has 

been shown that this great system was not 

explained until recently Perhaps this effort 

will also be the beginning of a completely 

independent explanation of this wonderful 

system, and to clarify the smoothness of 

saying in the economics of this issue (the 

revival of the dead land) without injustice 

or prejudice against anyone, as is the case 

in other positive economic ideas that have a 

slightly different approach in this. The side, 

like other economic aspects, to varying de-

grees And I would like to start by noting 

that my method in this humble research 

was as follows:

1. Mention the economic issues related to 

the revival of the dead from the two lands 

in the schools of thought, then mention the 

opinion of the Hanbali and their choices 

through the organizer, may God Almighty 

have mercy on them.

2. It exceeded some of the verses that in-

clude some economic aspects related to the 

revival of the dead, to shorten the topic, and 

to disclose the precise branches of the top-

ic to avoid prolonging and elaborating as 

much as possible. 3. Mention the position 

of the witness and the house mentioned by 

the Nazim, may God Almighty have mercy 

on him, in what I am addressing.

4. Attribute the forensic evidence also to 

doctrinal issues, with an indication of the 
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inference.

5. Transfer the consensus of the scholars in 

matters agreed upon.

6. The noble prophetic verses and hadiths 

came out of their manifestations in the No-

ble Qur’an and Sunnah.

 7. The sayings of jurists documented the 

books of each school of thought. This and 

I ask God Almighty to be successful from 

the right to say, what was right, then God 

Almighty alone, and what was wrong or 

misleading, or lack - and it is necessary - it 

is myself and Satan, and God Almighty and 

His Messenger are innocent and ask for-

giveness of God Almighty from him. It was 

divided into an introduction, three topics, 

and a conclusion that concluded with con-

clusions and recommendations.

Findings and recommendations :

1. The regulator, may God Almighty have 

mercy on him, is of great standing and high 

among his scholars among Muslim scholars 

in general, and during the Hanbali God’s 

mercy in particular, this is evident through 

his scientific and literary product.

2. His system is of great benefit and one of 

the most difficult and accurate systems is 

the most difficult, and she did not explain 

an abstract explanation, so we wish to meet 

with our days who explains to explain it to 

one of our scholars, even in the aspect of 

transactions, in which there is benefit and 

much good.

3. The issue of the revival of the land of the 

dead is one of the most important economic 

topics, and the secret of this importance lies 

in the importance of the land itself in the 

productive scientific, and being an impor-

tant component of production as is known.

4. Islamic economics thought on this issue 

among Muslim scholars in general, and 

during the Hanbali in particular, and the 

choices of this great imam in particular, He 

has a great role in proving his eligibility in 

resolving the conflicts and differences tak-

ing place, and it is imperative that the issue 

of ownership due to neighborhoods, unlike 

other economic systems, it is not without 

injustice and injustice in its applications to 

this topic. However, I confined myself to 

the most important thing mentioned by the 

regulator in the matter. Otherwise, this sys-
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tem contained other great economic sub-

jects, no wonder, because God Almighty 

had mercy on him, the systems of Hanbali 

jurisprudence and aspects of differences in 

doctrine and others in it.

5. Our scholars mentioned the characteris-

tics of the living areas of the two lands, the 

conditions for ownership of these lands, 

through the regulator, may God Almighty 

have mercy on them, which indicates the 

capacity of the Islamic economy system, 

and the ease of its applications on the scene 

without harm or harm. Therefore, the re-

search recommends Muslim countries to 

the necessity of the applications of the Is-

lamic economy and leave the need to sub-

mit to statutory laws Which are based in 

most of the basics of its applications on 

positional systems in many cases, for two 

important things: the first is obedience to 

God Almighty and compliance with his 

command, and the second: avoiding injus-

tice and injustice that rises above the other 

systems.

6. When we look at the vocabulary of the is-

sue, and look at the statements of the imams 

in the media, we extract from the Islamic 

economic system that it sometimes agrees 

with capitalism and rejects socialism, and 

sometimes it agrees with the latter and re-

jects the first, and sometimes it takes from 

these things and leaves something else on 

the same topic and so according to the rules 

of Islam which states The basic principle in 

economic activities is the solution, and it is 

not forbidden unless you enter into Muhar-

ram what is stipulated in the Sharia, then it 

comes out from between ferth and blood a 

plausible approach for those who walk.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمد لله رب العاملني , الرحمن الرحيم , مالك يوم 

الدين , واشــهد ان ال اله اال الله وحده ال رشيك له 

وأشــهد أن محمدا عبده ورسوله , الذي بلغ لنا رشع 

 ربــه , وادى أمانة ذلك حق األداء , قــال الله تعاىل 

َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َولَا  َِّذيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقــواْ ٱللَّ َهــا ٱل يُّ
َ
أ حمس َيٰٓ

ۡسلُِموَن ١٠٢ىجس حجسآل ِعۡمَران الآية جحتمجتجحتجحس وقال  نُتم مُّ
َ
َّا َوأ َتُموُتنَّ إِل

َ َوقُولُواْ قَۡولٗا  َِّذيَن َءاَمُنــواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱل يُّ
َ
أ تعاىل حمسَيٰٓ

ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم 
َ
َســِديٗدا ٧٠ يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُســولَُهۥ َفَقــۡد فَاَز فَۡوًزا  ُذنُوَبُكۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱللَّ
ۡحــَزاب من الآية مجتخمت الي الآيــة جحتخمتجحس وقال تعاىل 

َ
 َعِظيًما ٧١ىجس حجسالأ

َِّذي َخلََقُكم ّمِن  اُس ٱتَُّقــواْ َربَُّكُم ٱل َها ٱلنَّ يُّ
َ
أ حمس َيٰٓ

نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجالٗا 
رَۡحاَمۚ 

َ
َِّذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ َ ٱل َكثِيٗرا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١ىجس حجسالّنَِساء الآية جحتجحس: إِنَّ ٱللَّ
أمــا بعد؛ فإنَّ من اجل العلــوم قدرا, وأعالها فخرا, 

وابلغهــا فضيلة, وارشفها مكانــة, وهو علم الرشع 

الرشيف, الذي به ســعادة العباد يف الدارين , وان 

الله تعاىل ما خلقهــم اال ليمتثلوا اوامره يف جميع 

مجــاالت حياتهم . قال تعاىل: حمس َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنَّ 

ارَِيات الآية حمتجمتجحس وقال تعاىل:  َّا لَِيۡعُبُدوِن ٥٦ىجس حجسالذَّ َوٱلۡإِنَس إِل
َ ُمۡخلِِصيَن لَُه ٱلّدِيَن  َّا لَِيۡعُبــُدواْ ٱللَّ ِمُرٓواْ إِل

ُ
و حمس َوَمــآ أ

َكٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن  لَٰوةَ َوُيۡؤتُــواْ ٱلزَّ ُحَنَفــآَء َوُيقِيُمواْ ٱلصَّ
ٱلَۡقّيَِمةِ ٥ىجس حجسالَبّيَِنة الآية جمتجحس ســيام يف معامالتهم ,  فقد 

دلهم عــى كل ما فيه خريا لهم يف معاشــهم, فلم 

يجعل لهم مجاال للتخاصم فيام بينهم, او التباغض 

, ومن مزايا هذه الرشيعة السمحاء :  جلب التيسري 

عى العباد , ودفع كل ما فيه عرس وتخاصم ان كان 

ذلك العــرس والتخاصــم يف معامالتهم او غريها, 

ومن تلك املجاالت يف املعامالت التي ال شــك 

ان يحصــل فيها نزاع بني النــاس هو رصاعهم عى 

عنرص مهم من عنارص االنتاج اال وهو االرض , وما 

يحصل من نزاع حول االســتحقاقات املتعلقة بها 

ومن تلك االســتحقاقات ما يتعلق مبسالة احياء ما 

مات من االرض . 

ومــن اجل هذا كله جــاء هذا البحــث املتواضع 

املوســوم )احياء املوات يف االقتصاد االســالمي 

منظومة عقد الفرائد لالمام ابن عبد القوي املقديس 

املــرداوي امنوذجــاً( وبيان أحــكام االحياء لهذا 

العنرص املهم من عنارص االنتاج اال وهو (االرض) 

وذلك السباب اهمها :

1. لتسهيل حفظ املنظومة لطالب العلوم الرشعية ؛ 

لقوة لفظها ودقيق نظمها.

2. عظيــم منزلة املؤلــف رحمه اللــه تعاىل بني 

علامء املسلمني عموما وعند الحنابلة رحمهم الله 

خصوصاً .

3. توضيح فكر االقتصاد االسالمي يف هذه املسألة 

عند العلامء املسلمني عموما , وعند الحنابلة عى 

وجه الخصوص , واختيارات هذا اإلمام الكبري عى 

وجه األخص , واال فقد احتوت هذه املنظومة هي 
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االخرى عى مباحث اقتصادية جليلة القدر اخرى , 

وال عجب فانه رحمه الله تعاىل نظم الفقه الحنبيل 

وأوجه االختالفات يف املذهــب وغريه فيها , وقد 

تبني ان هذه املنظومة عظيمــة القدر مل ترشح اال 

مؤخراً فقد رشحهــا العالمة الشــيخ عبد الرحمن 

السعدي رحمه الله تعاىل(1) بعنوان ( تيسري الكريم 

الواحد بــرشح عقــد الفرائد ) . اال انــه رشح فيه 

اقتباس كثري من كتاب ( االنصاف يف معرفة الراجح 

من الخالف ) (2) ولعل هــذا الجهد ايضا ان يكون 

بداية لرشح مســتقل متاما لهذه املنظومة الرائعة , 

وتوضيح سالسة القول يف اقتصاديات هذه املسالة 

) احيــاء االرض املوات ( من غري ظلم او اجحاف 

يف حــق احد كام هو الحال يف االفكار االقتصادية 

الوضعية االخرى التي لها منهج مغاير بعض اليشء 

(1) هو الشــيخ عبد الرحمن بن نارص الســعدي، النجدي 

مفرس، محدث، فقيه، اصويل، متكلم واعظ. ولد يف عنيزة 

القصيم بنجــد، وحفظ القرآن، وطلــب العلم عى علامء 

نجد، منهم: محمد بن عبد الكريم الشــبل ومحمد بن مانع 

ومحمــد الشــنقيطي، ثم درّس ووعــظ وافتى وخطب يف 

جامع عنيزة، وتويف يف عنيزة ســنة 1376 هـ - 1957 م) . 

ينظر األعالم : لخري الدين بن محمود بن محمد بن عيل بن 

فارس، الزركيل الدمشقي ( 1396هـ) , دار العلم للماليني 

الطبعة: الخامســة عرش - أيار / مايو 2002 م :ج3/ 340 

, ومعجم املؤلفــني : لعمر رضا كحالــة , مكتبة املثنى - 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت : ج13/ 396.

(2) وهو لعالء عالء الدين أبو الحســن عيل بن سليامن بن 

أحمد املَرْداوي (املتوىف: 885 هـ).

يف هذا الجانب كباقي الجوانب االقتصادية االخرى 

بدرجــات متفاوتة , وأنبه ابتداء عى أن طريقتي يف 

هذا البحث املتواضع كانت عى النحو االيت:

1.اذكر املسائل االقتصادية الخاصة بإحياء املوات 

مــن االرضني يف املذاهب ثم اذكــر رأي الحنابلة 

واختياراتهم عن طريق الناظم رحمه الله تعاىل فيها.

2.تجــاوزت عن بعــض االبيات املشــتملة عى 

بعض الجوانب االقتصادية الخاصة بإحياء املوات 

؛ الختصار املوضوع , واالصفــاح عن التفرعات 

الدقيقة يف املوضوع لتجنب االطالة واالســهاب 

قدر املستطاع .

3.اذكر موضع الشــاهد والبيت الذي ذكره الناظم 

رحمه الله تعاىل يف الذي أتناوله.

4.اعزوا األدلة الرشعية ايضاً إىل املســائل الفقهية 

مع بيان وجه االستدالل منها.

5.انقــل اإلجــامع عن اهــل العلم يف املســائل 

املجمع عليها .

6.خرَّجت اآليات و االحاديث النبوية الرشيفة من 

مظانها يف القرآن الكريم ومتون السنن .

7.وثَّقت أقــوال الفقهاء من كتب كل مذهب . هذا 

واسأل الله تعى ان اكون وفقت للصواب من القول 

, فام كان من صواب فمن الله تعاىل وحده , وما كان 

مــن خطأ أو زلل, او نقص – وال بد – فمن نفيس و 

الشيطان , والله تعاىل ورسوله منه براء واستغفر الله 

تعاىل منه . وقد قسمته اىل مقدمة , وثالث مباحث 

, وخامتة اختتمت بالنتائج والتوصيات:
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المبحث االول

حياة المؤلف
والتعريف بالمصطلحات

املطلب االول : ) اسمه ونسبه , حياته ونشأته ( :	 

اسمه ونســبه : هو االمام املفتي، النحوي ، شمس 

الدين، أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران 

املرداوي املقــديس الجامعيــيل، الحنبيل, فقيه 
حنبيل . )1(

حياته ونشأته :	 

ولــد مبدينة مردا (2) ســنة ( 630 هــ) ، وقرأ وتفقه 

عى الشيخ شــمس الدين وغريه. وبرع يف العربية 

(1)  ينظر : تاريخ اإلســالم ووفيات املشــاهري واألعالم : 

لشــمس الدين أبو عبد الله محمــد بن أحمد بن عثامن بن 

قَاْياز الذهبي تـــ(748هـ) , املحقق: عمر عبد الســالم 

التدمــري , : دار الكتاب العريب، بــريوت , الطبعة  الثانية، 

1413 هـ - 1993 م  : ج52/ 446  , وذيل طبقات الحنابلة 

, زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحســن، 

الَســالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبيل تـــ(795هـ) 

, تحقيــق : د عبد الرحمن بن ســليامن العثيمــني , مكتبة 

العبيكان – الرياض , الطبعة األوىل، 1425 هـ - 2005 م 

: ج4/ 308  , واألعالم : لخري الدين بن محمود بن محمد 

بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي تـــ(1396هـ) , دار 

العلم للماليني , الطبعة الخامســة عرش - أيار / مايو 2002 

م : ج204/6 . 

(2)  وهي قرية من قرى نابلس وإليها نسبته 

واللغة، وأشــغل، ودرس، وأفتــى، وصنف. وكان 

حسن الديانة، دمث األخالق، كثري اإلفادة، مطرحا 

للتكلف. ويل تدريس الصاحبية مدة. وكان يحرض 

دار الحديث ويشــغل بها وبالجبل. وقد سمع من: 

خطيب مــردا، ومحمد بن عبد الهادي، وعثامن بن 

خطيب القرافة، ومظفر بن الشــريجي، وإبراهيم بن 

خليــل، وتاج الدين ابن عبد الوهاب بن عســاكر، 

وطائفة.وقرأ بنفســه عى الشيوخ. وله قصيدة دالية 

يف الفقــه، وحكايات ونوادر، وكان من محاســن 

الشــيوخ , وتويف بدمشق  يف ثاين عرش ربيع األول 

ســنة (699 هـ) . ودفن مبقربة املرداويني بالجبل 

وقد أخذ العربية عن الشيخ جامل الدين بن مالك (3) 

, ونظم هذه القصيدة الدالية التي هي موضع دراستنا 

يف مثانية عرش ألف بيت يف املذهب الحنبيل تبني 

(3) هو الشــيخ العالَّمة جامل الدين أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله بن عبــد الله ابن مالك النحــوي الطَّايئ الَجيَّاين 

الشافعي نزيل دمشــق، املتوىف بها يف شعبان سنة ( 672 

هــ) عن (71 ) سنة ينظر : سلم الوصول إىل طبقات الفحول 

: ملصطفى بن عبد الله القســطنطيني العثامين املعروف 

بـــ »حاجي خليفة« ( 1067 هـــ) , املحقق: محمود عبد 

القادر األرناؤوط , النارش: مكتبة إرســيكا، إستانبول – تركيا 

ســنة 2010 م : ج3/ 157 . وتسهيل السابلة ملريد معرفة 

الحنابلة ويليه »فائت التســهيل« : لصالح بن عبد العزيز بن 

عيل آل عثيمني الحنبيل القصيمي الرُبَِدي تـــ(1410 هـ) , 

املحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد , مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنرش والتوزيع، بــريوت – لبنان , الطبعة األوىل، 1422 

هـ - 2001 م : ج2/ 914 .
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إمامته رحمه الله , وله ايضاً كتاب »مجمع البحرين 

ُه، وكتاب »الفروق«، و«طبقات  عى املقنع« مل يُِتمَّ

األصحاب«، وله منظومٌة يف اآلداب صغرى وأخرى 

كربى، وله ايضاً »الفوائد« تبلغ خمســَة آالِف بيت، 

وكتاب »النعمة« جزآن، ونظــم »املفردات« وكلها 

عى روي الدال ايضاً و له منظومًة يف املواعظ (1).

املطلــب الثــاين: )التعريــف مبفهــوم » احياء 	 

املوات( :

الجملة مشتقة من كلمتني ) إحياء ( و ) موات ( :

فاالحيــاء لغة : من ( حيا ) او ( حي  ) والحاء والياء 

والحــرف املعتل أصالن: أحدهام خالف املوت، 

واآلخر االستحياء الذي ]هو[ ضد الوقاحة. )2( .

واما ) املوات ( : فهي عى عكس املعنى الســابق 

(1)  ينظر : تاريخ اإلســالم  : ج52/ 446  , وذيل طبقات 

الحنابلــة : ج4/ 308  , واألعالم : ج204/6 , ينظر ســلم 

الوصول إىل طبقات الفحول : ج3/ 157 . وتسهيل السابلة 

ملريد معرفة الحنابلة : ج2/ 914 .

(2) ينظــر : معجــم مقاييس اللغة : ألحمــد بن فارس بن 

زكريــاء القزويني الرازي، أبو الحســني (395هـ) تحقيق : 

عبد السالم محمد هارون , دار الفكر , 1399هـ - 1979م 

: ج2/ 122  ,   مختــار الصحاح : لزين الدين أبو عبد الله 

محمد بن أيب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (666هـ) 

, تحقيق : يوسف الشــيخ محمد , املكتبة العرصية - الدار 

النموذجية، بريوت – صيد, الطبعة: الخامســة، 1420هـ / 

1999م: 86 ,  ولســان العرب : ملحمد بن مكرم بن عى، 

أبو الفضل، جامل الدين ابن منظــور األنصاري الرويفعى 

اإلفريقى (711هـ) , دار صــادر – بريوت الطبعة: الثالثة - 

1414 هـ : ج14/ 211.

, ويتضح منه ايضاً ,  وهــو ما ال يبلغه املاء و يقال 

له غامر (3).

اما يف االصطــالح : فأرض املوات قد عرفت ِبأنها 

األرض الخراب وقيل : أرض ال مالك لها وال ينتفع 

بهــا واحد , وهــي األرض الخراب التــي تعطَّلت 

بفقد الحياة , وخالفها العامرة التي شبهت عامرتها 

بالحياة(4).

وقد عرفها الناظم رحمه الله انها : “ االرض الداثرة 

التي مل تُصلح وال يعلم انها ملكت “ بقوله:

وان موات االرض داثرها بال     

اختصاص مبعصوم بها متفرده )5( .

(3) ينظر : لســان العــرب : ج32/5 , ومختار الصحاح : 

. 229

(4) ينظر : املغني البن قدامة : أليب محمد موفق الدين عبد 

الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجامعييل املقديس ثم 

الدمشقي الحنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس (620هـ) 

مكتبة القاهرة ســنة (  1388هـــ - 1968م ) : ج416/5 , 

و فتــح الباري رشح صحيح البخــاري : أْحمد بن عيل بن 

حجر أبو الفضل العســقالين الشــافعي تـ( 852هـ), رقم 

كتبه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, دار املعرفة 

- بــريوت، 1379 م): 18/5. التعريفات الفقهية : ملحمد 

عميم اإلحســان املجددي الربكتــي , دار الكتب العلمية 

الطبعة: األوىل، 1424هـ - 2003م ):220.

(5)  تيسريالكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

: لعبد الرحمن بن نارص الســعدي تــــ(1376 هـ ) , عى 

نفقة وزارة االوقاف والشؤون االسالمية - قطر , دار امليامن 

الطبعة االوىل سنة ( 1432 هــ - 2011م ) : ج52/7 .
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اذن يكن القــول بأن معنى احيــاء ارض املوات 

يف االصطالح : هــو الترصُف فيها وإعامرها بالبناء 

والغرس والزرع والســقي وغري ذلك من األغراض 

الصحيحة (1).

ثَاُرواْ 
َ
واألصل يف إحياء األرض قول الله تعاىل حمسَوأ

وم الآية حمججحس   ۡرَض وََعَمُروَهآىجس حجسالرُّ
َ
ٱلۡأ

ومــا روى جابر وغــريه - ريض الله عنهــم -: » ان 

رســول الله - صىل الله عليه وسلم – قال : من أحيا 

أرضــا ميتة فهي له , وليس لعرق ظامل فيها حق « (2) 

وقد روي بألفاظ اخرى جلّها مبعنى واحد .

❊ ❊ ❊

(1) ينظــر: التعريفات الفقهية : ملحمد عميم اإلحســان 

املجــددي الربكتي , دار الكتب العلميــة الطبعة: األوىل، 

1424هـ - 2003م ) :19 .

(2) صحيــح البخاري : ملحمد بن إســامعيل أبو عبدالله 

البخاري الجعفي تــ( 256 هــ ) , املحقق: محمد زهري بن 

نارص النارص , دار طوق النجاة  الطبعة: األوىل، 1422هـ : 

ج3/ 106 ,وسنن أيب داود : أليب داود سليامن بن األشعث 

ِجْستاين  بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

د كاِمل قره بليل , دار  (275هـ) , شــَعيب األرنؤوط - مَحمَّ

الرســالة العاملي الطبعــة: األوىل، 1430 هـ - 2009 م 

: ج4/ 680 رقــم ( 3073 )  , وســنن الرتمذي : ملحمد 

بن عيىس بن َســْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو 

عيىس (279هـ) , تحقيق : بشار عواد معروف  ,دار الغرب 

اإلسالمي – بريوت سنة: 1998 م : ج3/ 55 رقم ( 1378)

المبحث الثاني 

اقسام االرض، وصفة االحياء، 
واختالف العلماء في بعض ذلك

املطلب االول ) أقسام أرض املوات ( :	 

إن االرض التــي هــي العنرص املهــم من عنارص 

االنتتاج , والتي خضعت لالحياء , واصبحت ســببا 

للتملك , ال يصح املقام اال ان نبني ما هي اقســام 

تلــك االرض , وصفة االحياء , وما هي اقســامه , 

واالختــالف بني االمئة يف ذلك : فاالرض املوات 

قسامن :

االول : مــا مل يجر عليه ملك ألحد ، ومل يوجد فيه 

أثر عامرة ، فهذا يلــك باإلحياء، بغري خالف بني 

القائلــني باإلحياء . وهذا ما جــاءت به النصوص 

املذكورة بعضها آنفاً .

الثاين : ما جرى عليه ملك مالك ، وهو ثالثة أنواع :

أحدهــا : ما له مالك معني، وهو اما ان يلك برشاء 

أو عطية ، فهذا ال يلك باإلحياء، بغري خالف . وقد 

نقل اإلجامع غري واحد من العلامء عى أن ما عرف 

مبلك مالــك غري منقطع  أنه ال يجوز إحياؤه ألحد 
غري أربابه (3)

الثــاين : ما ملك باإلحياء ، ثــم ترك حتى دثر وعاد 

(3) ينظر املغني البن قدامة : ج416/5 .
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مواتــا، فهو يلك باالحياء ايضاً لعموم قوله: صى 
الله عليه وســلم » من أحيا أرضــا ميتة فهي له « (1) 

؛ وألن أصــل هذه األرض مباح، فــإذا تركت حتى 

تصري مواتا عــادت إىل اإلباحة، كمن أخذ ماء من 

نهر ثم رده فيه (2).

النوع الثالــث : ما جرى عليه امللك يف اإلســالم 

ملسلم، أو ذمي غري معني، ففيها روايتني عن أحمد 

رحمه الله , االوىل : انها ال متلك ودليله قول رسول 

اللــه - صى الله عليه وســلم - : » مــن أحيا أرضا 

مواتا، يف غري حق مســلم، فهي له« (3) . فقيِّد بكونه 

يف غري حق مســلم  ؛ وألن هذه األرض لها مالك ، 

فلم يجز إحياؤها، كام لو كان معينا، فإن مالكها إن 

كان لــه ورثة فهي لهم، وإن مل يكن له ورثة  , ورثها 

املســلمون. والرواية الثانيــة : أنها متلك باإلحياء, 

وهذه ايضــاً مذهب أيب حنيفة، ومالــك  ؛ لعموم 

األخبار(4)، وألنها أرض موات ، ال حق فيها القوام 

بأعيانهم، كأنها ما مل يجر عليه ملك مالك، وألنها 

إن كانت يف دار اإلسالم، فهي كلقطة دار اإلسالم، 

(1) سبق تخريجه .

(2) ينظر املغني البن قدامة : ج416/5 .

(3) صحيح البخاري : ج3/ 106

(4) ينظر عيُوُن امَلَســائِل :أيب محمد عبد الوهاب بن عيل 

بن نــرص الثعلبي البغــدادي املاليك (422هـ) , دراســة 

د إبراهيم بورويبة , دار ابن حزم للطباعة  وتحقيق: عيل محمَّ

والنــرش والتوزيع، بريوت – لبنان , الطبعة: األوىل، 1430 

هـ - 2009 م : صـ 600 , رقم املسألة (1418) .

وإن كانت يف دار الكفر، فهي كالركاز (5).

وهذا ما قاله الناظم رحمه الله تعاىل بقوله :

ويروى ثالث عنه مع جهل مالك

نعم ال نعم مع شك عصمة مبتدي

ال دائر املعصوم فيهم مآله

ورتب يف االوىل ان كذا خص يفرد

وميلك باإلحياء داثر تربة     

اذا ما جهلنا ربها يف املوكد

وخرج اال ملك فيام يشك يف
زوال اختصاص قبل االسالم قلد (6)

املطلــب الثاين )صفة احياء املوات( : ان لصفة 	 

االحياء صور عديدة منها :

األوىل: ان يحفــر بــراً فيوصــل إىل املــاء لكن 

السؤال: ما الذي يلكه بحفر البر؟ والجواب : إن 

كانت البر للِورْد وســقي البهائم ونحوه فإنه يلك 

حدودهــا فقــط ، وإن كانت لســقي األرض كبر 

الزراعة فإنه يلك كل ما أجرى عليه املاء ، فإن مل 

يصل إىل املاء فليس بإحيــاء لكنه يكون أحق بها 

من غريه ؛ ألنه ابتدأ باإلحياء ومل ينهه (7) , فان كانت 

البر) عادية ( اي اعاد بناءها بعد ما دفنت فانه يلك 

خمســون ذارعاً منكل جانب اي ما يعادل ( 2300 

(5) ينظر املغني البن قدامة : ج5/ 417 .

(6) ينظر تيســريالكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج52/7 .

(7) وهذا عى بعض صور الخالف ذهب اليه الناظم رحمه 

الله تعاىل .



إحياء املوات يف اإلقتصاد اإلسالمي منظومة عقد الفوائد لإلمام بن عبد القوي املقديس أمنوذجاً

م. م. سيف إسامعيل عبود املحمدي    345 

مــرت ) , وان مل تكن ) عادية ( فانــه يلك حدوده 

خمســة وعرشون ذراعاً اي ما يعادل (1150 مرت ) 

وقد اشار اليه الناظم بقوله :

وعادية االبار خمسون حولها

ذراعا حريم ملك محيي باجود

وان مل تكن عادية فحرميها

لحافرها خمساً وعرشين مهد )1( .

الثانيــة: ان أجــرى إليها ماًء من عــني كالنهر، فإنه 

يحصل به اإلحياء ، ويلك بكل ما جرى عليه املاء 

فهو إحياء.

الثالثــة: إذا أحاط املوات بحائط ينع الدخول منه 

فانه يلكها ، وليس حائطاً يسرياً كحجر أو حجرين. 

أمــا إذا كان يف تلك األرايض شــحيحة كان تكون 

محجوزة إما باألنهار او بالجبال ونحوهام فان لويل 

األمر أن يحدد مقدار مساحة ما يتملك منها؛ وذلك 

من أجل أال يحتكرها أحــد األقوياء ويحوط أرضاً 

كبرية ثم يبيعها عى الناس بثمن غاٍل كام هو الحال 

من فكر الرأساملية (2) .

الرابعة: ان يحبس املاء عن االرض املوات الغارقة 

به حيــث إذا ُزِرَع فيها غرق الزرع، فإذا حبس املاء 

عنها لتصلــح للزرع فقد أحياها، فكل ما حبس عنه 

املاء فإنه يعترب ُمحيــا يلكه صاحبه، فإجراء املاء 

(1) ينظر تيســري الكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج53/7 .

(2) الن من املعلوم ان اساس النظام الرأساميل يقوم عى 

الحرية املطلقة للملكية الفردية الخاصة .

إىل األرض ومنعه عنها فهو إحياء حسب ما تحتاجه 

االرض الن تكون صالحة للــزرع ؛ ألن املقصود 

باالحياء أن تتهيــأ األرض للزرع  , وزاد بعض أهل 

العلم صــوراً لالحياء  منها ما لو كان فيها أشــجار 

ال يكــن أن تغرس معها أو تزرع فأزال األشــجار 

فهــو إحياء ، وكذلك لو كان فيهــا أحجار مرتاكمة 

عليهــا ال تصلح األرض مع هــذه األحجار للزرع 

ثم أزال األحجار ونقاهــا فهذا إحياء. ومن العلامء 

من يُرْجع هذا إىل العرف الســائد ، فام عده الناس 

إحيــاًء فهو إحياء، وما مل يعدوه إحياًء فليس بإحياء 

، وعللوا ذلك بأن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد 

يف الرشع فمرجعــه إىل العرف ؛ لقول النبي صّى 

الله عليه وســلّم:  ) من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( (3) 

ومل يبني النبي صّى الله عليه وســلّم ما يحصل به 

اإلحياء (4) .

أما صفة اإلحياء فيام يراد للسكنى فهو حيازتها ببناء 

حائط عليها مثالً , وال يشــرتط التسقيف له , أما ما 

يُــراد للزرع والغرس فيكــون حيازتها بحائٍط يكون 

حاجزاً بينها وبني غريها وال يقوم جمع الرتاب مقام 

الحائط عنده , وكذلك ال يشــرتط حرثها خالفا ملا 

ذهب إليه بعض اهل العلم (5).

(3) سبق تخريجه .

(4) ينظــر الرشح املمتع عى زاد املســتقنع : ملحمد بن 

صالح بن محمد العثيمني (1421هـــ) , دار ابن الجوزي 

الطبعة  األوىل ، 1422 - 1428 هـ : ج10/ 331 .

(5) ينظر : األحكام السلطانية : اليب الحسن عيل بن محمد 
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فهذه من اهم رشوط إحياء األرض املوات , فمتى 

توفرت تحقق ملك األرض ملن أحياها , وهنا يتضح 

أسبقية الفكر اإلقتصادي اإلسالمي - املتمثل بآراء 

اإلمام ابن عبــد القوي املرداوي وغريه من العلامء 

-  لألفــكار الوضعية يف الدعوة اىل عامرة األرض, 

وربط هذه امللكية مبن يحييها ( بناًء وزراعًة ) ويسبق 

كافة األنظمة الوضعية الداعية اىل شــعار: )األرض 

ملــن يزرعها( , وهذا ينطلق من القران الكريم بقول 

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم 
َ
ُكم ّمَِن ٱلۡأ

َ
نَشــأ

َ
الله تعاىل حمسُهَو أ

ِجيٞب  فِيَها فَٱۡسَتۡغفُِروهُ ُثمَّ تُوُبٓواْ إِلَۡيهِۚ إِنَّ َربِّي قَرِيٞب مُّ
٦١ىجس حجسُهــود الآية جحتحمتجحس بصيغــة الوجوب مام يدل عى ان 
حكم مامرسة األنشطة اإلقتصادية واجبة (1) ؛ وما ال 

يتم الواجب إال به فهو واجب (2).

وال بد من ذكر ما يتعلق مبلكية االرض ) من الناحية 

العلوية والسفلية ( , فهي مسالة تطرق إليها املفكرون 

املعارصون , ومل يبحث عنهــا العلامء قديا ومل 

يتطرقوا اىل تحديد ملكيتها مــن هذه الناحية , وما 

يتعلق بها من االنتفاع للاملك وحدود ذلك االنتفاع , 

بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي تـ 

(450هـ) (دار الحديث – القاهرة) :264 - 265.

(1)  ينظر : الفكر االقتصادي للاموردي عن طريق األحكام 

الســلطانية : للدكتور : صبحي فندي الكبييس رحمه الله , 

(حرض موت للدراسات والبحوث سنة 2002 م) : 94

(2) قاعــدة اصولية, ينظر : األحــكام يف أصول األحكام : 

اليب الحسن سيد الدين عيل بن ايب عيل بن محمد بن سامل 

الثعلبــي اآلمدي تـ(631هـ) تحقيــق : عبد الرزاق عفيفي 

(املكتب اإلسالمي بريوت- دمشق- لبنان)  : 111/1.

وقد متت اثارة هذا املوضوع - خصوصا - عندما تم 

إخرتاع الطائرات واملركبات التي تسري فوق وتحت 

األرض , ورســم الحدود لكل دولة وتحديد ارضها 

وســامئها , وإضطرار الحكومات من حفر اإلنفاق 

الغائرة تحت املنازل خصوصــا يف املدن الكبرية 

وغري ذالك أصبح من الرضورة مبكان تحديد ملكية 

األرض وحدود االنتفاع بها (علواً وعمقاً) , حيث إن 

البحــث يف تحديد ذلك له األثر الكبري يف املجال 
اإلقتصادي واإلجتامعي والسيايس (3).

والــذي يبدو : أن حــدود إنتفاع املالــك مبلكيته 

من هذه الناحية ما يندرج ضمن منفعته الشــخصية 

ســواء كانت من العلو من غري إرضار, أو من العمق 

كإستخراج املعادن والركاز, إال أنَّه يُقرتح أن يَكون 

له النصيــب األوفر منه ال جميعــه وتحت إرشاف 

الدولة العادلة التي انيطت بهــا املصلحة العامة ؛ 

الن هذا املستخرج الذي ينتفع به من باطن األرض 

ى نفعه اىل املنفعة الجامعية ؛ والن الزكاة فيه  يتعدَّ

ال تجب عند الجمهــور خالفاً اليب حنيفة (4) , فقد 

يعمد االمام اىل االخذ بالقول املرجوح يف زمن ما 

ويعتمده راجحاُ لزمنه لفض النزاعات , عمال بتقديم 

(3) امللكية يف الرشيعة اإلســالمية مــع املقارنة بالرشائع 

الوضعية: لالســتاذ عيل الخفيف، (دار الفكر العريب ســنة 

1416هـ - 1996 م) : 50.

(4) ينظر :املوســوعة الفقهية الكويتية الطبعة الثانية (وزارة 

األوقاف والشــئون اإلســالمية – الكويت دارالسالســل – 

الكويت سنة 1427 هـ ) : 100/23.
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املصلحة العامــة عى املصلحة العامــة (1) , فلو 

حفرت الدولة نفقاً تحت أرض املالك أو مســكنه 

فال يحق له االعرتاض ؛ ألنها مصلحة املجتمع التي 

تقــدم عى مصلحته حتى وإن ترضر نســبياً ألجل 

املصلحة العامــة ؛ والن ترصف اإلمام عى الرعية 

منوط باملصلحة العامة والخاصة والرتجيح بينهام 

, اذ ان من خصائص االقتصاد االســالمي انه يقدم 

املصلحــة العامة مع مراعــات املصلحة الخاصة 

بالتعويض او ما شــابه , بخالف االقتصاد الوضعي 

بشقيه ( االشرتايك والرأساميل ) اللذان هام طريف 

نقيض ال وسطية بينهام بخالف منهج االسالم الذي 

يخرج من بني فرث ودم .

املطلــب الثالث : ) اختــالف العلامء يف حيازة 	 

االرض باالحياء بإذن االمام او بدون اذنه ( :

اختلــف القول بعامرتها بإذن اإلمــام أو بدون إذنه 

عى ثالثة أقوال :

-القــول األول: قالوا انه ال يجــوز ان تُحيا األرض 

وتكون ِملــكاً ملن احياها اال باذن اإلمام, وهو قول 

ايب حنيفة خالفا ملا ذهب اليه أبو يوسف ومحمد(2) 

(1) ينظر : األشــباه والنظائر : لعبــد الرحمن بن ايب بكر، 

جــالل الدين الســيوطي تـ(911هـ) الطبعــة األوىل (دار 

الكتب العلمية سنة 1411هـ - 1990م) : 121.

(2) هو محمد بن الحســن بن فرقد أبو عبد الله الشــيباين 

موالهم صاحب ايب حنيفة وإمام أهل الرأي, تـ(189 هـ). 

ينظر : تاريخ اإلسالم : 561/2.

من الحنفية(3), واســتدل بأدلٍة من اهمها قول النبي 

صى الله عليه وســلم: (ال حمى إال لله ولرســوله 

صىل الله عليه وســلم( (4). وقولــه صى الله عليه 

وسلم:  ) إمنا للمرء ما طابت به نفس إمامه((5).

-القــول الثاين: وهو قول الشــافعية والحنابلة وايب 

يوســف ومحمد من الحنفية وغريهم, حيث ذهبوا 

اىل احيائهــا وإعتبارهــا ملك باإلحياء ســواء اذن 

اإلمام او بدون إذنه(6) وهو اختيار الناظم رحمه الله 

(3) ينظر : رشح مخترص الطحــاوي : ألْحمد بن عيل أبو 

بكر الرازي الجصــاص الحنفي تـ(370 هـــ), تحقيق د. 

عصمــت الله عنايت الله محمد - أ. د. ســائد بكداش - د 

محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حســن فالتة, الطبعة 

األوىل (دار البشائر اإلســالمية - ودار الرساج 1431 هـ - 

2010 م) : 444/3 . النتــف يف الفتاوى : اليب الحســن 

ــْغدي، الحنفي (461هـ)  عيل بن الحســني بن محمد السُّ

تحقيق املحامــي الدكتور صالح الديــن الناهي,  الطبعة  

الثانية، (دار الفرقان مؤسسة الرسالة - عامن األردن / بريوت 

لبنــان 1404 – 1984) : 183/1.. اللباب يف الجمع بني 

السنة والكتاب : لجامل الدين أبو محمد عيل بن ايب يحيى 

زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي املنبجي تـ(686هـ), 

تحقيــق د. محمد فضل عبد العزيز املــراد, الطبعة الثانية، 

(دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / بريوت 

1414هـ - 1994م) : 563/2.

(4) صحيح البخاري : 61/4  رقم الحديث (3012).

(5) املعجم الكبري : لســليامن بن أْحمد بن أيوب بن مطري 

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين تـ(360هـ), تحقيق 

حمدي بن عبد املجيد الســلفي, الطبعة الثانية (مكتبة إبن 

تيميّة - القاهرة) : 20/4, رقم الحديث (3533).

(6) ينظر : بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع : لعالء الدين، 
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تعاىل بقوله :

فمن يحيىه ميلكه من مسلم ومن
ذوي العهد حتى دون اذن املقلد )1(

وذلك لقوله صى الله عليه وسلم: ) األرض أرض 

الله، والعباد عباد الله، من أحيا مواتا فهي له((2).

-القول الثالث: وهو قول املالكية, حيث ذهبوا اىل 

التفصيــل, فجوزوا االحياء من غــري اذن اإلمام يف 

املــوات التي تكون يف الفلوات , اما ما كان بجوار 

العامر منها فال يجوز إحياؤها اال بإذنه ويكون هذا 

احــق باالحياء عندهم وقد ذكر هذه االلتفاته االمام 

أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاساين الحنفي (587هـ) 

, دار الكتــب العلمية , الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م : 

194/6, والتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي : ملحيي السنة، 

أبو محمد الحســني بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغوي 

الشــافعي تـ(516 هـ), تحقيق عادل أْحمد عبد املوجود، 

عيل محمد معوض,  الطبعــة األوىل، (دار الكتب العلمية 

1418 هـ - 1997م) : 489/4. الكايف يف فقه اإلمام أْحمد 

: اليب محمــد موفق الدين عبد الله بن أْحمد بن محمد بن 

قدامة الجامعييل املقديس ثم الدمشــقي الحنبيل، الشهري 

بابــن قدامة املقــديس تـ(620هـ), الطبعــة األوىل, (دار 

الكتب العلمية، 1414 هـ - 1994 م) : 243/2. 

(1) ينظر تيســريالكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج52/7 .

(2) رواه الطــرباين يف الكبــري : 18 / 318, رقم الحديث 

(823). وهو حديث حسن.

 ينظــر: صحيح الجامع الصغري وزياداتــه: أبوعبدالرحمن 

الدين، األلبــاين تـ(1420هـــ) (املكتب  محمد نــارص 

اإلسالمي) : 536/1.

الناظم رحمه الله بقوله :

وال ملك يف داين مصالح عامر

كذا الداين مل يحتج اليه بأبعد

وليس مبملوك ملالك عامر
ولكنهم أوىل به يف املجود )3(

الن هــذا القســم مــن األرض املــوات موطــن 

تنازع النــاس بعضهم عى بعض, مــام يؤدي اىل 

التخاصــم والتنــازع بينهم, والذي يعــد النظر فيه 

من فكر االقتصاد االســالمي من اساسياته بخالف 

االقتصاديني الوضعيني كام هو معلوم .

-الراجح : والذي يبدو بإختصار أن الراجح هو القول 

الثالــث وهو ما ذهب اليه املالكية ومن وافقهم من 

تفصيالت الناظم رحمه الله  ملا يأيت :

1.إتضــاح ضعف الحديث : ) إمنا للمرء ما طابت 

بــه نفس إمامه( (4). وهو أقوى أدلة املانعني لإلحياء 

اال بإذن اإلمام.

2.قوله صى الله عليه وسلم: ) األرض أرض الله، 

والعباد عباد الله، من أحيا مواتاً فهي له( (5) فيه داللة 

(3) ينظر تيســريالكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج52/7 .

(4) ينظر : نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشــيته بغية 

األملعي يف تخريج الزيلعي : لجامل الدين أبو محمد عبد 

الله بن يوســف بن محمد الزيلعــي تـ(762هـ), تحقيق: 

الريــان للطباعة  الطبعة األوىل(مؤسســة  محمد عوامــة, 

والنرش - بريوت -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلســالمية- جدة 

– السعودية 1418هـ/1997م) : 431/3.

(5) رواه الطــرباين يف الكبــري : 18 / 318, رقم الحديث 
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عى جواز اإلحياء من غري إذن اإلمام.

3.إن القول بالتفريــق بني األرض التي تكون قريبة 

من العامرة , وبني ما كانت يف الفلوات يف مســالة 

إذن اإلمام , هــو قول جمع بني األقوال بال تعارض 

, حيث حــرص موضوع إحياء املــوات بيد اإلمام 

والدولة وقطع طرق املنازعة والخصومة بني الناس  

يف املوات التي تكون قريبة من املدن والعامر منها 

, حتى ال يكون إحياء موات األرضني سبباً يف موت 

قلوب الناس , وتحقق الرضر والفوىض , والذي قد 

يصفق لنا النظام االشرتايك عى ذلك.

وال فرق يف االحياء بني مســلم او ذمي عند االمام 

ابن عبد القوي املرداوي يف منظومته كام مر بنا :

فمن يحييه ميلكه من مسلم ومن
ذوي العهد حتى دون اذن املقلد )1(

والحق ان املســألة فيها خالف وتفصيل واالقرب 

ملصالح الدين ان الذمي ال يلك ما احياه يف بالد 

املسلمني اال اذا صولح عليها اهلها انها لهم مقابل 

خراج يؤدونه وهذا ما ذكره الناظم فام بعد عن بعض 

اصحاب املذهب بقوله :

وان يحييه الذمي يعط  خراجه         

ويف غري ذا االحيا له حكم مهتدي

وعنه عليه عرش مثر وزرعه           

وما قدم املنصور من نص احمد

(823)  , صحيح الجامع الصغري: 536/1.

(1) ينظر: تيسري الكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج52/7 .

وال ميلكه الذمي عند ابن حامد         

د )2( . مواتا  بإحياء بدار املوحِّ

ان عــامرة األرض وإحيائها يعد ســبباً يف دخولها 

ضمن إطار اإلســتخالف الفــردي , وذلك لعموم 

قولــه صى الله عليه وســلم: ) األرض أرض الله، 

والعباد عبــاد الله، من أحيا مواتا فهــي له( (3) وفيه 

داللٌة واضحٌة عى أن العمل ســبب منشئ للملكية 

يف اإلقتصاد اإلســالمي , وأنه امل الحقيقي للرثوة , 

الذي تنبه إليه – فيام بعد - ادم سميث (4) وغريه من 

اإلقتصاديني الوضعيني (5) .

وجميع البالد حكمها ســواء، كاملفتوحة عنوة ، او 

ما أســلم أهله عليه كاملدينة، وما صولح أهله عى 

أنهــا األرض للمســلمني كأرض خيــرب، إال الذي 

صولح أهله عى أن األرض لهم ولنا الخراج عنها، 

(2) املصدر السابق : ج52/7 – 53 .

(3) - رواه الطــرباين يف الكبري : 18 / 318, رقم الحديث 

(823) , وصحيح الجامع الصغري: 536/1.

(4) وهو مــن كبار املفكريــن االقتصاديني, اســكتلندي 

األصــل, يعد  كتابه املعروف بـ (ثروة األمم) أســاس علم 

االقتصاد الحديث, حيث كان من دعاة الحرية االقتصادية, 

ولد سنة (1723 م), وتويف سنة (1790 م), ينظر املوسوعة 

العربية امليــرسة: ملجموعة من العلامء والباحثني – صيدا 

بريوت سنة 1431هـ - 2010 م): 1893/4 - 1894.

(5) ينظر : ثروة االمم : آلدم ســميث, ترجمة : حسني زينه, 

التحريــر واإلرشاف اللغوي : حســني ابن حمــزة, الطبعة 

األوىل (معهد الدراســات اإلســرتاتيجية, العــراق - بغداد 

2007 م) :47/1 - 48. محــارضات يف تاريــخ املبادئ 

االقتصادية والنظامات األوربية : 24.
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لو دخل فيها مســلم، فأحيا فيهــا مواتا، مل يلكه؛ 
ألنهم صولحوا يف بالدهم (1)

لذا قال الناظم رحمه الله تعاىل :

وليــس مبملوك مــوات  بالد مــن      نصالحهم 
واألرض ملكهم اعضد )2(.

املبحث الثالث ( أقســام املعادن املســتخرجة , 

وحكم بيع االرض بعد االحياء ) :

املطلب االول : ( أقسام املعادن وما يلك منه وما 

ال يلك باالحياء ) :

قال الناظم رحمه الله تعاىل :

وال معــدن من قبل االحياء ظاهر        ينال بال كد 

كملح او امثد

فقد حرموا انقطاعه وبعكســه الـــ       محيل ملا 
قد سيق وملح مجمد )3(.

فاملعادن نوعــان : اوالً الظاهرة : وهي التي يوصل 

إىل ما فيها من غــري مؤنة، ينتابها الناس، وينتفعون 

بها، كامللح، والكربيت والياقوت ، والقري، والنفط، 

والكحل، واملاء ، وأشــباه ذلــك، فانها ال متلك 

باإلحيــاء، وال يجــوز إقطاعها ألحد مــن الناس، 

وال احتجازهــا دون املســلمني؛ ألن فيــه رضرا 

باملسلمني، وتضييقا عليهم، وألن النبي - صى الله 

(1) ينظر املغني : ج419/5 وما بعدها .

(2) ينظر تيســريالكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج52/7 .

(3) ينظر املصدر نفسه .

عليه وسلم -   أقطع أبيض بن حامل )4( معدن امللح  

فلام قيل له: إنه مبنزلة املاء العد رده. (5) .

وألن هذا تتعلق به مصالح املســلمني العامة، فلم 

يجز إحياؤه، وال إقطاعه، كمشارع املاء، وطرقات 

املســلمني. وقال ابن عقيل (6) : هذا من مواد الله 

الكريم، وفيض جوده الذي ال غناء عنه، فلو ملكه 

أحد باالحتجاز، ملك منعــه، فضاق عى الناس، 

فإن أخذ العوض عنــه أغاله، فخرج عن املوضع 

الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غري 
كلفة (7) .

(4) الصحايب الجليــل أبيض بْن حامل بْــن مرثد بْن ذي 

لحيان بضم الالم عامــر بْن ذي العنرب بْن معاذ بْن رشحبيل 

بْن معدان بْن مالك بْن زيد بْن ســدد بْن سعد بْن عوف بْن 

عدي بْن مالك بْن زيد بْن سدد بْن زرعة بْن سبأ األصغر بْن 

كعب بْن األذروح بْن ســدد.املأريب السبايئ . ينظر  : أسد 

الغابة يف معرفة الصحابة : أليب الحسن عيل بن أيب الكرم 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشــيباين 

الجــزري، عز الدين ابن األثــري (630هـ) , املحقق: عيل 

محمــد معوض  و عادل أحمد عبــد املوجود , دار الكتب 

العلمية الطبعة  األوىل , 1415هـ - 1994 م : ج163/1 .

(5) املعجم الكبري : ج1/ 278 , رقم الحديث (808 ) .

(6) هــو أَبُو الوفاء ، عيل بــن عقيل بن محمد بن عقيل بن 

أحمد البغــدادي , الظفري، املقــرىء الفقيه ، األصويل، 

الواعــظ املتكلم ، الحنبيل , أحد األمئة األعالم ، وشــيخ 

اإلسالم ُولد سنة ( 431 هــ) وتويف سنة ( 513 هــ) . ينظر  

: ذيل طبقات الحنابلة : ج355/1 .

(7) ينظــر الرشح الكبري : لشــمس الدين أبــو الفرج عبد 

الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة املقديس (682 هـ) , 

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد املحسن الرتيك - الدكتور 
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ثانيــاً املعادن الباطنة : وهي التي ال يوصل إليها إال 

بالعمل واملؤنة ، كالذهــب ، والفضة ، والنحاس 

والرصاص، والحديد ، وغريهــا من املعادن , فإذا 

كانت ظاهــرة مل متلك أيضا باإلحيــاء؛ ملا ذكرنا 

يف التــي قبلهــا. وإن كانت باطنة فحفرها إنســان 

وأظهرها، مل يلكها بذلــك، يف ظاهر املذهب ، 

وظاهر مذهب الشافعي ويحتمل أن يلكها بذلك

لهذا قال الناظم :

وال باطن فيام ينال بكلفة     

كترب يف االقوى ان يحييها بتفرد )1( .

املطلب الثاين ) حكم بيع تلك االرض ( :	 

أما حكم بيع هذه : األرض بعد توفر رشوط اإلحياء 

فقد إختلف العلامء يف ذلك: فقد ذهب الحنفية اىل 

جواز بيعها اذا كان له اثــار لتلك العامرة (2) , بينام 

ذهــب املالكية اىل جواز البيع يف كال الحالتني(3) , 

عبد الفتاح محمد الحلو , هجــر للطباعة والنرش والتوزيع 

واإلعالن، القاهرة - جمهورية مرص العربية الطبعة: األوىل، 

1415 هـ - 1995 م :ج16/ 94 .

(1)  ينظر تيســري الكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج52/7 .

(2) ينظــر : العنايــة رشح الهداية : محمــد بن محمد بن 

محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشــيخ شمس الدين 

ابن الشــيخ جامل الدين الرومي البابريت تـ(786هـ) ( دار 

الفكر) : 72/10.

(3) ينظــر : التوضيــح يف رشح املختــرص الفرعي البن 

الحاجب, خليل بن إسحاق بن موىس، ضياء الدين الجندي 

املاليك املرصي تـ(776هـــ), تحقيق : د. أْحمد بن عبد 

وهو ما ذهب اليه الحنابلة ايضاً (4) . أما الشافعية فقد 

ذهبــوا اىل عدم جواز البيع اال اذا كان له فيها اعيان 

قامئة كشجر او زرع ونحوهام فيجوز عند ذلك بيع 

االعيان فقط (5).

أمــا التحجري(6) : فال يكون وحده ســبباً يف متليك 
األرض ؛ ألنه ليس احياء لها (7)  

قال يف منظومته :

وليس باقطاع وال بتحجري    
موات مبملوك يصري ملبتدي )8( .

وبذلك ســبق الفكــر اإلقتصادي اإلســالمي فكر 

الكريم نجيب. ,الطبعة: األوىل (مركز نجيبويه للمخطوطات 

وخدمة الرتاث 1429هـ - 2008م): 251/7.

(4) األحكام الســلطانية للفراء : للقايض أيب يعى ، محمد 

بن الحســني بن محمد بــن خلف ابن الفــراء (458هـ) , 

 صححه وعلــق عليه : محمــد حامد الفقــي ,دار الكتب 

العلمية - بريوت ، لبنان , الطبعة  الثانية ، 1421 هـ - 2000 

م : 210.

(5) ينظر : األحكام السلطانية للاموردي : 265. البيان يف 

مذهب اإلمام الشافعي : اليب الحسني يحيى بن ايب الخري 

بن سامل العمراين اليمني الشــافعي تـ(558هـ), تحقيق : 

قاســم محمد النوري, الطبعــة األوىل (دار املنهاج - جدة 

1421 هـ- 2000 م)  : 485/7.

(6) ويقصــد به وضــع األحجار وغريهــا يف أرضه علام 

ليحجرها وينعها عن الغري.

ينظر : التعريفات الفقهية : 52.

(7) ينظر األحكام السلطانية لالمام الفراء : 211.

(8) ينظر تيســري الكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : ج54/7 .
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اإلقتصاديــني الوضعيني يف التفريــق بني االحياء 

الكامل واالحياء الناقص لالرض وما يتعلق بهام من 

امللكية(1), اما التوظيف املايل عى ارض املوات 

بعد االحياء فهو العــرش بغض النظر عن نوع املاء 

الذي احييت وسقيت به, واما حريها فهو معتدٌّ مبا 

ال تســتغني عنه تلك األرض مــن طريقها ومجرى 

مائها رشباً وغريه خالفاً ملا ذهب اليه الحنفية(2) .

❊ ❊ ❊

(1) ينظر : الفكر االقتصــادي للاموردي: للدكتور صبحي 

فندي الكبييس رحمه الله : 94

(2) ينظر : املحيط الربهــاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام 

ايب حنيفة ريض الله عنه : اليب املعايل برهان الدين محمود 

بن أْحمد بن عبــد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري الحنفي 

تـ(616هـ)  تحقيق : عبد الكريم ســامي الجندي, الطبعة 

األوىل (دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان ســنة 1424 هـ 

- 2004 م) : 342/2 , واألحكام الســلطانية لالمام الفراء : 

.212 ,211

الخاتمة

هذا وقد تــم بحمد الله تعاىل اكــامل هذا الجهد 

البســيط يف خدمة جزء من منظومة علم من اعالم 

املســلمني وهو : االمام الكبري الفقيه النحوي ابن 

عبد القوي املقــديس املــرداوي الحنبيل رحمه 

الله تعاىل , واســتخراج بعض االحكام االقتصادية 

يف النظام االســالمي , وابراز سامته وعلوِّ شأنه بني 

االنظمة الوضعية يف مســألة متلُّك االرض بسبب 

احيائها واسغاللها , وهذه بعض النتائج والتوصيات 

التي يخرج بها البحث :

النتائج والتوصيات :

1.ان الناظم رحمه اللــه تعاىل عظيم املنزلة وعلو 

كعبه بني علامء املســلمني عمومــا وعند الحنابلة 

رحمهم الله خصوصاً , يتضح ذلك من خالل نتاجه 

العلمي واالديب .

2.ان منظومتــه عظيمــة الفوائــد ومــن اصعــب 

املنظومات نظام ً واكرثهــا دقة , ومل ترشح رشحا 

مجرداً , لذا نتمنى يف قابل ايامنا من ينربي لرشحها 

احــد علامئنا ولو يف جانب املعامالت ففيها النفع 

والخري الكثري .

3.ان موضــوع احيــاء ارض املــوات مــن اهم 

املواضيع االقتصادية , ورس هذه االهمية تكمن يف 

اهمية االرض نفســها يف العلمية االنتاجية , وكونها 

عنرص مهم من عنارص االنتاج كام هو معروف .
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4.ان  الفكر االقتصاد االسالمي يف هذه املسألة عند 

العلامء املسلمني عموما , وعند الحنابلة عى وجه 

الخصوص , واختيارات هذا اإلمام الكبري عى وجه 

األخص , له الدور الكبــري يف اثبات اهليته يف حل 

النزاعات واالختالفات الحاصلة وال بد يف مســالة 

التملك بســبب االحياء , بخالف النظم االقتصادية 

الوضعية فانها ال تخلو من جور وظلم يف تطبيقاتها 

لهذا املوضــوع . اال اين اقترصت عى اهم ما ذكره 

الناظم يف املسالة , واال فقد احتوت هذه املنظومة 

عــى مباحث اقتصاديــة جليلة القــدر اخرى , وال 

عجب فانه رحمه الله تعاىل نظم الفقه الحنبيل وأوجه 

االختالفات يف املذهب وغريه فيها .

5.ذكــر علامئنا صفة االحيــاء لالرضني , ورشوط 

التملك لهــذه االرضني وذلك من خــالل الناظم 

رحمه الله تعاىل مام يدل عى ســعة نظام االقتصاد 

االسالمي , وســهولة تطبيقاته عى الساحة من غري 

رضر وال رضار لذا يويص البحث الدول املســلمة 

برضورة تطبيقات االقتصاد االسالمي وترك رضورة 

الخضــوع للقوانني الوضعية التي تســتند يف اكرث 

واساســيات تطبيقاتها عى النظم الوضعية يف كثري 

من االحوال وذلك المرين مهمني : االول طاعة لله 

تعاىل وامتثال امره , والثاين : تجنب الحيف والظلم 

الذي يعلو من اناء االنظمة االخرى .

6.عندمــا نبحث يف مفــردات املســألة , ونطلع 

اىل اقوال االمئة االعالم فيها نســتخلص من نظام 

االقتصاد االسالمي انه تارة يوافق الرأساملية وينابذ 

االشــرتاكية , وتارة يوافق االخــرية وينابذ االوىل , 

وتارة يأخذ من هذه يش ويرتك شــيئا اخر يف نفس 

املوضوع وهكذا وفقا لقواعد االســالم التي تنص 

عى ان االصــل يف النشــاطات االقتصادية الحل 

, وال تحــرم اال ان تدخل يف محــرم ما نصت عليه 

الرشيعة (1) , اذن فهو يخرج من بني فرٍْث ودٍم منهجاً 

سائغاً للسالكني .

وآخــر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني , والصالة 

والســالم عى املبعوث رحمة للعاملني وعى آله 

واصحابه اجمعني .

❊ ❊ ❊

(1) اســباب تحرم املعامالت كثــرية نصت عليها الرشيعة 

منها (الربا , الغرر , امليرس , والرضر بصورة عامة وغريها) .
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المصادر والمراجع

- القرآن العظيم .

1. األحكام السلطانية : اليب الحسن عيل بن محمد 

بــن محمد بن حبيــب البرصي البغدادي الشــهري 

باملاوردي تـ (450هـ) (دار الحديث – القاهرة) .

2.األحكام الســلطانية للفراء : للقايض أيب يعى ، 

محمد بن الحســني بن محمد بن خلف ابن الفراء 

(458هـــ) , صححــه وعلق عليــه : محمد حامد 

الفقي ,دار الكتب العلمية - بريوت ، لبنان , الطبعة  

الثانية ، 1421 هـ .

3.األحكام يف أصول األحكام : اليب الحسن سيد 

الدين عيل بن ايب عيل بن محمد بن سامل الثعلبي 

اآلمــدي تـ(631هـ) تحقيق : عبــد الرزاق عفيفي 

(املكتب اإلسالمي بريوت- دمشق- لبنان) .

4.أســد الغابة يف معرفة الصحابة : أليب الحســن 

عيل بن أيب الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 

بن عبد الواحد الشــيباين الجــزري، عز الدين ابن 

األثــري (630هـ) , املحقق: عــيل محمد معوض  

و عادل أحمد عبد املوجــود , دار الكتب العلمية 

الطبعة  األوىل , 1415هـ - 1994 م .

5.األشــباه والنظائر : لعبد الرحمــن بن ايب بكر، 

جالل الدين الســيوطي تـ(911هـ) الطبعة األوىل 

(دار الكتب العلمية سنة 1411هـ - 1990م) .

6.األعالم : لخري الدين بــن محمود بن محمد بن 

عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي تـــ(1396هـ) , 

دار العلم للماليني , الطبعة الخامســة عرش - أيار / 

مايو 2002 م .

7.بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع : لعالء الدين، 

أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاين الحنفي 

(587هـــ) , دار الكتــب العلمية , الطبعــة الثانية، 

1406هـ - 1986م : 6.

8.البيان يف مذهب اإلمام الشافعي : اليب الحسني 

يحيــى بن ايب الخري بن ســامل العمــراين اليمني 

الشــافعي تـ(558هـــ), تحقيــق : قاســم محمد 

النوري, الطبعة األوىل (دار املنهاج - جدة 1421 

هـ- 2000 م).

9.تاريخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري واألعالم 

: لشــمس الدين أبو عبد اللــه محمد بن أحمد بن 

عثامن بــن قَاْياز الذهبي تـــ(748هـ) , املحقق: 

عمر عبد الســالم التدمري , : دار الكتاب العريب، 

بريوت , الطبعة  الثانية، 1413 هـ - 1993 م.

10.تســهيل الســابلة ملريد معرفة الحنابلة ويليه 

»فائت التسهيل« : لصالح بن عبد العزيز بن عيل آل 

عثيمني الحنبيل القصيمي الرُبَِدي تـــ(1410 هـ) , 

املحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد , مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنرش والتوزيــع، بريوت – لبنان , الطبعة 

األوىل، 1422 هـ - 2001 م .

11.التعريفات الفقهية : ملحمد عميم اإلحســان 

املجددي الربكتــي , دار الكتــب العلمية الطبعة: 

األوىل، 1424هـ - 2003م ) .
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21. التهذيــب يف فقه اإلمام الشــافعي : ملحيي 

السنة، أبو محمد الحسني بن مسعود بن محمد ابن 

الفراء البغوي الشــافعي تـ(516 هـ), تحقيق عادل 

أْحمد عبد املوجــود، عيل محمد معوض,  الطبعة 

األوىل، (دار الكتب العلمية 1418 هـ - 1997م).

13.التوضيــح يف رشح املختــرص الفرعي البن 

الحاجب, خليل بن إسحاق بن موىس، ضياء الدين 

الجندي املاليك املرصي تـ(776هـ), تحقيق : د. 

أْحمد بن عبد الكريم نجيب. ,الطبعة: األوىل (مركز 

نجيبويه للمخطوطــات وخدمة الرتاث 1429هـ - 

2008م).

14.تيسري الكريم الواحد يف رشح عقد الفرائد وكنز 

الفوائد : لعبد الرحمن بن نارص السعدي تــ(1376 

هـ ) , عى نفقة وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

- قطــر , دار امليامن الطبعة االوىل ســنة ( 1432 

هــ - 2011م ) .

15.ثروة االمم : آلدم سميث, ترجمة : حسني زينه, 

التحريــر واإلرشاف اللغوي : حســني ابن حمزة, 

الطبعــة األوىل (معهد الدراســات اإلســرتاتيجية, 

العراق - بغداد 2007 م). 

16.ذيل طبقات الحنابلة , زين الدين عبد الرحمن 

بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، 

ثم الدمشــقي، الحنبيل تـــ(795هـ) , تحقيق : د 

عبد الرحمن بن سليامن العثيمني , مكتبة العبيكان 

– الرياض , الطبعة األوىل، 1425 هـ - 2005 م.

17.سلم الوصول إىل طبقات الفحول : ملصطفى 

بن عبد الله القســطنطيني العثــامين املعروف بـ 

»حاجي خليفة« ( 1067 هـــ) , املحقق: محمود 

عبــد القادر األرنــاؤوط , النارش: مكتبة إرســيكا، 

إستانبول – تركيا سنة 2010 م.

18.سنن أيب داود : أليب داود سليامن بن األشعث 

بن إســحاق بن بشري بن شــداد بن عمرو األزدي 

د  ِجْســتاين (275هـ) , شَعيب األرنؤوط - مَحمَّ السِّ

كاِمل قره بليل , دار الرسالة العاملي الطبعة: األوىل، 

1430 هـ - 2009 م . 

19.سنن الرتمذي : ملحمد بن عيىس بن َسْورة بن 

موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس (279هـ) 

, تحقيق : بشار عواد معروف  ,دار الغرب اإلسالمي 

– بريوت سنة: 1998 م .

20.الرشح الكبري : لشــمس الدين أبو الفرج عبد 

الرحمــن بن محمد بن أحمد بــن قدامة املقديس 

(682 هـــ) , تحقيــق: الدكتور عبد اللــه بن عبد 

املحسن الرتيك - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 

, هجــر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة 

- جمهورية مرص العربية الطبعة: األوىل، 1415 هـ 

- 1995 م .

21.الــرشح املمتع عى زاد املســتقنع : ملحمد 

بن صالح بن محمد العثيمني (1421هـ) , دار ابن 

الجوزي الطبعة  األوىل ، 1422 - 1428 هـ .

22.رشح مختــرص الطحاوي : ألْحمد بن عيل أبو 

بكر الرازي الجصاص الحنفي تـ(370 هـ), تحقيق 

د. عصمت اللــه عنايت الله محمد - أ. د. ســائد 
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بكــداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد 

حسن فالتة, الطبعة األوىل (دار البشائر اإلسالمية - 

ودار الرساج 1431 هـ - 2010 م).

23.صحيــح البخــاري : ملحمد بن إســامعيل 

أبو عبداللــه البخاري الجعفي تــــ( 256 هــ ) , 

املحقق: محمد زهــري بن نارص النارص , دار طوق 

النجاة  الطبعة: األوىل، 1422هـ : .

وزياداتــه:  الصغــري  الجامــع  24.صحيــح 

أبوعبدالرحمــن محمــد نــارص الديــن، األلباين 

تـ(1420هـ) (املكتب اإلسالمي) .

25.العنايــة رشح الهداية : محمــد بن محمد بن 

محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس 

الديــن ابن الشــيخ جامل الدين الرومــي البابريت 

تـ(786هـ) ( دار الفكر) .

26.عيُوُن املََســائِل :أيب محمــد عبد الوهاب بن 

عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املاليك (422هـ) 

د إبراهيم بورويبة , دار  , دراسة وتحقيق: عيل محمَّ

ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان , 

الطبعة: األوىل، 1430 هـ - 2009 م .

72. فتح الباري رشح صحيح البخاري : أْحمد بن 

عيل بن حجر أبو الفضل العســقالين الشافعي تـ( 

852هـــ), رقم كتبه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فؤاد 

عبد الباقي, دار املعرفة - بريوت، 1379 م).

28.الفكر االقتصادي للــاموردي عن طريق األحكام 

السلطانية : للدكتور : صبحي فندي الكبييس رحمه الله 

, (حرض موت للدراسات والبحوث سنة 2002 م) .

92. الــكايف يف فقه اإلمام أْحمــد : اليب محمد 

موفــق الدين عبد الله بن أْحمد بن محمد بن قدامة 

الجامعييل املقديس ثم الدمشقي الحنبيل، الشهري 

بابن قدامة املقــديس تـ(620هـ), الطبعة األوىل, 

(دار الكتب العلمية، 1414 هـ - 1994 م).

30.اللباب يف الجمع بني السنة والكتاب : لجامل 

الدين أبو محمد عيل بن ايب يحيى زكريا بن مسعود 

األنصاري الخزرجي املنبجي تـ(686هـ), تحقيق 

د. محمد فضل عبد العزيز املــراد, الطبعة الثانية، 

(دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / 

بريوت 1414هـ - 1994م) .

13.  لســان العرب : ملحمد بن مكــرم بن عى، 

أبو الفضل، جــامل الدين ابن منظــور األنصاري 

الرويفعى اإلفريقى (711هـ) , دار صادر – بريوت 

الطبعة: الثالثة - 1414 هـ .

32.محــارضات يف تاريــخ املبــادئ االقتصادية 

والنظامات األوربية .

33.املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام 

ايب حنيفــة ريض اللــه عنــه : اليب املعايل برهان 

الدين محمــود بن أْحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 

َمــازََة البخاري الحنفي تـ(616هـــ)  تحقيق : عبد 

الكريم ســامي الجندي, الطبعة األوىل (دار الكتب 

العلمية, بريوت - لبنان سنة 1424 هـ - 2004 م) .

34.مختــار الصحــاح : لزين الدين أبــو عبد الله 

محمــد بن أيب بكر بن عبد القــادر الحنفي الرازي 

(666هـ) , تحقيق : يوسف الشيخ محمد , املكتبة 
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العرصية - الدار النموذجية، بريوت – صيد, الطبعة: 

الخامسة، 1420هـ / 1999م.

35.املعجم الكبري : لســليامن بن أْحمد بن أيوب 

بن مطري اللخمي الشــامي، أبو القاســم الطرباين 

تـ(360هـ), تحقيق حمدي بن عبد املجيد السلفي, 

الطبعة الثانية (مكتبة إبن تيميّة - القاهرة) .

36.معجــم مقاييس اللغة : ألحمــد بن فارس بن 

زكريــاء القزويني الرازي، أبو الحســني (395هـ) 

تحقيق : عبد الســالم محمد هــارون , دار الفكر , 

1399هـ - 1979م .

37.املغني البــن قدامة : أليب محمد موفق الدين 

عبد الله بن أحمــد بن محمد بن قدامة الجامعييل 

املقديس ثم الدمشقي الحنبيل، الشهري بابن قدامة 

املقديس (620هـ) مكتبة القاهرة سنة (  1388هـ 

- 1968م ) .

38.امللكية يف الرشيعة اإلســالمية مــع املقارنة 

بالرشائع الوضعية: لالســتاذ عــيل الخفيف، (دار 

الفكر العريب سنة 1416هـ - 1996 م).

 املوســوعة العربيــة امليــرسة: ملجموعــة مــن 

العلامء والباحثني – صيدا بريوت ســنة 1431هـ - 

2010 م) .

39.املوسوعة الفقهية الكويتية الطبعة الثانية (وزارة 

األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت دارالسالسل 

– الكويت سنة 1427 هـ ) .

04. النتــف يف الفتاوى : اليب الحســن عيل بن 

ــْغدي، الحنفي (461هـ)  الحســني بن محمد السُّ

تحقيق املحامــي الدكتور صالح الديــن الناهي,  

الطبعة  الثانية، (دار الفرقان مؤسسة الرسالة - عامن 

األردن / بريوت لبنان 1404 – 1984) .

41.نصــب الرايــة ألحاديث الهداية مع حاشــيته 

بغية األملعي يف تخريــج الزيلعي : لجامل الدين 

أبو محمد عبد الله بن يوســف بن محمد الزيلعي 

تـ(762هـــ), تحقيــق : محمــد عوامــة, الطبعة 

األوىل(مؤسســة الريان للطباعــة والنرش - بريوت 

-لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية- جدة – السعودية 

1418هـ/1997م) .

❊ ❊ ❊




