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   دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره في التملك للعقار 

  علي بن موسى علي فقيهي

  السعوديةالعربية  اململكة – الرياض – جامعة امللك خالد - األنظمة قسم

 afagihi@kku.edu.sa:  البريد اإللكتروني

  :الملخص 

سـواء ، وامللكيـة الزراعيـة هـي شـكل مـن أشـكال امللكيـة، أباح اإلسالم امللكية اخلاصـة   

بــشرط عــدم خمالفــة املالــك أو ، أو اســتغالًال ملنافعهــا، ل متلــك لرقبــة األرضأكانــت بــشك
ــــضرر فــــرد أو اجلماعــــة مــــن هــــذا ، املــــستغل لــــألرض قاعــــدة مــــن قواعــــد اإلســــالم وأال يت

  .التصرف

وهــو طريقــة ، واإلقطــاع هــو أســلوب تــستخدمه الدولــة لغــرض زيــادة اســتغالل األراضــي   

ونعمـة مـن نعمـه الـيت توجـب الـشكر ، اهللا خللقـهمن طـرق اسـتثمار األراض الـيت هبـة مـن 
هـــو أحـــد أســـاب التملـــك ، باســـتغالهلا وإنتـــاج حماصـــيلها إلطعـــام النـــاس وســـد كفـــايتهم

الـــشرعي للعقـــار واألرضـــي ووســـيلة مـــن وســـائل حجـــج االســـتحكام إلثبـــات حـــق متلـــك 

حيــاء األراضــي والعقــارات ســواء كــان ذلــك بالــشراء أو  املبادلــة أو  اهلبــة أو  عــن طريــق إ

  .أرض البور، وهى حجج تستخرج من احملاكم إلثبات امللكية 

مفهــوم اإلقطــاع وحكمــه املبحــث األول يف ، وجعلــت هــذا البحــث يف ثالثــة مباحــث   

 واملبحـث ،اعــــــــــواع اإلقطـــــــــأنواملبحـث الثـاين يف ، والتمييز بينـه وبـني األلفـاظ ذات الـصلة

وأخـــريًا ،  يف الفقـــه اإلســـالمي والنظـــام الـــسعودياإلقطـــاعاآلثـــار املرتتبـــة علـــى يف الثالـــث 

  .اخلامتة

 .إرفاق، توزيع األراضي،  التملك،اإلحياء، اإلقطاع : الكلمات المفتاحية
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Feudalism and its effect on property ownership is a 
juristic study compared to the Saudi system 

Ali bin Musa Ali Fakihi 
Systems Department - King Khalid University - Riyadh - 
Kingdom of Saudi Arabia 
Email: afagihi@kku.edu.sa 
Abstract : 
   Islam permitted private property, and agricultural 
property is a form of ownership, whether it is in the form 
of ownership of the land, or exploitation of its benefits, 
provided that the owner or the exploiter of the land does 
not violate a rule of Islam, and that no individual or group 
be harmed by this behavior. 
And feudalism is a method used by the state for the 
purpose of increasing the exploitation of land, and it is a 
method of investing lands that are a gift from God to 
create it, and a blessing from its blessings that requires 
thanks to its exploitation and the production of its crops to 
feed people and meet their sufficiency. Ownership of 
lands and real estate, whether by buying, swapping, 
donating, or by reviving the wastelands, which are 
arguments extracted from the courts to prove ownership. 
And I made this research in three sections, the first topic in 
the concept of feudalism and its rule and the distinction 
between it and the relevant terms, and the second topic in 
the types of feudalism, and the third topic in the 
implications of feudalism in Islamic jurisprudence and the 
Saudi system, and finally the conclusion. 
Keywords: feudalism, revival, ownership, land 

distribution, attachment 
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  دمةالمق

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات     
 أعمالنا، من يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن حممًدا عبد

  .وسلموعلى آله هللا ورسوله، صلى اهللا عليه ا

سواء ، وامللكية الزراعية هي شكل من أشكال امللكية، أباح اإلسالم امللكية اخلاصة    
بشرط عدم خمالفة املالك أو ، أو استغالًال ملنافعها، أكانت بشكل متلك لرقبة األرض

اجلماعة من هذا وأال يتضرر فرد أو ، املستغل لألرض قاعدة من قواعد اإلسالم

  . التصرف

وهو طريقة ، تستخدمه الدولة لغرض زيادة استغالل األراضي   واإلقطاع هو أسلوب 

ونعمة من نعمه اليت توجب الشكر ، من طرق استثمار األراض اليت هبة من اهللا خللقه

فقد روى أنس رضي اهللا عنه ، باستغالهلا وإنتاج حماصيلها إلطعام الناس وسد كفايتهم
ما من مسلم يغرس غرًسا أو يزرع زرعاً : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن ر 

فتخصيص الدولة اإلسالمية  لذلك ١"فيأكل منها طائرًا أو إنسان إال كان له �ا صدقة

متمثلة باإلمام جلزء من األرض ملن يراه أهًال له جائز إذا عمل على إعمارها واستغالهلا 
والقاعدة اليت ينطلق منها اإلمام والقاضي ، واجبهابل ذلك من حقها و ، للزراعة

، املاوردي يف جواز اإلقطاع هو حصره يف األراضي اليت جيوز للسلطان التصرف فيها

  .ومل يتميز مستحقوها، وهي اليت مل يتعني مالكوها

نه دين جيمع بني االهتمام بالدنيا واآلخرة، و فمن أبرز معامل الدين االسالمي أ   

ن نة، وذلك يف تناسق عجيب يستحيل أ طلب عمارة األرض وطلب اجلجيمع بني

عمار األرض تأيت كقضية حمرف، بل أن قضية إي قانون وضعي أو شرع  أيوجد يف
أساسية من قضايا الدين وكهدف رئيسي من أهداف خلق اإلنسان وكسبب مباشر 

تعمركم هو أنشأكم من األرض واس{تعاىل ملعيشة اإلنسان على سطح األرض قال 

    )٢(}فيها

                                                           

  .١٥٥٢ رقم ١١٨٨/ ٣صحيح مسلم . ٢٣٢٠ رقم ٢٢٦/ ١صحيح البخاري  - ١
   .٦١اآلية ،  سورة هود٢-
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   ويف سبيل ذلك ومن عظمة االسالم ومسو شريعته، ووفاء نظامه االقتصادي العادل 
حلاجات الفرد وبتحقيق اجلماعة، جاءت مبادئ الشريعة االسالمية العادلة يف توزيع 

ثروة األمه ومال اجلماعة، وكذلك القواعد احلكيمة اليت سنها الشارع احلكيم لتحقيق 

  .ني حرية الفرد يف امللكية وبني مصلحة ا�تمع يف هذا ا�الالتوازن ب

   واإلقطاع هو أحد أساب التملك الشرعي للعقار واألرضي ووسيلة من وسائل 
حق متلك األراضي والعقارات سواء كان ذلك بالشراء أو  ثبات إلحجج االستحكام 

تستخرج من احملاكم املبادلة أو  اهلبة أو  عن طريق إحياء أرض البور، وهى حجج 

  .إلثبات امللكية 

   ومن مجاع ما تقدم ونظرا ألمهية هذا املوضوع جاء اختياري له ليكون موضوع هذا 

  :البحث والذي سوف اتناوله وفقا للخطة التالية

  :  أسباب اختيار الموضوع-أوًال 

   يكمن السبب الرئيسي وراء اختياري ملوضوع هذا البحث هو قلة الدراسات اليت

، يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي للعقار يف التملك وأثره اإلقطاعتناولت موضوع 

 من املسائل اليت فهووذلك بالرغم ملا هلذا املوضوع من أمهية كربى يف الوقت الراهن 
،  ملواطنيها- وفقها اهللا- يكثر احلديث عنها مسألة وجود أراضي بيضاء أطعتها الدولة

ذلك جاء اختياري ملوضوع هذا البحث ل، دون إحياء أو إعماروبقيت هذي األراضي 

وأنواعه  باإلقطاعحماولة مين يف بيان وتوضيح كافة االحكام الفقهية والنظامية املتعلقة 

  . الشرعية والنظامية يف اململكةوأثاره

  :  أهمية البحث-ثانيا 

 النقاط    تأتي أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه وتظهر هذه األهمية في

  :التالية

 يف جمال اإلقطاع  وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه حيظى هذا املوضوع بأمهية خاصة- 

  .امللكية العقارية يف الوقت احلايل 
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  .وضيح التكييف الشرعي والنظامي له وتاإلقطاع بيان ماهية - 

ية يف اململكة وموقف الشريعة االسالموحكم كل نوع  اإلقطاع أنواع توضيح وبيان - 

   .األنواعوالنظام من هذه 

  . والشريعة اإلسالمية يف اململكةاألثار املرتتبة على اإلقطاع بيان وتوضيح - 

  :  أهداف البحث-ثالثاً 

 بيان وكشف الغموض احلاصل عند بعض الناس يف االحكام الشرعية والنظامية - 

  .باإلقطاع وذلك من خالل بيان ماهيته ونطاقهاملتعلقة 

 يف امللكية العقارية ومدى تأثريها على االستثمار العقاري يف اإلقطاعة دور  إبراز أمهي- 

  .اململكة

حجج هم الوسائل اإلقطاع باعتبارها من ا بيان موقف الشريعة االسالمية والنظام من - 

  .االستحكام

 تزويد املكتبة الفقهية والنظامية يف اململكة ببحث متخصص جامع ألحكام - 

  .اإلقطاع

  :االشكاليات التي يتناولها البحث -رابعاً 

   يثير موضوع هذا البحث العديد من التساؤالت التي سوف أحاول اإلجابة عنها 

هم هذه االشكاليات والتساؤالت فيما لي لموضوع هذا البحث وتتمثل أأثناء تناو 

  :يلي 

   يف الفقه والنظام ؟اإلقطاع وما هو نطاقه حجج  ما هو- 

ن أراضي اليت حيظر األ وما هي وز متلكها بناء على اإلقطاع ما هي األراضي اليت جي- 

   ؟طاعاإلقجيرى عليها 

   ؟اإلقطاع أنواع ما هي - 
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  ؟والفقه اإلسالمي وفقا للنظام اآلثار املرتتبة على اإلقطاع ما هي - 

  : الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث-خامساً 

ذا البحث قلة املراجع اليت عاجلت   أهم الصعوبات اليت واجهتين يف اثناء اعداد ه- 
هذا املوضوع، والذي وصل إىل ندر�ا وصعوبة احلصول عليها، وبالرغم من ذلك فلقد 

جل بيان توضيح ء املوضوع حقه من البحث وذلك من أحاولت بقدر ما أوتيت اعطا

  . يف امللكية العقارية يف الوقت الراهنوأمهيته اإلقطاعدور 

  : منهجية البحث- سادساً 

حيث أقوم بعملية ) المنهج التحليلي المقارن(    املنهج املتبع يف هذا البحث هو 
واآلثار  وأنواعه اإلقطاعالتحليل وذلك عن طريق دراسة النصوص النظامية اليت حتكم 

 يف النظام السعودي، أما املقارنة فإ�ا سوف تكون ببيان موقف املرتتبة على اإلقطاع

مقارنة ان االحكام الفقهية املتعلقة به  وبياإلقطاعاء من موضوع الشريعة االسالمية الغر 

  .مع ما ورد النص عليه يف النظام السعودي 

  :  الدراسات السابقة-سابعاً 

   بالبحث والتحري يف املكتبات العامة واجلامعات، مل يعثر الباحث عن موضوع 

ن هناك بعض من مشا�ة ملوضوع هذا البحث وبالكيفية املزمع تناوله �ا، ولك

  :تناوهلا يف هذه الدراسة ومنهالت بعض من النقاط اليت سوف أالدراسات اليت تناو 

أحمد بن عبد / بحث من اعداد د ( هل اإلقطاع يفيد التملك: الدراسة األولى  

  )الثاني العدد القضائيةمنشور في مجلة ، العزيز العميرة

، وفقاً ل اإلقطاع يفيد التملكوه، حكم اإلقطاع:    حيث تناولت هذه الدراسة 

  .للشريعة اإلسالمية

اآلثار املرتتبة على  باإلضافة إىل ماهية اإلقطاع وأنواعهسوف تتناول :      أما دراستي

حكام الشريعة االسالمية ببيان الفرق بني أحكام النظامية ومقارنتها مع أاإلقطاع 
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قطاع والوارد النص عليها يف كام النظامية املتعلقة باإلوالشرعية وكذلك شرح االح

  .النظام

: ، بحث من اعداد )فاعلية اإلقطاع في تنمية استثمار األراضي: ( الدراسة الثانية

  .كلية الشريعة، قسم الفقه، سوري ياسين حسين/ د

أربعة تناول يف املبحث األول التعريف يف مقدمة :    حيث تناولت هذه الدراسة

، وتناول يف تعريف اإلقطاع والفرق بينه وبني اإلحياء:  الثايناملبحثيف و ، باملاوردي

  .آلثار االقتصادية من اإلقطاعا: ويف املبحث الرابع، امللكية وأنواعها:  الثالثاملبحث

مفهوم اإلقطاع فيما تناوله من :    وهذه الدراسة السابقة تتفق مع موضوع دراسة

  .والفرق بينه وبني اإلحياء

 مل نتطرق لباقي املوضوعات اليت سوف اتناوهلا يف موضوع :   إال أن هذه الدراسة

وأنواع اإلقطاع ، الفرق بني اإلقطاع واملصطلحات األخرى ذات الصلةهذا البحث من 
األثار حيث اكتفت فقط هذه الدراسة ببيان و ، السعوديالنظام يف الفقه اإلسالمي و 

الذي  بصفة عامة إلقطاع ومل تتحدث عن األثار املرتتبة على ا االقتصادية لإلقطاع

  . تناوله يف هذا البحث أ

  خطة البحث

مفهوم اإلقطاع وحكمه والتمييز بينه وبين األلفاظ ذات : المبحث األول
  :وفيه ثالثة مطالب، الصلة

  .مفهوم اإلقطاع: املطلب األول

  .حكم اإلقطاع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي: املطلب الثاين

  . مييز بني اإلقطاع واأللفاظ ذات الصلةالت: املطلب الثالث

  :وفيه ثالثة مطالب، اعـــــــــواع اإلقطــــــــأن: المبحث الثاني

    .  ) أو اإلمتاع أو االنتفاع (  إقطاع إرفاق: املطلب األول
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   تمليكالإقطاع : املطلب الثاين

  ستغاللاالإقطاع : املطلب الثالث

 في الفقه اإلسالمي ى اإلقطاعاآلثار المترتبة عل: المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان، والنظام السعودي

   يف الفقه اإلسالمي اآلثار املرتتبة على اإلقطاع: املطلب األول

  النظام السعودييف  اآلثار املرتتبة على اإلقطاع: املطلب الثاين

  .الخاتمة

  . أهم النتائج والتوصيات

  

  

  

  



       
  
 

 

 
 

٩٩٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

  المبحث األول

  يز بينه وبين األلفاظ ذات الصلةمفهوم اإلقطاع وحكمه والتمي

 يف هذا املبحث عن مفهوم اإلقطاع يف اللغة - بإذن اهللا-سيكون حديثي    
والتمييز بني اإلقطاع واأللفاظ ذات ، مث بيان حكمه الشرعي والنظامي، واالصطالح

  :وذلك من خالل املطالب اآلتية، الصلة

  .مفهوم اإلقطاع: املطلب األول

  . اإلقطاع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعوديحكم: املطلب الثاين

   .التمييز بني اإلقطاع واأللفاظ ذات الصلة: املطلب الثالث

 

  المطلب األول

  اعـــــــــــــــــــــوم اإلقطـــــــــمفه

مام قطيعة فأقطعه إليقال استقطع فالن ا، اً مصدر قطع يقطع قطع: اإلقطاع لغة   

وهو أن خيرج منها ، وأكثر ما يستعمل يف إقطاع األرض،  لهإياها إذا سأله أن يقطعها

  ١.شيئا له حيوزه

 الّتمليك واإلرفاق، يقال استقطع اإلمام قطيعًة فأقطعه  : من معاين اإلقطاع يف الّلغة   

 أقطع اإلمام  :  أي سأله أن جيعلها له إقطاعاً يتمّلكه ويستبّد به وينفرد، ويقال : إيّاها

   .  إذا جعل هلم غّلتها رزقاً  : اجلند البلد

 يطلق على ما يقطعه اإلمام، أي يعطيه من األراضي رقبًة أو منفعًة :   ويف االصطالح 

  . ملن ينتفع به

                                                           

  .٢١ص ، ٨ج، ه١٤١٤، ٣ط ، بريوت، دار صادر، لسان العرب،  ابن منظور- ١



       
  
 

 

 
 

٩٩٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

 جعل بعض األراضي املوات خمتصة ببعض االشخاص سواء أكان ذلك : هووقيل   
 الذي ال خيتص بشرط أن يكون املوات، معدناً أو أرضاً فيصري البعض أوىل به من غريه

  .١به أحد

فكالمها يفيد إقطاع األرض من ،    فنجد أن املعىن اللغوي ال خيرج عن املعىن الشرعي

  .قبل اإلمام للمقِطع من أجل االنتفاع �ا

 

  

  المطلب الثاني

  في الفقه اإلسالمي والنظام السعوديحكم اإلقطاع 

  :في الفقه اإلسالمي حكم اإلقطاع -الفرع األول

  : أدلة منهاواستندوا على، ٢اتفق الفقهاء على مشروعية اإلقطاع   

ما جاء أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أقطع للزبري رضي اهللا عنه أرضا فيها شجر    

  ٣.وخنل

فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بإقطاع الزبري رضي اهللا عنه أرًضا يدل : وجه الداللة   

  .على املشروعية

                                                           

 م١٩٦٩ طبعــة الوضــعي، بالقــانون مقارنتهــا مــع اإلســالمية الــشريعة يف  علــي اخلفيــف، امللكيــة- ١
   .١٤١ ص نشر، دار بدون

الثانيـــــة، : دار الكتـــــب العلميـــــة الطبعـــــة، ١٩٤ص ، ٦ئع ج بـــــدائع الـــــصنا، الكاســـــاين:  ينظـــــر- ٢
ــــد الــــرب، م١٩٨٦ -هـــــ ١٤٠٦ ، ١٤٦ص ، ٣ ج ،بــــريوت، دار قتيبــــة، االســــتذكار، ابــــن عب

ـــــب العلميـــــة،املهـــــذب، الـــــشريازي دار عـــــامل ، املغـــــين، ابـــــن قدامـــــه، ٤٢٦ص، ١ ج، دار الكت
  .٤٤٣ص، ٥ج، ه١٤١٧، الكتب

 ".٥٢٢٤"رقم احلديث ، الغرية:  باب–نكاح ال: كتاب– أخرجه البخاري يف صحيحه - ٣



       
  
 

 

 
 

٩٩٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

خط يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : "ن عمر بن حريث رضي اهللا عنه قالوما جاء ع   

  ١" أزيدك، أزيدك: وسلم داراً باملدينة بقوس وقال

عليه وسلم لعمر بن حريث رضي اهللا عنه أن إقطاع الرسول صلى اهللا : وجه الداللة   

  . أرًضا ليتخذها سكًنا له يدل على مشروعية اإلحياء

أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع من : ضي اهللا عنه قالوعن أنس بن مالك ر    

سرتون : "قال، إلخواننا من املهاجرين مثل الذي يقطع لنا: فقالت األنصار، البحرين

  ٢"سرتون بعدي أثره، بعدي أثره

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يقطع لألنصار أرًضا من : وجه الداللة   

  .شروعية اإلقطاعالبحرين فدل على م

  :ومن فعل الصحابة ما يدل على مشروعية اإلقطاع ما يلي   

أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أقطع " عن هشام بن عروة عن أبيه رضي اهللا عنه    

  ٥"٤ إىل قناة٣فرْ رضي اهللا عنه ما بني اجلُ 

                                                           

رقـــم ، يف إقطـــاع األرضـــني: بـــاب، كتـــاب اخلـــراج واإلمـــارة والفـــيء،  أخرجـــه أبـــو داود يف ســـننه- ١
ـــاء املـــوات: كتـــاب، والبيهقـــي يف الـــسنن الكـــربى" ٣٠٦٠"احلـــديث دار ، بـــاب القطـــائع، إحي

 .١٤٦ ص٦ج، ه١٤٢٤، الكتب العلمية
رقـم احلـديث ، ما أقطع النيب مـن البحـرين: باب، اجلزية: كتاب،  أخرجه البخاري يف صحيحه- ٢

"٣١٦٣." 
بــه كانــت ، وهــو موضــع علــى ثالثــة أميــال مــن املدينــة حنــو الــشام، بالــضم مث الــسكون:  اجلــرف- ٣

مسـي اجلـرف ، وفيه بئـر جـشم وبئـر مجـل، بن اخلطاب رضي اهللا عنه وألهل املدينة أموال لعمر
معجـــم ، احلمـــوي: ينظـــر، وكـــان يـــسمى العـــرض، رف األرضألن تبعـــا مـــر بـــه فقـــال هـــذا جـــ

  .١٢٨ص، ٢ج، ه١٤١٢، ٣ط، بريوت، دار صادر، البلدان
مسـي قنـاة ألن قنـاة تبًعـا مـر بـه ، عليه حرث ومـال، وهي أحد أدويتها الثالثة، واد باملدية:  قناة- ٤

 .٤٠١ص، ٤ج، معجم البلدان، فقال هذه قناة األرض
ما قالوا يف الوايل أله أن يقطع شيئًا من : باب، السري: كتاب،  مصنفه أخرجه ابن أيب شيبة يف- ٥

، والبيهقــي يف الــسنن، ه١٤٠٩، الريــاض، مكتبــة الرشــد، "٣٣٦٩٦"رقــم احلــديث ، األرض
 ".١٢١٣٥"رقم احلديث ، ال يرتك ذمي حييه: باب، إحياء املوات: كتاب



       
  
 

 

 
 

١٠٠٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

لى اهللا عليـه وما قاله عمر رضي اهللا عنه لبالل بـن احلـارث الـذي أقطعـه رسـول اهللا صـ   
  ١وسلم العقيق

 صــلى مــان بـن عفــان رضــي اهللا عنـه أقطــع مخــسة مـن أصــحاب رســولثعمـا روي عــن    

   ٢اهللا عليه وسلم

اكتـب هـذا : اسـتقطعت عليًـا رضـي اهللا عنـه فقـال: وعن سويد بن غفلة رمحه اهللا قال   

  ٣.ما أقطع علي سويًدا أرًضا لدوابه ما بني كذا إىل كذا وما شاء اهللا

وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره مــن اآلثــار الــواردة عــن الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم يظهــر    
  .مشروعية اإلقطاع

  :في النظام السعوديحكم اإلقطاع  -الفرع الثاني

 وأن الـذي ميلـك اإلقطـاع ،يف نظام اململكة العربية السعودية ما يفيد بالعمل باإلقطـاع   
وكـل لفـظ علـى مـن بيـده التـصرف يف ، أو احلـاكمهو اإلمام وهو ويل األمـر أو الـسلطان 

  ٤"اإلمام راع ومسؤول عن رعيته": قال صلى اهللا عليه وسلم، أمر البلد والرعية

  ٥"حيييهلويل األمر إقطاع املوات ملن  " - رمحه اهللا–قال الشيخ حممد بن إبراهيم 

ضـــــي ألرال عـــــن إعطـــــاء البلديـــــة وبيعهـــــا ل يف جـــــواب لـــــسؤا-رمحـــــه اهللا–وقـــــال أيـــــًضا    

مـا حتققـتم فيـه إقطـاع امللـك أو مـا أذن لـه : "قـال، وإعطائها األرقام للمواطنني كـدليل هلـا

                                                           

،  أميـال أو ميلــني وقيــل سـتة وقيــل ســبعةوهـو علــى ثالثــة، واد عليــه أمـوال أهــل املدينــة:  العقيـق- ١
وفيــه بئــر ، وهــذا العقيــق األصــغر، أحــدمها عقيــق املدينــة عــق عــن حر�ــا أي قطــع، وهــي أعقــة

وعقيــق آخــر أكــرب مــن هــذين وفيــه بئــر علــي ، وفيــه  بئرعــروة، والعقيــق األكــرب بعــد هــذا، رومــة
 .١٣٩ص ، ٤معج البدان ج : ينظر، وهو من بالد مزينة، مقربة منه

رقـم احلـديث ، كتابـة القطـائع: بـاب، إحياء املـوات: كتاب،  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى- ٢
"١٢١٤٠."  

 .٥٨٩ص ، ٣ج، بيت األفكار الدولية، تاريخ األمم والرسل وامللوك،  ابن جرير- ٣
صـحيح البخـاري : انظـر، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنهمـا - ٤

 .٩ص، ٦ج ، وصحيح مسل، ٢٥١ص، ١ج
، ٨ج، ه١٣٩٩، مكـة املكرمـة،  مطبعـة احلكومـة - رمحه اهللا-فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم - ٥

 .٣٠٠ص



       
  
 

 

 
 

١٠٠١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

املراعـــي فيـــه امللـــك كتابـــة أو نطقـــاً فهـــذا يعتـــرب ألن امللـــك لـــه أن يقطـــع اإلقطـــاع الـــشرعي 
  ١"احلاجة أو املصلحة العامة

  .دية وجائز شرعافدل مما سبق أن اإلقطاع معمول به يف اململكة العربية السعو    

   إال أن النظـــام فـــرق بـــني اإلقطـــاع الـــسكين والزراعـــي مـــن حيـــث إفـــادة التملـــك مبجـــرد 
فاإلقطاع السكين مبوجب النظام يفيـد التملـك دون النظـر إىل حـصول اإلحيـاء ، اإلقطاع

هــــ ١٣٩٦/ ٧/ ١٦ يف ١٢٥٠وقـــد صـــدر بـــذلك قـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم ، مـــن املقِطـــع

ومــة قـدميا وحــديثًا يف كيف أن عمـل احل "ى قـرار اهليئــة القـضائية العليــااملتـضمن املوافقـة علــ
وتكتـــب اجلهـــات الرمسيـــة ، وا�ـــا تـــصدر وثـــائق اإلقطـــاع، اعتبـــار اإلقطـــاع مفيـــًدا للتملـــك

ـــاء علـــى  للمحـــاكم إلعطـــاء املقطـــني حجـــج االســـتحكام علـــى األراضـــي املقطعـــة هلـــم بن

وتــشرتي يف بعــض ، ع وبــصر احلكومــةفيبيعــون تلــك األراضــي حتــت مســ، األوامــر الــسامية
بــل تــشهد لــه ، ولــيس يف عمــل احلكومــة هــذا مــا خيــالف الــشرع، احلــاالت احلكومــة مــنهم

وهــو ، القواعــد الــشرعية وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن اهليئــة تــرى بــأن اإلقطــاع يفيــد التملــك

احبه الذي عليه العمل اجلاري يف اململكة إال ما رافقه شرط حـني اإلقطـاع بـأال ميلكـه صـ
  ٢" فيكون الشرط معتربًا وال يتحقق ملك بدونه، إال باإلحياء

، بــل البــد مــن ثبــوت اإلحيــاء،  اإلقطــاع الزراعــي فــال يثبــت امللــك مبجــرد اإلقطــاعا   أمــ

/ ٦ يف ٢٦/ ٢وقــد قــرر ذلــك نظــام توزيــع األراضــي البــور الــصادر باملرســوم امللكــي رقــم 
  .هـ١٣٨٨/ ٧

  :اإلقطاع في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي مقارنة بين حكم -الفرع الثالث

  :   من خالل ما ذكر يف حكم اإلقطاع يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

    جنـــد أن اإلقطـــاع جـــائز شـــرعا وقـــد اســـتند الفقهـــاء علـــى ذلـــك بفعـــل النـــيب صـــلى اهللا 

، يـاهمعليه وسلم بأن اقتطع لـبعض الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم أراضـي لتـدبري شـؤون دن

  .وكذلك فعل الصحابة من بعده صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

 .٣٠٠ص، ٨ ج- رمحه اهللا- فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم- ١
 .٣٣٦ص ، ١ج،  التصنيف املوضوعي- ٢



       
  
 

 

 
 

١٠٠٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

إال أن النظــام يف اململكــة ، واإلقطــاع يف النظــام الــسعودي معمــول بــه ومــسموح بــه نظامــا
فاألراضــــي الزراعيــــة ، العربيــــة الــــسعودية فــــرق بــــني األراضــــي الــــسكنية واألراضــــي الزراعيــــة

  .مشروط متلكها باإلحياء

  .وافق الشريعة اإلسالمية يف حكم اإلقطاع ولذا فإن النظام السعودي 

 

  المطلب الثالث

  التمييز بين اإلقطاع واأللفاظ ذات الصلة

فسوف نتحـدث عنهـا ،    هناك بعض املصطلحات اليت هلا عالقة وذات صلة باإلقطاع
: وهـذي املـصطلحات هـي، يف هذا املبحث عن بيان ماهيتها والفرق بينها وبني اإلقطـاع

  .وأخريًا اإلرصاد، واحلمى،  وأعطيات السلطان،إحياء املوات

  :  إحياء الموات-١
األرض : واملــوات. ، أو غــري ذلــكات بالبنــاء أو الغــرس أو الِكــرَابإصــالح األرض املــو    

 . ١اليت ال عمارة وال ماء فيها، وال ميلكها وال ينتفع �ا أحد

ء عنها، أو لغلبتـه عليهـا، غـري أو هو عند احلنفية األرض اليت تعذر زرعها النقطاع املا   
  ٢.أو هو ما سلم عن اختصاص بإحياء أي بسبب إحياء. مملوكة، بعيدة من العامر

 عمــارة األرض اخلربــة الّــيت ال مالــك هلــا وال ينتفــع �ــا  : بأنّــهاإلحيــاء الــّشافعّية    وعــرف 

  .٣ أحد

                                                           

 ،دار الفكـر، الـشرح الكبـري، سوقيالد، ٣٣٩ ص ،دار ابن حزم، لقوانني الفقهيةا، ابن جزي  - ١
دار ،  كشاف القناع ،البهويت، ٢/ ٣٦١ دار الكتب العلمية، مغين احملتاج، الشربيين، ٤/ ٦٦

 . ٤/ ٢٠٥ ،الكتب العلمية
اللبـــاب مـــع ، عبـــد الغـــين، ٦/ ٣٤ ،القـــاهرة، املطبعـــة الكـــربى األمرييـــة،  تبيـــني احلقـــائق،الزيلعـــي- ٢

 . وما بعدها١/ ٢١٨ ،لبنان، وتبري ، دار الكتب العلمية، الكتاب
، ، ينع يف حــل ألفـاظ أيب الــشجاع للــشربيحاشـية النــرباوي علــى شـرح اإلقنــا ، رباوينــ عبـد اهللا ال- ٣

  ٤٨١ص‘ ٢ ج،لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية



       
  
 

 

 
 

١٠٠٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

ي الزراعيــــة أو يعــــين استــــصالح األراضــــ: هــــو أن إحيــــاء املــــوات يف الغالــــب   واخلالصــــة 
جعلها صاحلة للزراعة، برفـع عوائـق الزراعـة مـن أحجـار وأعـشاب منهـا، واسـتخراج املـاء، 

 .وتوفري الرتبة الصاحلة للزراعة، وإقامة األسوار عليها أو تشييد البناء فيها

كمـا أن ، أن حكم كل منهما يناظر حكم اآلخـر: ووجه الشبه بني اإلحياء واإلقطاع   
 .سلوبا إسالمًيا الستغالل األرض وعمار�ا واالنتفاع من خريا�اكل منهما يعد أ

إذ ، فــــضابط اإلحيــــاء هــــو العــــرف املعهــــود بــــني النــــاس: أمــــا وجــــه االخــــتالف بينهمــــا   

ـــد عـــن العمـــران فهـــذا ميلـــك ، تنـــصرف كلمـــة اإلحيـــاء يف معناهـــا إىل مـــوات األرض البعي
أمـا اإلقطـاع ، مـصلحة شخـصية ألن اإلحياء يكـون سـعيا مـن النـاس لتحقيـق ١،باإلحياء

، وعدالـة اجتماعيـة يف توزيـع الثـروات، فهو سعياً وحثًـا مـن اإلمـام لتحقيـق مـصلحة عامـة

الفقراء والضعفاء يف متلك األراضي مـن خـالل ، بسبب أن األغنياء واألقوياء قد يسبقون
لــك  فيــأيت دور اإلقطــاع اإلســالمي مــن اإلمــام لــيمكن املستــضعفني مــن مت، إحيــاء املــوات

وال بــأس أن يقطــع األغنيــاء إذا  : "بــدليل قــول البــاجي يف املنتقــى، كفــايتهم مــن األراضــي

 ٢".كان قد اقطع الفقراء ما يكفيهم
  

فـإن اإلقطـاع قـد يكـون مـن مـوات ،    يف حني يقتصر اإلحياء على املوات من األراضـي

طـــع الـــزبري مـــن أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اق: " األرض لروايـــة عـــروة ابـــن الـــزبري
 ٣".موات النقيع

ســـواء كــــان مـــن األراضــــي الــــيت ،    ويكـــون اإلقطــــاع مـــن العــــامر الـــذي مل يتعــــني مالكــــه

وكــذلك مــن ، وانتقلــت لبيــت املــال مرياثًــا، أو الــيت مــات عنهــا أربا�ــا، استــصفاها اإلمــام
هــو و ،  إلقطــاع االســتغاللوالــذي مســاه املــاوردي، أراضــي اخلــراج كإقطــاع إرفــاق أو إمتــاع

  ٤.إقطاع منافع األرض لغرض االستغالل أو االنتفاع

                                                           

املعامالت املالية ، وهبة الزحيلي، ٢٠٠ص، دار احلديث، األحكام السلطانية، املاوردي:  ينظر- ١
  .١١٤ص، ه١٤٢٣، دمشق، دار الفكر، راملعاص

 .٢٨ص‘ ٦ج، ه١٤٢٠، دار الكتب العلمية، املنتقى شرح املوطأ، الباجي:  ينظر- ٢
دار الرســالة ، ســنن أيب داود، ٣٠٩ص، ٦ج، دار الكتــب الــسلفية، فــتح البــاري،   ابــن حجــر- ٣

 .١٧٤ص، ٣ج، العلمية
  .٣٦٨ص، ٢ج، مغين احملتاج، ينالشربي، ٢٢١ص، األحكام السلطاين، املاوردي:  ينظر- ٤



       
  
 

 

 
 

١٠٠٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

  :  أعطيات الّسلطان- ٢
ـــة      .١  اســـم ملـــا يعطـــى، واجلمـــع عطايـــا وأعطيـــة، ومجـــع اجلمـــع أعطيـــات : العطـــاء والعطّي

ـــة مـــن بيـــت املـــال مـــع مراعـــاة املـــصلحة  : وأعطيـــات الـــّسلطان  مـــا يعطيـــه ألحـــٍد مـــن الّرعّي

ون اإلقطــاع عطــاًء، وقــد ينفــصل العطــاء، فيكــون يف األمــوال  وعلــى هــذا قــد يكــ . العاّمــة
 .٢ املنقولة غالباً 

  :  الحمى- ٣

 ٣.أن حيمي اإلمام مكاناً خاصاً حلاجة غريه: عرف املالكية احلمى بقوله   
 أن حيمي اإلمام أرضاً من املوات، مينـع النّـاس رعـي مـا فيهـا مـن الكـأل  : املشروع منه   و  

  ٤. ض املصاحل العاّمة كمواشي الّصدقةلتكون خاّصًة لبع

  :  اإلرصاد- ٤
 ختـــصيص اإلمــام غلّـــة بعـــض أراضـــي بيـــت املـــال  :  اإلعـــداد، واصـــطالحاً  : اإلرصــاد لغـــةً    

     .٥ لبعض مصارفه

فالفرق بينه وبني اإلقطاع أّن اإلرصاد ال يصري ملكاً للمرصد له، حبيـث يتوارثـه أوالده أو 
  ٦. ءوايتصّرفون فيه كما شا

 

  

  

  

                                                           

  .١٦٥ص، يف املادة،  لسان العرب- ١
  . ٤١١ص، ٥ج، ه١٤١٢، بريوت، دار الفكر، حاشية ابن عابدين،  ابن عابدين- ٢
: املغــــين، ابــــن قدامــــه، ٥/ ٣٠٨ ،ه١٤١٣، مــــصر، دار احلــــديث، نيــــل األوطــــار، الــــشوكاين  - ٣

، الــــشريازي ومابعــــدها، ٤/ ٦٨: بــــريالــــدردير يف الــــشرح الك، الدســــوقي ومابعــــدها، ٥/ ٥٢٨
 . ومابعدها٤/ ٢٢٣: كشاف القناع، البهويت، ١/ ٤٢٧: املهذب

 .١٦٥، ٨ج، املغين،  ابن قدامه٤
  .١٧٦ص، ٢ج، سان العربل - ٥
 .٢٦٦ ص ،٣ج، يف حاشيته،  ابن عابدين- ٦



       
  
 

 

 
 

١٠٠٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

  المبحث الثاني

  اعـــــــــواع اإلقطــــــــأن

، وإقطاع استغالل، وإقطاع متليك، إقطاع إرفاق، ينقسم اإلقطاع إىل ثالثة أقسام   
. عن كل قسم يف مطلب مستقل– بإذن اهللا –وسوف نتحدث   

 

   المطلب األّول

  .  ) أو اإلمتاع أو االنتفاع (  إقطاع اإلرفاق 

 األسواق أو الشوارع الواسعة ّوض إىل شخص حّق االنتفاع مبقاعدأن يف  : وهو   

ورحاب اجلوامع بأن يقطع له موضعاً من تلك األمكنة كي جيلس فيه أو يشتغل بالعمل 
إرفاق الّناس مبقاعد األسواق، وأفنية الّشوارع، وحرمي األمصار، ومنازل  والكسب

  .١ املسافرين، وحنو ذلك

  :  ثالثة أقسامٍ وهو على   

   : فيه بالّصحارى والفلواتما يختّص اإلرفاق  -: القسم األّول

  : حيث منازل املسافرين وحلول املياه وذلك ضربان   

 وهـذا ال نظـر للـّسلطان  . أن يكون الجتياز الـّسابلة واسـرتاحة املـسافرين فيـه  : أحدهما   

صـالح عورتـه وحفـظ مياهـه، والّتخليـة فيه لبعده عنـه، والّـذي خيـّص الـّسلطان مـن ذلـك إ

بني الّناس وبني نزوله، ويكون الّسابق إىل املنزل أحّق حبلوله فيه مـن املـسبوق حـّىت يرحتـل 

                                                           

 ، املهــــذب، الــــشريازي،٩٠ص، ٣ج ، ه١٤١٤، بــــريوت، دار املعرفــــة، ملبــــسوطا، لسرخــــسي ا- ١
  .٣٢ص، ٢ج



       
  
 

 

 
 

١٠٠٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

 فــإن نزلــوه ســواًء، عــدل  . ١»مــىن منــاخ مــن ســبق«عنــه، لقــول النّــّيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  . بينهم نفياً للّتنازع

 كـــذلك فلإلمـــام مـــنعهم أو تـــركهم  . ســـتيطان، فـــإن كـــانأن يكـــون نـــزوهلم لال  : والثّـــاني   

  .٢ حسب مصاحل املسلمني

   : ا يختّص بأفنية الّدور واألمالكوهو م -: القسم الثّاني

  .  ينظر، فـإن كـان االرتفـاق مـضرّاً �ـم منـع اتّفاقـاً، إالّ أن يـأذنوا بـدخول الـّضرر علـيهم  

  : ه من غري إذن أربا�ا اّجتاهانفإن كان غري مضرٍّ �م ففي إباحة ارتفاقهم ب

وهــو مــا ينتفــع بــه أهــل  ( أّن هلــم االرتفــاق �ــا وإن مل يــأذن أربا�ــا، ألّن احلــرمي   : األّول   

 يعتــرب مرفقــاً إذا وصــل أهلــه إىل حّقهــم منــه ســاواهم  ) الــّدور مــن أمــاكن غــري مملوكــٍة ألحــدٍ 

ــاس فيمــا عــداه، وهــو قــول للــّشافعّية، وروايــة عــن أ محــد، والّزهــرّي، وهــو رأي احلنفيّــة، الّن

  . واملالكّية

ال جيوز االرتفاق حبرميهم إالّ عن إذ�م، ألنّه تبع ألمالكهم فكـانوا بـه أحـّق،   :  الثّاني   

  . وبالّتصّرف فيه أخّص، وهو رأي للّشافعّية واحلنابلة

 :هو ما اختّص بأفنية الّشوارع والّطرقات  - القسم الثّالث

   : وقوف على نظر الّسلطان، ويف حكم نظره وجهان فهو م  

أّن نظـــــره فيـــــه مقــــصور علـــــى كّفهــــم عـــــن الّتعـــــّدي، ومــــنعهم مـــــن اإلضـــــرار،   : أحــــدهما 

  . واإلصالح بينهم عند الّتشاجر

أّن نظــره فيــه نظــر جمتهــٍد فيمــا يــراه صــاحلاً، يف إجــالس مــن جيلــس، ومنــع مــن   : والثّــاني

  . ٣مينعه، وتقدمي من يقّدمه

 

  

                                                           

  .٢٨٨، ٣ج، دار التأصيل، سنن الرتمذي،  أخرجه الرتمذي- ١
  .٥٧٧، ٥ج، املغين، ١٨٧ص ، األحكام السلطانية،  املاوردي- ٢
، ١٧٧ص، األحكـام الـسلطانية، املـاوردي، ٤٧٥ص، ٥ج، حاشية ابن عابـدين،  ابن عابدين- ٣

  .٢٠٩، ه١٤٢١، بنانل، بريوت، دار الكتب العلمية، األحكام السلطانية، أيب يعلى



       
  
 

 

 
 

١٠٠٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

  المطلب الثّاني 

   كـــــــــــــــــــــــاع الّتمليـــــــــــــــــــــــإقط

وهـــو أن يفـــّوض اإلمـــام إىل شـــخص مـــا يتمّلكـــه ابتـــداًء أو باإلحيـــاء والعمـــل، كـــأرض    

  ١املوات واملعادن وغريمها من األموال اليت يكون اختيارها بيد اإلمام

  .٢ عن شائبة العوضّية بإحياٍء أو غريههو متليك من اإلمام جمّرد    

  : أقسامه وحكم تلك األقسام

  .  مواٍت، وعامٍر، ومعادن : ينقسم إقطاع الّتمليك يف األرض املقطعة إىل ثالثة أقسامٍ 

 

  : إقطاع الموات -القسم األول 

  : إقطاع املوات ضربان

 جتـر فيـه عمـارة وال يثبـت عليـه مـا مل يـزل مواتـاً مـن قـدمي الـّدهر، فلـم  : الّضرب األّول   

أقطـع رسـول اللّـه صـلى «ملك، فهذا جيـوز لإلمـام أن يقطعـه مـن حيييـه ومـن يعّمـره، وقـد 

بــسوطه اهللا عليــه وســلم الــزّبري بــن العــّوام ركــض فرســه مــن مــوات الّنقيــع، فــأجراه، مثّ رمــى 
  .٣ » أعطوه منتهى سوطه : رغبًة يف الزّيادة، فقال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم

وميتنـــع بـــه إقـــدام غـــري املقطـــع علـــى إحيائـــه، ألنـّــه ملـــك رقبتـــه باإلقطـــاع نفـــسه، خالفـــاً    
للحنابلــة، فــإّ�م ذهبــوا إىل أّن إقطــاع املــوات مطلقــاً ال يفيــد متليكــاً، لكنّــه يــصري أحــّق بــه 

                                                           

  .٣٣ص، ٢ج، املهذب، ٨٧ص، ٣ج،  املبسوط- ١
  .٥ص، ٦ج،  حاشية الدسوقي- ٢
  .٤٥٣ص، ٣ج،  أخرجه أبو داود- ٣



       
  
 

 

 
 

١٠٠٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

ريه، فــــإن أحيــــاه ملكــــه باإلحيــــاء ال باإلقطــــاع، أّمــــا إذا كــــان اإلقطــــاع مطلقــــاً، أو مــــن غــــ
  ١. مشكوكاً فيه، فإنّه حيمل على إقطاع اإلرفاق، ألنّه احملّقق

مـــا كـــان عـــامراً فخـــرب، فـــصار مواتـــاً عـــاطًال، وذلـــك   : الـــّضرب الثّـــاني مـــن المـــوات   
   : نوعان

ّــاً  :  أحــدهما    ــاً  أي قــد- مــا كــان عادي  فهــو كــاملوات اّلــذي مل يثبــت فيــه -مياً، جاهلّي
ــه ولرســوله، مثّ هــي « قــال صــلى اهللا عليــه وســلم  . عمــارة وجيــوز إقطاعــه عــادّي األرض لّل

 ٢.»لكم مّين 

ـــه ملـــك املـــسلمني، مثّ خـــرب حـــّىت صـــار مواتـــاً  : ثانيهمـــا     مـــا كـــان إســـالمّياً جـــرى علي

 إنّـه مـال ضـائع يرجـع فيـه إىل  :  قـال الـّشافعّية . عاطًال، وال يعرف له مالك وال ورثة مالكٍ 

 ميلك باإلحياء مطلقاً، إذا كانـت األرض غـري مقطعـٍة،  :  وقال املالكّية . رأي اإلمام مطلقاً 
 إن مل يعـرف  :  وقـال احلنفيّـة . أّما إذا كانت مقطعًة فالرّاجح عندهم أّ�ا ال متلك باإلحياء

  ٤. ، وهو رأي للحنابلة٣ع اإلمام لهأربابه ملك باإلحياء، بشرط إقطا 

 :إقطاع العامر -القسم الثاني

  : إقطاع العامر ضربان   

 مــا تعــّني مالكــه فــال نظــر للــّسلطان يف إقطاعــه اتّفاقــاً، إالّ مــا يتعّلــق  : الــّضرب األّول   

م،  وهـذا إذا كانـت يف دار اإلسـال . بتلك األرض من حقوق بيت املال أو املـصاحل العاّمـة
 فـإن كانـت يف دار احلـرب الّـيت ال يثبـت للمـسلمني عليهـا  . سواء أكانت ملـسلٍم أم لـذّميٍّ 

                                                           

ابــــــن ، ٢١٢ص، احلكــــــام الــــــسلطانية، أيب يعلــــــى، ١٩٠ص، األحكــــــام الــــــسلطانية،  املــــــاوردي- ١
  .٦٥ص، دار املعرفة، اخلراج، أبو يوسف، ٢٦٥ص ، ٣ج، عابدين

 .١٣٢ص ، ٢ج، الشافعي يف مسنده أخرجه - ٢
  .٣٨٦ص، ٦ج، دار الفكر، الفتاوى اهلندية، أبو حنيفة - ٣
  .٢١٣، األحكام السلطانية،  أيب يعلى- ٤



       
  
 

 

 
 

١٠٠٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

ســأل متــيم الــّدارّي رســول اللّــه صــلى  « :  وقــد . يــد، فــأراد اإلمــام إقطاعهــا عنــد الظّفــر جــاز
  .١ »اهللا عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد اّلذي كان منه بالّشام قبل فتحه ففعل

 فمــا اصــطفاه  :  مــا مل يتعــّني مــالكوه ومل يتمّيــز مــستحّقوه :  الثّــاني مــن العــامرالــّضرب   
اإلمــام لبيــت املــال، وكــذلك كــّل مــا دخــل بيــت املــال مــن أرض اخلــراج، أو مــا مــات عنــه 

  : أربابه، ومل يستحّقه وارث بفرٍض وال تعصيٍب ففي إقطاعه رأيان

الــّشافعّية واحلنابلــة، ألنّــه ال جيــوز إقطــاع رقبتــه  عــدم اجلــواز وهــو رأي املالكّيــة و  : األّول   

 فجــرى علـــى رقبتــه حكـــم  . الصــطفائه لبيـــت املــال، فكـــان بــذلك ملكـــاً لكافّــة املـــسلمني

  . الوقف املؤبّد

ــاني    اجلــواز وهــو رأي احلنفّيــة، ألّن لإلمــام أن جييــز مــن بيــت املــال مــن لــه غنــاء يف  : الّث

، ويعمــل يف ذلــك بالّــذي يــرى أنّــه خــري للمــسلمني اإلســالم، ومــن يقــوى بــه علــى العــدوّ 
وأصلح ألمرهم، واألرض عندهم مبنزلة املال يصّح متليك رقبتها، كمـا يعطـى املـال حيـث 

 ٢ . ظهرت املصلحة

 :إقطاع المعادن -القسم الثالث 

     .  ظاهرة وباطنة :  وهي ضربان . املعادن هي البقاع اّليت أودعها الّله جواهر األرض   

 كمعــــادن الكحــــل، وامللــــح،  . فمــــا كــــان جوهرهــــا املــــستودع فيهــــا بــــارزاً   : أّمــــا الظّــــاهرة   

والــّنفط، فهــو كاملــاء الّــذي ال جيــوز إقطاعــه، والّنــاس فيــه ســواء، يأخــذه مــن ورد إليــه، ملــا 

استقطع رسـول اللّـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـح مـأرٍب فأقطعـه، «ورد أّن أبيض بن محّاٍل 

 يــا رســول اللّــه إّين وردت هــذا امللــح يف اجلاهليّــة، وهــو  : بــن حــابٍس الّتميمــيّ فقــال األقــرع 

بــأرٍض لــيس فيهــا غــريه، مــن ورده أخــذه وهــو مثــل املــاء العــّد بــاألرض، فاســتقال أبــيض 

                                                           

  .٢٧٤ص، ه١٤٢٨، دار الفكر،  أخرجه أبو عبيد القاسم يف األموال- ١
ـــــسلطانية، املـــــاوردي، ٦٨ص، ٤ج، حاشـــــية الدســـــوقي،  الـــــدردير- ٢  أيب، ٢٩٢ص، األحكـــــام ال

 .٦٣ص، اخلراج، أيب يوسف، ٢٢١٥، األحكام السلطانية، يعلى



       
  
 

 

 
 

١٠١٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

 فقــال النّــّيب صــلى اهللا عليــه  .  قــد أقلتــك علــى أن جتعلــه مــّين صــدقةً  :  فقــال . قطيعــة امللــح

 ١"ههو مثل املاء العّد، من ورده أخذ و هو منك صدقة،"  : وسلم

 أّمــا املالكيّــة فقــد أجــازوا إقطــاع اإلمــام للمعــادن  . وهــو رأي احلنفيّــة والــّشافعّية واحلنابلــة   

  . بغري متييٍز بني الباطن والظّاهر

فهي ما كان جوهره مـستكّناً فيهـا، ال يوصـل إليـه إالّ بالعمـل،    : وأّما المعادن الباطنة   

 فهــــذه ومـــا أشـــبهها معــــادن باطنـــة، ســــواء  .  الـــّذهب والفــــّضة والـــّصفر واحلديـــدكمعـــادن

 وقد أجـاز إقطاعهـا احلنفيّـة،  . احتاج املأخوذ منها إىل سبٍك وتصفيٍة وختليٍص أو مل حيتج

  ٢. وهو رأي للّشافعّية، ومنع ذلك املالكّية واحلنابلة، وهو الرّأي الرّاجح للّشافعّية

 

  المطلب الثالث
  اللع االستغــــــــــا ـــــــــــــإقط

ـــال عـــوض     ـــة دون رقبتهـــا يف قب ـــة قريـــة أو مزرعـــة معّين وهـــو أن يفـــّوض إىل شـــخص غّل

   .يؤخذ بعنوان املقامسة أو ّجماناً بأن يفّوض إليه خراجها مّدة معّينة

 إىل شـخص، - واليت هي ملـك للمـسلمني-ومن هذا القبيل إقطاع األراضي اخلراجّية   

   ٣.معناه كون خراجها له، ال خروجها عن اخلراجّيةفإّن 

فإذاً خيتلف إقطاع األراضي اخلراجّية عن إقطـاع أرض املـوات، فمعـىن األّول أن يكـون    

للمقطع له خراج األرض ال نفسها؛ ألّ�ا ملك جلميـع املـسلمني، فـال يـصّح أن يتمّلكهـا 

تمّلكهـــا باإلحيـــاء؛ ألّ�ـــا شـــخص خـــاّص، ومعـــىن الثـــاين اختـــصاص األرض بـــاملقطع لـــه لي

  .ملك لإلمام فيتصّرف فيها كيف يشاء

فأمـا العـشر فإقطاعـه ال جيـوز؛ ألنـه ، عُـْشٌر، وخـراج:  ضـربنيعلـىإقطاع االسـتغالل    و 

زكــاة ألصــناف يعتــرب وصــف اســتحقاقها عنــد دفعهــا إلــيهم، وقــد جيــوز أن ال يكونــوا مــن 

 ال توجــد فــال جتــب، فــإن وجبــت أهلهــا وقــت اســتحقاقها؛ أل�ــا جتــب بــشروط جيــوز أن
                                                           

 .٤٢ص، ٢ج، ه١٤١٠، بريوت، دار املعرفة،  أخرجه الشافعي يف األم- ١
أمحـــــد ، ٢١٩ص، احلكـــــام الـــــسلطانية، أيب يعلـــــى، ١٩٧ص ، احلكـــــام الـــــسلطانية،  املـــــاوردي- ٢

 .٢٧٩ص، ٥ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٩٣ص، ٣ج، القليويب، شهاب الدين
 .٢٢٩ص، ١ج، بلغة الفقيه،  السيد حممد- ٣



       
  
 

 

 
 

١٠١١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

وكان مقطعها وقـت الـدفع مـستحق�ا كانـت حوالـة بعـشر قـد وجـب علـى ربّـه ملـن هـو مـن 

أهله، صح وجاز دفعه إليه، وال يصري ديًنا لـه مـستحق�ا حـىت يقبـضه؛ ألن الزكـاة ال متلـك 

لبــة إالَّ بــالقبض، فــإن منــع مــن العــشر مل يكــن لــه خــصًما فيــه، وكــان عامــل العــشر باملطا

  .أحق

  :وأمَّا اخلراج فيختلف حكم إقطاعه باختالف حال مقطعه، وله ثالثة أحوال   

خلـراج يفء أن يكون مـن أهـل الـصدقات، فـال جيـوز أن يقطـع مـال اخلـراج؛ ألن ا: أحدها

مــا ال يــستحق الــصدقة أهــل الفــيء، وجــوَّز أبــو حنيفــة ذلــك؛  .ال يــستحقه أهــل الــصدقة

  .هل الصدقةألنَّه جيوز صرف الفيء يف أ

 أن يكون من أهل املـصاحل ِممـَّن لـيس لـه رزق مفـروض، فـال يـصح أن :والحالة الثانية   

يقطعه على اإلطالق، وإن جاز أن يعطـاه مـن مـال اخلـراج؛ ألنـَّه مـن نفـل أهـل الفـيء ال 

ــا هــو مــن صــالت املــصاحل، فــإن جعــل لــه مــن مــال اخلــراج  مــن فرضــه، ومــا يعطــى لــه إمنَّ

  :كم احلوالة والتسبب، ال حكم اإلقطاع، فيعترب يف جوازه شرطانشيء أجرى عليه ح

  .أن يكون مباٍل مقدَّر قد وجد سبب استباحته: أحدمها   

أن يكـــون مـــال اخلـــراج قـــد حـــلَّ ووجـــب؛ ليـــصحَّ التـــسبب عليـــه واحلوالـــة بـــه، : والثـــاين   

  .فخرج �ذين الشرطني عن حكم اإلقطاع

رتزفة أهـل الفـيء وفرضـية الـديوان، وهـم أهـل اجلـيش،  أن يكون من م:والحالة الثالثة   

ـــــيهم مـــــصرف  وهـــــو أخـــــص النـــــاس جبـــــواز اإلقطـــــاع؛ ألنَّ هلـــــم أرزاقًـــــا مقـــــدَّرة تـــــصرف إل

االستحقاق؛ ال تعويض عمَّا أرصدوا نفوسهم من محاية البيـضة والـذّب عـن احلـرمي، فـإذا 

  ١.ل اخلراجصحَّ أن يكونوا من أهل اإلقطاع روعي حينئذ ما

   

  

                                                           

ــــسلطانية،  املــــاوردي- ١ ، ٢١٢ص ص، األحكــــام الــــسلطانية، أيب يعلــــى، ١٨٣ص ، األحكــــام ال
  ٩٠ص، ٤ج، الشرح الصفري، أيب الربكات، ٢١٦ص، كشاف القناع، البهويت



       
  
 

 

 
 

١٠١٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

  مبحث الثالثال

   في الفقه اإلسالمي والنظام السعودياآلثار المترتبة على اإلقطاع

 عن اآلثار املرتتبة على اإلقطاع يف الفقه -بإذن اهللا–   يف هذا املبحث سنتحدث 

  :وذلك يف مطلبني على النحو اآليت، اإلسالمي والنظام السعودي

  

  المطلب األول

  قه اإلسالمي في الفاآلثار المترتبة على اإلقطاع

  :   يرتتب على اإلقطاع آثار نذكر منها ما يأيت

  :ثبوت الملكية -١

، فـــإذا أقطـــع اإلمـــام ١  يفيـــد حـــّق االختـــصاص واألحّقيـــة- كـــالتحجري-إقطـــاع األرض   

شخصاً قطعة من األرض املـوات أو معـدناً مـن املعـادن الباطنـة كـان لـه حـّق االختـصاص 

، وقـــد اّدعـــي نفـــي اخلـــالف فيـــه بـــني ٢ باإلحيـــاءبـــذلك، فـــال جيـــوز ألحـــد رفـــع هـــذا احلـــقّ 
، وكـــذا لـــيس ألحـــد نقـــضه، وهلـــذا ذكـــر الفقهـــاء أّن مـــن شـــروط جـــواز إحيـــاء ٣املـــسلمني

، بــل جيــوز نقــل هــذا احلــّق مــن ٤ املــوات أن ال تكــون قــد أقطعهــا اإلمــام ألحــد قبــل ذلــك

 .قبـــــــــــــــــل املقطـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــه إىل الغـــــــــــــــــري بعقـــــــــــــــــد وحنـــــــــــــــــوه، كمـــــــــــــــــا يف األرض احملّجـــــــــــــــــرة
ر القول بثبوت حّق االختـصاص باإلقطـاع مبـين علـى القـول باختـصاص سـبب ولكن ذك

متلّــك األرض املــوات باإلحيــاء دون اإلقطــاع، وحينئــٍذ يكــون أثــره حــّق االختــصاص، وقــد 

 .اعــرتض عليــه بــاملنع مــن اختــصاص ســبب التملّــك باإلحيــاء، بــل حيــصل بــه وباإلقطــاع
اإلقطــاع املزبـــور علــى وجـــه االختـــصاص وفيــه منـــع إن مل يكــن إمجاعـــاً، فالبــّد مـــن تنزيـــل 

                                                           

  . ٣٢: ٢املهذب . ٨٨، ٨٧: ٣املبسوط  - ١
 .٤٩٠: ٤ ، م١٩٨٤، لدار التونسيةا،  التحرير،حممد الطاهر-  ٢
  .٨٧: ٣املبسوط : انظر - ٣
 .٤٨٦: ٤ التحرير -  ٤



       
  
 

 

 
 

١٠١٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

واألحّقيـــة باإلحيـــاء، وإّال فلـــو فـــرض كونـــه إقطاعـــاً علـــى وجـــه التمليـــك جـــاز إن مل يكـــن 

  . ، وحينئٍذ فيكون أثره امللكية، ووجهه إطالق أدلّة والية اإلمام واحلاكم إمجاعاً 

رفـاق للمقطـع هذا كلّـه يف إقطـاع التمليـك، وأّمـا إقطـاع اإلرفـاق فـأثره حـصول حـّق اإل   

لـه، كمــا أّن إقطـاع األرض اخلراجيّــة لالسـتغالل أثــره ملــك املنفعـة، فهــو نـوع مــن اإلجــارة 

  .أو املزارعة

  : إلزام المقطع له باإلحياء-٢

يلــزم املقطــع لــه باإلحيــاء إن كــان اإلقطــاع مــن أجــل اإلحيــاء، فــإن أّخــره خــّريه اإلمــام    
، فـإن ذكـر عـذراً يف التـأخري واسـتمهل يف ذلـك بني اإلحياء وبـني التخليـة بينـه وبـني غـريه

، ولو اعتذر بكونـه فقـرياً فطلـب اإلمهـال إىل اليـسار فقـد احتمـل بعـض ١أمهله يف ذلك 

  .عدم اإلجابة

  : استرجاع المقطع من المقطع له إذا ترك اإلحياء-٣

جعت إذا ترك املقطع لـه إحيـاء املقطـع بعـد اإلمهـال يف التـأخري ومل يكـن لـه عـذر اسـرت    

  .٢منه واخرجت من يده

هذا إذا كان اإلقطاع ألجل اإلحياء ال جلهة اخرى أو للتمليـك ابتـداًء، وإّال فـال وجـه    

  .لالسرتجاع كما هو واضح

 

  المطلب الثاني

   في النظام السعودياآلثار المترتبة على اإلقطاع

إال ،  مبجــرد اإلقطــاعطــاع بالتملــكيف اململكــة العربيــة الــسعودية علــى اإلقالنظــام    رتــب 

ــــث إفــــادة التملــــك مبجــــرد اإلقطــــاعأنــــه  ــــسكين والزراعــــي مــــن حي ــــني اإلقطــــاع ال ، فــــرق ب

                                                           

  .٣٢: ٢املهذب . ٨٧: ٣املبسوط  - ١
  . ٣٢: ٢املهذب . ٨٧: ٣ املبسوط - ٢



       
  
 

 

 
 

١٠١٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

فاإلقطــــاع الــــسكين مبوجــــب النظــــام يفيــــد التملــــك دون النظــــر إىل حــــصول اإلحيــــاء مــــن 
ـــــوزراء رقـــــم ، املقِطـــــع ـــــذلك قـــــرار جملـــــس ال هــــــ ١٣٩٦/ ٧/ ١٦ يف ١٢٥٠وقـــــد صـــــدر ب

ومــة قـدميا وحــديثًا يف كيف أن عمـل احل"علــى قـرار اهليئــة القـضائية العليــا املتـضمن املوافقـة 

وتكتـــب اجلهـــات الرمسيـــة ، وا�ـــا تـــصدر وثـــائق اإلقطـــاع، اعتبـــار اإلقطـــاع مفيـــًدا للتملـــك
ـــاء علـــى  للمحـــاكم إلعطـــاء املقطـــني حجـــج االســـتحكام علـــى األراضـــي املقطعـــة هلـــم بن

وتــشرتي يف بعــض ، مســع وبــصر احلكومــةفيبيعــون تلــك األراضــي حتــت ، األوامــر الــسامية

بــل تــشهد لــه ، ولــيس يف عمــل احلكومــة هــذا مــا خيــالف الــشرع، احلــاالت احلكومــة مــنهم
وهــو ، القواعــد الــشرعية وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن اهليئــة تــرى بــأن اإلقطــاع يفيــد التملــك

 صـاحبه الذي عليه العمل اجلاري يف اململكة إال ما رافقه شرط حـني اإلقطـاع بـأال ميلكـه

  ١" فيكون الشرط معتربًا وال يتحقق ملك بدونه، إال باإلحياء

، بــل البــد مــن ثبــوت اإلحيــاء،  اإلقطــاع الزراعــي فــال يثبــت امللــك مبجــرد اإلقطــاعا   أمــ
/ ٦ يف ٢٦/ ٢وقــد قــرر ذلــك نظــام توزيــع األراضــي البــور الــصادر باملرســوم امللكــي رقــم 

  .هـ١٣٨٨/ ٧

  :وهي، ر اإلقطاع آثارًا بينتها املادة السابعة   ورتب املنظم على صدور قرا

  .يكون ملن صدر لصاحله قرار التوزيع حق اختصاص يف األرض حمل القرار -١

،  جيـــب علـــى مـــن صـــدر لـــصاحله القـــرار اســـتثمار األراضـــي خـــالل املـــدة احملـــددة فيـــه-٢

 مـن مـن مـساحتها مبـا% ٢٥وتعترب األراضي مستثمرة زراعياً بري جـزء منهـا ال يقـل عـن 
وتعتـــرب مـــستثمرة حيوانيـــاً إذا ثبـــت جديـــة اإلنتـــاج احليـــواين خـــالل ، شـــأنه اإلنتـــاج الفعلـــي

  .املدة احملددة لالستثمار

إذا قـام "   كما بينت املادة التاسعة مىت حيصل التملك ومب يثبـت رمسيـاً حيـُث جـاء فيهـا 

ُمتلـك ، لالسـتثمارمن صدر لصاحله قرار التوزيع باستثمار األراضي وانتهت املدة احملـددة 
علــى أن ، وذلــك بقــرار مــن وزيــر الزراعــة، األرض املوزعــة ملــن صــدر لــصاحله قــرار التوزيــع

  " هذا القرار ال يعترب نافًذا إال بعد أن تتم املصادقة عليه من جاللة امللك أو من يفوضه

                                                           

 .٣٣٦ص ، ١ج،  التصنيف املوضوعي- ١



       
  
 

 

 
 

١٠١٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودياإلقطاع وأثره يف التملك للعقار  

  المطلب الثالث

سالمي والنظام المقارنة بين اآلثار المترتبة على اإلقطاع في الفقه اإل
  السعودي

مـــــن خـــــالل مـــــن ذكـــــر يف اآلثـــــار املرتتبـــــة علـــــى اإلقطـــــاع يف الفقـــــه اإلســـــالمي والنظـــــام  

  :السعودي جند

فـــإذا أقطـــع ، أن اإلقطـــاع يف الفقـــه اإلســـالمي يفيـــد التملـــك وحـــق االختـــصاص - 

اإلمــام شخــصاً قطعــة مــن األرض املــوات أو معــدناً مــن املعــادن الباطنــة كــان لــه 
 .بذلكحّق االختصاص 

يلــزم املقطــع لــه باإلحيــاء إن كــان اإلقطــاع مــن أجــل اإلحيــاء، فــإن أّخــره خــّريه   - 

 .اإلمام بني اإلحياء وبني التخلية بينه وبني غريه
ـــرك املقطـــع لـــه إحيـــاء املقطـــع بعـــد اإلمهـــال يف التـــأخري ومل يكـــن لـــه عـــذر  -  إذا ت

 .اسرتجعت منه واخرجت من يده

فــرق إال أنــه ، بالتملــك مبجــرد اإلقطــاعيف النظــام الــسعودي رتــب علــى اإلقطــاع  - 
، بـــــني اإلقطـــــاع الـــــسكين والزراعـــــي مـــــن حيـــــث إفـــــادة التملـــــك مبجـــــرد اإلقطـــــاع

فاإلقطاع السكين مبوجـب النظـام يفيـد التملـك دون النظـر إىل حـصول اإلحيـاء 

بـل البـد مـن ،  اإلقطاع الزراعـي فـال يثبـت امللـك مبجـرد اإلقطـاعاأم، من املقِطع
 .ثبوت اإلحياء

ـــذلك ال يوجـــد يف فـــرق بـــني الفقـــه اإلســـالمي والنظـــام الـــسعودي يف األثـــر     ل

  .املرتتب على اإلقطاع يف كل منهما يثبت حق التملك مبجرد اإلقطاع

  

 

  

  



       
  
 

 

 
 

١٠١٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  اخلامتة

  
ريف اللغويــة واالصــطالحية لإلقطــاع أنــه يكــون مــن مــوات اتبــني مــن خــالل التعــ - 

 .يق املنفعة العامةوهو جائز باتفاق األئمة لغرض حتق، األراضي ومن العامر

فـضابط اإلحيـاء هـو العـرف املعهـود تطرق البحث للفرق بني اإلقطاع واإلحيـاء  - 

إذ تنــصرف كلمــة اإلحيــاء يف معناهــا إىل مــوات األرض البعيــد عــن ، بــني النــاس
ألن اإلحيـــاء يكـــون ســـعيا مـــن النـــاس لتحقيـــق ، فهـــذا ميلـــك باإلحيـــاء، العمـــران

 وحثًــا مــن اإلمــام لتحقيــق مـــصلحة أمــا اإلقطــاع فهــو ســعياً ، مــصلحة شخــصية

  .وعدالة اجتماعية يف توزيع الثروات، عامة
ـــة أقـــسامٍ  -   مـــواٍت، وعـــامٍر،  : ينقـــسم إقطـــاع الّتمليـــك يف األرض املقطعـــة إىل ثالث

 . ومعادن

إذا تـرك املقطـع لـه إحيـاء املقطـع و ، من األثار املرتتبة على اإلقطاع ثبوت امللكية - 
 . يكن له عذر اسرتجعت منه واخرجت من يدهبعد اإلمهال يف التأخري ومل

، يف اململكة العربية السعودية على اإلقطاع بالتملك مبجرد اإلقطـاعالنظام رتب  - 

فـــرق بـــني اإلقطـــاع الـــسكين والزراعـــي مـــن حيـــث إفـــادة التملـــك مبجـــرد إال أنـــه 
فاإلقطاع السكين مبوجب النظام يفيد التملك دون النظر إىل حـصول ، اإلقطاع

   من املقِطعاإلحياء

  
  
  
  
  



       
  
 

 

 
 

١٠١٧
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  املراجع واملصادر
 .القرآن الكرمي - 
أبــــو حممــــد موفــــق الــــدين عبــــد اهللا بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن قدامــــة ة ابــــن قدامــــ - 

 ه١٤١٧، دار عامل الكتب، املغين،  املقدسي

 .دار الكتب العلمية، املهذب، الشريازيأبو اسحاق إبراهيم علي يوسف  - 
 .دار احلديث، السلطانيةاألحكام ، املاورديأبو احلسن علي بن علي  - 

دار الكتـب ، املنتقـى شـرح املوطـأ، البـاجيأبو الوليد سليمان بن خلف القرطيب  - 

 ه١٤٢٠، العلمية
مكتبـــة ، ،  مـــصنف أيب شـــيبة،أبـــو بكـــر بـــن أيب شـــيبة عبـــد اهللا عثمـــان العبـــسي - 

 .١٤٠٩، الرياض، الرشد

 ه١٤٢٨ ،دار الفكر، األموال، بن سالم اهلروي البغداديأبو عبيد القاسم  - 
 .بريوت، دار قتيبة، االستذكار،  األندلسي عبد الربأبو عمر يوسف بن - 

 .دار الرسالة العلمية،  سنن أيب داود ،أبو عيسى حممد بن عيسى سورة - 

 .املكتبة األزهرية، اخلراج،  يعقوب بن إبراهيم األنصاريأبو يوسف - 
، ب العلميــةدار الكتــ، األحكــام الــسلطانية،  حممــد بــن احلــسني الفــراءأيب يعلــى - 

 ه١٤٢١، لبنان، بريوت

دار ،  الـــسنن الكـــربىأمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي بـــن موســـى البيهقـــي أبـــو بكـــر - 
 .الكتب العلمية

 .دار الكتب السلفية، فتح الباري،  العسقالينبن حجرأمحد بن علي  - 

 .دار الرسالة العلمية، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث األزدي - 
، دار صـــــادر، معجـــــم البلـــــدان، لرومــــي احلمـــــويشــــهاب الـــــدين أبـــــو عبـــــد اهللا ا - 

 ه١٤١٢، ٣ط، بريوت

ــــد الغــــين -  دار الكتــــب ،  الكتــــابيفاللبــــاب ،  بــــن طالــــب الدمــــشقي احلنفــــيعب
 .لبنان، بريوت، العلمية

حاشـــــية النـــــرباوي علـــــى شـــــرح اإلقنـــــاع يف حـــــل ألفـــــاظ أيب ، عبـــــد اهللا النـــــرباوي - 

 لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الشجاع للشربييت
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، املطبعــة الكــربى األمرييــة، تبيــني احلقــائق، الزيلعــيثمــان بــن علــي فخــر الــدين ع - 
 .القاهرة

علـــي اخلفيـــف، امللكيـــة يف الـــشريعة اإلســـالمية مـــع مقارنتهـــا بالقـــانون الوضـــعي،  - 

 م بدون دار نشر١٩٦٩طبعة 
، مكــة املكرمــة،   مطبعــة احلكومــة- رمحــه اهللا-فتــاوى الــشيخ حممــد بــن إبــراهيم - 

 ه١٣٩٩

: دار الكتــــــب العلميــــــة الطبعــــــة، ١٩٤ص ، ٦بــــــدائع الــــــصنائع ج ، الكاســــــاين - 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، 

الطبعــة ، دار الفكــر، الفتــاوى اهلنديــة، جلنــة علمــاء برئاســة نظــام الــدين البلخــي - 

 .الثانية
 .ه١٤٢٢، دار طوق النجاة، ،  صحيح البخاري،حممد إمساعيل البخاري - 

 .م١٩٨٤، يةالدار التونس، التحرير، حممد الطاهر - 

، بــريوت، دار الفكـر، حاشــية ابـن عابــدين،  الدمـشقي ابـن عابــدينحممـد أمــني  - 
 ه١٤١٢

 .ه١٤١٤، بريوت، دار املعرفة، املبسوط، السرخسيحممد بن أمحد  - 

 .دار ابن حزم، القوانني الفقهية،  الغرناطي جزيحممد بن أمحد - 
 .دار الفكر، الشرح الكبري، الدسوقيحممد بن أمحد عرفة  - 

 .بيت األفكار الدولية، تاريخ األمم والرسل وامللوك،  الطربيبن جرير حممد - 

 ه١٤١٣، مصر، دار احلديث، نيل األوطار، الشوكاينحممد بن علي  - 
ــــــن حممــــــد اخلطيــــــب  -  ــــــشربيينحممــــــد ب ــــــة، مغــــــين احملتــــــاج، ال ــــــب العلمي ، دار الكت

 .ه١٤١٥

دار ، لــسان العــرب،  األنــصاريابــن منظــورحممــد علــي أبــو الفــضل مجــال الــدين  - 
 ه١٤١٤، ٣ط ، بريوت، صادر

 .دار الكتب العلمية، كشاف القناع،البهويتمنصور بن يونس  - 

 ،ه١٤٢٣، دمشق، دار الفكر، املعامالت املالية املعاصر، وهبة الزحيلي - 
/ ٧/ ٦ يف ٢٦/ ٢نظــــام توزيــــع األراضــــي البــــور الــــصادر باملرســــوم امللكــــي رقــــم  - 

  .هـ١٣٨٨


