املثامنة يف العقار للمصلحة العامة
إعداد

الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  ،وبعد . . .
فإن العقود اجلربية منتشرة يف كتب احملدثني وتفريعات الفقهاء ؛ كبيع مال احملتكر ،
والتسعري  ،والشفعة  ،وقسمة اإلجبار  ،وبيع مال املفلس  ...وحنو ذلك  ،ومنه املثامنة
يف العقار للمصلحة العامة  ،املعروف بلسان العصر ابسم (نزع ملكية العقار للمصلحة
العامة) .
وقد تكلم الفقهاء عليه قدميًا وحديثًا  ،وهذه أحباث خمتصرة تلم شتات ما تناثر يف هذه
املسألة ملا هلا من أمهية يف العصر الراهن  ,بل صارت متثل ظاهرة حضارية يف املدن

والقرى واألمصار  ،كتوسعة املساجد وإنشائها  ،والطرق ومدها  ،وحنو ذلك يف أعقاب
تلبية متطلبات احلضارة ومعايشتها  ،وألمهيتها  ،أدخلت يف مشروع (وثيقة حقوق

اإلنسان يف اإلسالم) من أن الناس مسلطون على أمالكهم  ،وجيوز لويل األمر نزع امللك
عامة لقاء تعويض فوري عادل .
من مالكه ملصلحة َّ
وقد أدرت البحث فيها على ما يلي :
أوال  :التعريف مبفردات العنوان .
اثنيًا  :متهيد عن امللكية .

اثلثًا  :القيود الواردة عليها .

ابعا  :املثامنة يف العقار للمصلحة العامة .
رً
__________

وفيه ستة فروع :
ا  -وقائعها على مدى العصور اإلسالمية .
 -2كالم الفقهاء فيها .
 - 3أدلتها .
 - 4شروطها .
 - 5موقف املالك منها .
 - 6حكم نزع العقار من مالكه ليتملكه آخرون .

فإىل بياهنا :
أوال  :التعريف مبفردات العنوان .
ً

هذا العنوان (نزع ملكية العقار للمصلحة العامة) اصطالح حادث يف العصر احلاضر ،

وهو لدى الفقهاء ينطوي حتت ما يطلقون عليه (: )1
ا  -العقود القهرية .
 - 2اإلكراه حبق .
 - 3اإلكراه اجلائز .
 - 4اجلرب احلالل .
 - 5اجلرب الشرعي .
__________

( )1انظر  :نزع ملكية العقار للمصلحة العامة للشيخ عبد العزيز بن عبد املنعم
ص. 437
ومن مفرداته  :الشفعة  ،التسعري  ،بيع مال احملتكر  ،بيع مال املفلس  ،جرب غري املسلم
على بيع عبده املسلم  ،قسمة اإلجبار  ،إجبار مالك رقيق أو حيوان ببيعه إذا مل ينفق
عليه  . . .وهكذا يف عدة فروع منتشرة يف عدد من أبواب الفقه .
فيتبقى التعريف أبمرين :
 -1امللك
 -2املصلحة العامة .
أما امللك فهو يف اصطالح الفقهاء :
اتصال شرعي بني اإلنسان وبني شيء يكون مطل ًقا لتصرفه فيه  ،وحاجزا عن تصرف

غريه فيه (. )1

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل (: )2
(امللك  :هو القدرة الشرعية على التصرف يف الرقبة) .
ومدار امللك يف تعريفاهتم على الشرعية يف أسبابه  ،فحيث يكون مل ًكا شرعيا ترتتب
عليه آاثره (حقوق التملك) الشرعية .وهللا أعلم .

املصلحة العامة :
أصبح نزع ملكية العقار لعموم املصلحة يف أي بلد يشكل ظاهرة حضارية يف العصر
الراهن  ,وذلك لتحقيق مصاحل اخللق الضرورية يف أعقاب تغري وجوه التعايش  ،وظهور
املخرتعات من السيارات والقطارات وحنوها  ،لتسهيل سبل التعايش وتوفري األمن وحنو
ذلك من املصاحل .
__________
( )1هتذيب الفروق . 234 /4 ،
( )2الفتاوى الكربى 347 ، 114 /3
ومنه  :بناء املساجد  ،وتوسعتها  ،وإجياد امليادين  ،ومد الطرقات . . .
واملصلحة على مراتب :
ا  -املصلحة يف الضرورايت  :بتوفري ما حيفظ للناس ضرورايت حياهتم اخلمس املشهورة
 :حفظ الدين  ،والنفس  ،والعقل  ،والنسل  ،واملال .
 - 2املصلحة يف احلاجيات  :وهي ما حيتاجه الناس للتوسعة  ،ورفع الضيق واحلرج .
 - 3املصلحة يف التحسينات  :وهي األخذ مبا يليق يف حماسن العادات  ،ومكارم
األخالق .
املصلحة العامة :
متتاز املصلحة العامة عن املصلحة اخلاصة ابلشمول وعموم النفع  ،فلذا كانت أوىل
ابلتقدمي وعموم النفع  ،سواء كان عمومها ألهل بلد أو حي  ,أو إقليم أو مملكة من
املمالك  ،وهكذا كلما كان اتساع نفعها كان حتقيقها ورعاية حتصيلها ألزم وأوىل  .وهللا
أعلم .
اثنيًا  :متهيد عن امللكية :

مبا أن امللكية الفردية لألشياء وحيازهتا واالختصاص هبا غريزة طبيعية لبين آدم  ،فقد

واكبته منذ عهد ابين آدم عليه السالم  ،كما قال هللا تعاىل :

{ واتل علَي ِهم ن بأَ ابين آَدم ِاب ْحل ِق إِ ْذ قَ َّراب قُرابًن فَ ت ُقبِل ِمن أ ِ
َخ ِر
َح ِدمهَا َوَملْ يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْاْل َ
َ َْ ً ُ َ ْ َ
َ ْ ُ َ ْ ْ ََ ْ َْ َ َ َ
ال إِ ََّّنَا ي ت َقبَّل َّ ِ
ِ
ني } [املائدة . ]27 :
قَ َ
ال َألَقْتُ لَن َ
اَّللُ م َن ال ُْمتَّق َ
َّك قَ َ ََ ُ
وقد ذكر املفسرون  :ابن كثري  ،والقرطيب  ،وغريمها أن  :هابيل كان صاحب غنم ،
وقابيل كان صاحب زرع  ،وهللا أعلم .
__________
ت أَيْ ِدينَا أَنْ َع ًاما فَ ُه ْم َهلَا
وقال تعاىل ممتنا على خلقه  { :أ ََوَملْ يَ َرْوا أ ًََّن َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممَّا َع ِملَ ْ
َمالِ ُكو َن } [ يس ]71:
وبتطور النوع اإلنساين وتكاثره تولدت امللكية اجلماعية  ،لتشابك مصاحلها وتبادهلا ,
أيضا امللكية العامة اليت يرتفق هبا اجلميع دون استثناء  ,مثل  :الطرقات  ،وما
ونشأت ً
على األرض من كأل وما يف البحار من صيد  ،وهكذا .

وما زال بنو آدم على هذا املنوال جتري عليه حياهتم الفردية  ،واجلماعية والعامة .
ويف خصوص العرب كانت هذه جارية لديهم يف جزيرهتم يتعاملون هبا  ,وأيخذون
مثال من  :البيع  ،والشراء  ،واحلرث  ،والتوارث  ،وهكذا .
أبسباب التملكات الفردية ً
فلما جاء هللا ابإلسالم علم منه ابلضرورة (التملك) يف حدود  :قواعد  ،وضوابط ،

ومعامل  ،يتوارث العلم والعمل هبا عامة املسلمني من ميدان التشريع والتطبيق يف
املباحثات كافة من منقول وغري منقول أبسباب نصبها هللا تعاىل  ،موجبة للتملك  :من
اإلحياء  ،والتحويط  ،واإلرث  ،والوصية  ،واهلبة  ،والبيوعات  ،وحنوها من (أسباب
التملك) يف إطار الشرع املطهر  ,فال جيوز األخذ بسبب التملك من احملرمات وشوائبها
؛ كالراب والغش  ،واالغتصاب  ،وحنو ذلك .
ِ
َّ ِ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِ
ين آ ََمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ني
الرَاب إِ ْن ُك ْن تُ ْم ُم ْؤمنِ َ
قال هللا تعاىل َ { :اي أَيُّ َها الذ َ
َ
ب ِمن َِّ
ِ
ِِ ِ
ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم َال
( )278فَإ ْن َملْ تَ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا َحب ْر ٍ َ
اَّلل َوَر ُسوله َوإ ْن تُ ْب تُ ْم فَلَ ُك ْم ُرءُ ُ
تَظْلِ ُمو َن َوَال تُظْلَ ُمو َن } [ البقرة . ] 279 ، 278 :
__________

وصانه عن اعتداء الغري عليه  ,فقال سبحانه  { :وَال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي ن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل } [
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ

البقرة . ]188 :

كما فصل سبحانه آاثره (حقوق التملك) من التوارث  ،والزكوات  ،والصدقات ،
واحلقوق  ،واالرتفاق  ،واالنتفاع  .وهلم جرا  ،مما حيتسب محاية وصيانة هلذا التشريع يف
التملك  ،وتصرف مالكه به  ،وإابحة استعماله بوجوه ( حقوق التملك ) من :
االستعمال  ،واالستغالل  ،والتصرف  ،مشمولة بصفيت اإلطالق والدوام يف إطار
مثال .
التشريع املطهر  ،فال جيوز استعمال (حق التملك) يف حمرم ً

وقد تواردت نصوص الشرع املطهر من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي هللا عنهم
 ،وأقضيتهم على هذه األصول العظيمة اليت جتعل النوع اإلنساين يعيش يف ظل حياة

مصوًن من املكاسب احملرمة اليت فصلها هللا سبحانه  ,فقال
رغيدة على صراط مستقيم
ً

ص َل لَ ُك ْم َما َح َّرَم َعلَْي ُك ْم } [ األنعام  . ] 119 :وزجر عنها وعن كل
لعباده َ { :وقَ ْد فَ َّ
ْسب إِ ْْثًا فَِإ ََّّنَا يك ِ
ِ
ْسبُهُ َعلَى نَ ْف ِس ِه } [ النساء . ] 111 :
َ
إمث  ,فقال تعاىل َ { :وَم ْن يَك ْ
حمفوفًا بوجوه البذل اإللزامية اليت ال جتحف ابملالك وملكه والطوعية اليت تنبئ عن

شرف نفسه وتساعد على بقاء جنسه  ،وهلذا كانت النفقات الشرعية زكاة وطهرة وَّناء

 ،فسبحان من شرع فأحكم مبا هنى عنه  ،وأمر وألزم .
__________
وهلذا بسط العلماء أحكام التملك وآاثره يف مؤلفاهتم احلديثية والفقهية وغريها  .فإىل
بيان ما يتعلق منها بنزع امللكية للمصلحة العامة :
اثلثًا  :القيود الواردة على امللك يف (أسبابه وحقوقه) :

دل االستقراء لنصوص الشرع على أن هذه امللكية بقدر ما فيها من إطالق وثبات

ودوام ألسباب متلكها وحيازهتا واالختصاص هبا يف قالب الشرع  ،فإن هذا املالك له
حق االستعمال واالستغالل والتصرف ببيع وحنوه يف حدود الشرع  ،برعاية حقوق هللا
وحقوق عباده على كال احلالني .

والشرع قد دل يف مصادره وموارده على صيانة املالك ومحايته يف حقه وأسبابه  ,ابعتباره
مال ًكا مساملًا يعايش إخوانه املسلمني  ،ويعيش لبنة بناء لرعاية مصاحلهم وتوفريها يف

حميط جواره وأقاربه وأهل حيه وأهل بلده وعامة املسلمني  ,وهذا ما يندرج حتت قاعديت

الشريعة من (حتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام) و(الضرر األشد يزال ابلضرر
األخف) وحنومها من قواعد دفع الضرر والرتجيح بني املصاحل .
وهلذا دل االستقراء على ورود قيود على (أسباب التملك) و(حقوقه) من جهات ثالث
:
 -1قيود ملصلحة املالك نفسه .
 -2قيود ملصلحة فرد آخر أو أفراد.
 -3قيود ملصلحة املسلمني عامة .
__________

وإيضاحها كما يلي على وجود تداخل وتالزم يف بعضها :
األوىل  :قيود ملصلحة املالك نفسه  ،فال جيوز كسبها من حمرم كاخلمر  ,وال صرفها فيه.
الثانية  :قيود ملصلحة الغري من األفراد  ،فال جيوز كسبها ابغتصاب مال الغري  ،وال
استغالهلا مبا يضر الغري كاجلوار .
الثالثة  :قيود ملصلحة املسلمني عامة  ،وهي اليت ال ختتص بواحد معني  ،أو مجاعة
معينني  ,فال جيوز أن يتملك مرافق املسلمني العامة ؛ كالطرق  ،والرحاب  ،واملعادن ،
واملراعي  ،وسوح الداير .
شرعا عند الفقهاء  ،كالنهي عن
شرعا ابإلحياء شروطه املعتربة ً
ولذا صار لثبوت التملك ً
تلقي اجللب  ،وبيع حاضر لباد  .وهكذا .

وعند التزاحم للمصاحل العامة واخلاصة يرجح بينها  ,فتغلب املصلحة الراجحة على
املرجوحة  ,والعامة على اخلاصة  ،سواء كانت عن طريق التحقيق واإلجياب إبجيادها ,
مثل حاجة البلد إىل نزع عقار من ملك مالكه لبناء مسجد للكافة  ,أو قنطرة وحنو
ذلك .

أو عن طريق الدفع لألذى والضرر عن املسلمني ؛ كمنع املالك من استعمال عقاره
اململوك له يف وسط بلدة أو حي آبالت ذات أصوات مزعجة  ،أو فيها خماطر  ،أو
مصنع لألمسنت أو ملواد ذات روائح كريهة  ،وهكذا .
__________
ابعا  :املثامنة يف العقار للمصلحة العامة :
رً

وفيه األحباث اْلتية :

ا  -وقائعها على مدى العصور اإلسالمية .
 - 2كالم الفقهاء فيها .
 - 3أدلتها .
 - 4شروطها .
 - 5موقف املالك منها .
 - 6حكم نزع امللك ليتملكه آخرون  .وهذا بياهنا :
الفرع األول  :اتريخ نزع ملكية العقار ومجلة من وقائعها على توايل العصور .
التاريخ التشريعي لنزع ملكية العقار ملصلحة املسلمني العامة هو من أول يوم هبطت فيه
قدما النيب صلى هللا عليه وسلم ؛ مهاجرة ( املدينة النبوية املنورة ) .
ا  -ففي صحيح البخاري وغريه (( : ، )1قصة مهاجرة النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه
الصديق أبو بكر رضي هللا عنه إىل املدينة  ,وفيه بروك راحلة النيب صلى هللا عليه وسلم
يف موضع املسجد اليوم
__________
( )1صحيح البخاري  ، 61 /5 :جامع الرتمذي  ، 121 /2 .أسد الغابة ، 86 /1 :
اإلصابة  ،طبقات ابن سعد .4 /2
وهو مربد ممر  :لسهل وسهيل غالمني يتيمني يف حجر أسعد بن زرارة  ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حني بركت به راحلته  (( :هذا إن شاء هللا املنزل  ،مث دعا رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم الغالمني  ،فساومهما ابملربد  ،ليتخذه مسج ًدا  ،فقاال  :بل

هنبه لك اي رسول هللا  ،فأىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقبله منهما هبة  ,حىت

ابتاعه منهما  ،مث بناه مسج ًدا )) اه .

 - 2مثامنة النيب صلى هللا عليه وسلم لبين النجار يف حائطهم لبناء مسجده صلى هللا

عليه وسلم .
(عن أنس رضي هللا عنه قال  :أمرين النيب صلى هللا عليه وسلم ببناء املسجد  ,فقال :
(( اي بين النجار اثمنوين حبائطكم هذا قالوا  :ال وهللا  ,ال نطلب ْثنه إال إىل هللا . )) .
رواه البخاري ()1
 - 4 ، 3توسعته صلى هللا عليه وسلم ملسجده الشريف  .وشراء بئر رومة لسقيا
املسلمني عامة .

__________

( )1فتح الباري  ، 525 /1 :ابب  ، 48الصالة ومواضع أخرى يف البيوع وغريها .
عن ْثامة بن حزن القشريي قال :
" شهدت الدار حني أشرف عليهم عثمان رضي هللا عنه  ,فقال  :ائتوين بصاحبيكم
اللذين ألباكم علي  ،قال  :فجيء هبما كأهنما مجالن  ،أو كأهنا محاران  ،قال  :فأشرف
عليهم عثمان  ,فقال  :أنشدكم ابهلل واإلسالم  ،هل تعلمون أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قدم املدينة وليس ماء يستعذب غري بئر رومة  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  (( :من يشرتي بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء املسلمني خبري له منها يف اجلنة ؟
فاشرتيتها من صلب مايل  ،فأنتم اليوم متنعوين أن أشرب منها حىت أشرب من ماء البحر
 ،قالوا  :اللهم نعم .
فقال  :أنشدكم ابهلل واإلسالم  ,هل تعلمون أن املسجد ضاق أبهله  ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :من يشرتي بقعة آل فالن فيزيدها يف املسجد خبري له منها يف
اجلنة  ,فاشرتيتها من صلب مايل  )) .رواه الرتمذي (. )1
 - 5مع بين ساعدة يف مكان مقابرهم سوقًا للمسلمني (: )2
__________

( )1جامع الرتمذي  ،رقم  . 3787وقصة بئر رومة أصلها يف صحيح البخاري  ،وسنن
النسائي وغريمها  .انظر فتح الباري . 409 - 406/ 5
( )2وفاء الوفاء .748 /2
فقد خرج السنهوري  ،عن اتريخ ابن زابلة بسنده عن عباس بن سهل  ,عن أبيه  (( :أن
النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بين ساعدة  ،فقال  :إين جئتكم يف حاجة  ،تعطوين مكان
مقابركم  ،فأجعلها سوقًا  ,وكانت مقابرهم ما حاذت دار ابن أيب ذئب إىل دار زيد بن

اثبت  ،فأعطاه بعض القوم  ،ومنعه بعضهم  ،وقالوا  :مقابرًن  ،وخمرج نسائنا  .مث
تالوموا  ،فلحقوه وأعطوه إايه  ,فجعله سوقًا  )) .اه .

يف عصر اخللفاء الراشدين :

وقد حفظت كتب احلديث والسري  ،واتريخ احلرمني الشريفني  ،وغريمها من كتب التاريخ

العامة وقائع متعددة يف توسعة احلرمني ملا ضاقا ابملصلني ونزع ملكيات الدور احمليطة

لذلك يف عصر اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم  ,فمن أصحاب الدور من تصدق هبا
جربا لتوسعة املسجد
ومل يقبل العوض  ،ومنهم من اثمنوه فقبله  ،ومنهم من بيعت عليه ً

.

الوقائع يف هذا يف عصر اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة رضي هللا عنهم يطول
البحث بسياقها  ,لكين أذكر رؤوس املسائل هلا مع الداللة على مصادرها  ,ليقف
الراغب عليها يف مظاهنا  ,وهللا املوفق .
 -1توسعة اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه للمسجد النبوي الشريف ,
أخرجها ابن سعد يف الطبقات  ، 14 ، 13/ 4 :السنن الكربى للبيهقي .168 /6 :
وانظر وفاء الوفاء . 488 ، 483 ،482/ 2 :
 - 2توسعته رضي هللا عنه للمسجد احلرام :
انظر فيها  :أخبار مكة لألزرقي  , 55 - 54 /2 :الذهب املسبوك للمقريزي 14
وفيه :

(ويف سنة سبع عشرة اعتمر عمر رضي هللا عنه  ،وبىن املسجد احلرام  ،ووسع فيه ،
وأقام مبكة عشرين ليلة  ،وهدم على قوم أبوا أن يبيعوا دورهم  ،وعوضهم أْثاهنا من
بيت املال ) اه .
ويف جمموع هذه الوقائع عن عمر رضي هللا عنه  ,أن نزع الدور إما ابلبيع لقاء تعويض
عادل  ,أو هبة املالك لداره  ,أو تصدقه هبا ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,أو
جربا وهدم الدار عند امتناعه  .وهللا أعلم .
البيع على صاحبها ً

 - 3سجن عارم يف مكة  .وشراء دار له يف خالفة عمر رضي هللا عنه  ,كما يف :
مصنف عبد الرزاق  ،وابن أيب شيبة  ،والبيهقي  ،والبخاري معل ًقا  .انظر  :فتح الباري :

. 75 /5

__________
 - 4توسعة اخلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه للمسجد النبوي الشريف  .كما يف فتح
الباري  ، 408/ 5:وفاء الوفاء . 502/ 2 :
 - 5توسعة ابن الزبري رضي هللا عنه للمسجد احلرام  .كما يف اتريخ مكة لألزرقي /2
55
 - 6توسعة املسجد النبوي الشريف يف عهد إمارة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل
أبمر عبد امللك بن مروان  .كما يف الذهب املسبوك للمقريزي  :ص .30
ويف اخلرب :
(فقوم عمر بن عبد العزيز األمالك قيمة عدل  ،وأعطى الناس أْثاهنا) اه .
واخلرب بطوله مفصل يف اتريخ ابن النجار ص . 84 - 81
 - 7توسعة الوليد بن عبد امللك للمسجد النبوي الشريف  .كما يف السري للذهيب 2
 .218/وابن كثري  77/ 9 ،273/ 5 :وفاء الوفاء .513/ 2 :
 - 8توسعة املسجد احلرام يف عهد أيب جعفر املنصور م  .سنة  158ه  ,كما يف أخبار
مكة لألزرقي  .57/ 2:واتريخ ابن كثري .42/ 14 - 149 ، 74 /10 :
__________

 - 9توسعة املسجد احلرام يف زمن املهدي م  ,سنة  169ه  .كما يف السري للذهيب 7

 . 402/اتريخ ابن كثري 132/ 10 :

 -10توسعة جامع قرطبة يف والية عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن
مروان م  .سنة  172ه رمحه هللا تعاىل  .كما يف سري أعالم النبالء .221 - 220 /8:
 - 11توسعة املسجد النبوي يف عهد بيربس عام  668ه  .كما يف  :اتريخ ابن كثري
.256/ 13
وهكذا يف وقائع يطول ذكرها وسياقها  ،ولينظر على سبيل املثال :
سري أعالم النبالء  . 221 /8 ، 379 / 3 ، 218/ 2 :املنتظم  . 212/ 10 :اتريخ
ابن كثري .ذيل الروضتني  :ص . 87اإلصابة  . 204/ 3 :معامل اإلميان - 37 /2 :
. 38
الفرع الثاين  :كالم الفقهاء يف هذه املسألة (: )1
__________
( )1انظر يف نزع امللكية للمصلحة العامة عند العلماء  .فتاوى قاضيخان، 293 /4 :
شرح علي حيدر على اجمللة  ، 245/ 3:وفاء الوفاء .501 ، 500 ، 482 /2 :
مل حيصل الوقوف على خالف يؤثر يف جواز نزع ويل األمر أو ًنئبه أي ملك فردي أو
مشرتك لتحقيق مصلحة عامة تعود على املسلمني ابلنفع لتوسعة الطرق واملساجد
وحنوها .
بل تكاد تتفق كلمتهم على ذلك  ،وأن هذا من اإلكراه حبق  ,وأكتفي بنص واحد من
كل مذهب من املذاهب األربعة (: )1
ا  -يف حاشية الشليب على شرح الكنز للزيلعي :
كرها ،ولو كان
(ولو ضاق املسجد على الناس وجبنبه أرض لرجل  ،تؤخذ أرضه ابلقيمة ً

جبنب املسجد أرض وقف على املسجد  ,فأراد أن يزيدوا شيئًا يف املسجد من األرض ,
جاز ذلك أبمر القاضي) اه .

 - 2وقال احلطاب :
(من اجلرب الشرعي  :جرب من له ريع يالصق املسجد  ،وافتقر لتوسيع املسجد به على
بيعه لتوسيع املسجد  ) ...اه .
وأييت كالم الشاطيب املالكي يف  :مبحث الشروط .
 -3يف األحكام السلطانية للماوردي ذكر فعل عمر رضي هللا عنه يف توسعة احلرمني
الشريفني .
__________
( )1انظرها جمموعة حمررة يف نزع ملكية العقار للمصلحة العامة  :ص450 - 437
للشيخ ابن عبد املنعم .
 -4وللحنابلة يف منصوص اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل  ،وأييت كالم ابن القيم رمحه هللا
تعاىل .
الفرع الثالث  :يف أدلتها :
واألدلة فيها :
ا  -عمل النيب صلى هللا عليه وسلم وعمل خليفتيه الراشدين  ،عمر وعثمان رضي هللا
عنهما  ،وعمل ابن الزبري رضي هللا عنه .
وتوارث العمل بذلك إىل عصرًن من غري نكري  ,وعليه تواردت كلمة الفقهاء رمحهم هللا
تعاىل .
 - 2دخوهلا حتت قواعد الشريعة العامة يف نفي الضرر :
أ -حتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام .
ب  -الضرر األشد يزال ابلضرر األخف .
ج  -الشريعة جاءت بتحصيل املقاصد وتكميلها  ,وتعطيل املفاسد وتقليلها .
وهللا أعلم .
__________

الفرع الرابع  :شروطها :
يف ضوء ما تقدم ميكن تصنيف شروط نزع ملكية العقار للمصلحة العامة على ما يلي :
 -1أن يكون ًنزع العقار ويل األمر أو ًنئبه فيه .
 -2أن يكون نزعه ملصلحة عامة .
وهي كما تقدم اليت يستفيد منها عموم اخللق ؛ كاملساجد والطرقات  ،وامليادين وحنوها
 ،وكلما اتسعت دائرة االنتفاع  ,كانت الضرورة إليها أشد  ,فتوسعة املسجد احلرام  ،أو
املسجد النبوي الشريف ليست كتوسعة مسجد حي من أحياء املسلمني  .وهكذا .
قال الشاطيب رمحه هللا تعاىل (: )1
( املصاحل العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة  ،وقد زادوا يف مسجد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم من غريه مما رضي أهله  ،وما ال  .وذلك يقضي بتقدمي مصلحة العموم

على مصلحة اخلصوص  ,ولكن حبيث ال يلحق اخلصوص مضرة ) اه .
 - 3أن يكون نزعه مقابل بذل عوض عادل .
__________
( )1املوافقات . 275 /2 :
وبذله على مرتبتني :

األوىل  :مساومة املالك ومثامنته كما تقدم يف حديث أنس رضي هللا عنه .
الثانية  :التقومي العادل يف حال امتناع املالك .
 - 4أن يكون العوض فوراي  .وهللا أعلم .
الفرع اخلامس  :موقف املالك منها :
من املسلمات يف الشرع املطهر أن املالك مسلطون على أمالكهم  ,فال ينتقل امللك من
مالكه إال عن رضا واختيار  ،قال هللا تعاىل َ { :ال ََْت ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي ن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إَِّال أَ ْن
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
ِ
ارةً َع ْن تَ َر ٍ
اض ِمْن ُك ْم } [ النساء ] 29 :
تَ ُكو َن جتَ َ
ويف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  (( :ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب
نفس منه )) .
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل (: )1

(الناس مسلطون على أمواهلم  ،ليس ألحد أن أيخذها أو شيئًا منها بغري طيب أنفسهم
 ،إال يف املواضع اليت تلزمهم األخذ فيها ) اه .

ومن املواضع الالزمة اليت ترد على هذا التصرف املطلق  :نزع امللك للمصلحة العامة
من ابب ترجيح املصاحل العامة على اخلاصة .
__________
( )1الطرق احلكمية  :ص . 256
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل :
قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة ) اه .
(جيوز إخراج الشيء من ملك صاحبه ً

واملصلحة الراجحة ما كانت للعامة كما يعلم مما تقدم من وقائع املثامنة على امللكية ،

وكالم الفقهاء .
وعليه  :فإن املالك الذي يقع ملكه يف دائرة ما يراد نزعه لتحقيق مصلحة عامة  ,ينبغي
أن يبيع ذلك امللك عن رضا واختيار ؛ حتقي ًقا للمصلحة العامة  ،كتوسعة مسجد أو

سابلة وحنوها  ،مىت كان ذلك املبيع لقاء عوض عادل فوري ال وكس وال شطط  .وهذا

ما قررته ( وثيقة حقوق اإلنسان يف اإلسالم ) .
وإنه إذا مل يرض وامتنع فيكون متنعه غري مشروع  ,فيجربه ويل األمر أو ًنئبه بذلك ,
وينزع منه ملكه (للمصلحة العامة) لقاء تعويض فوري عادل  ،لتحقيق مصلحة عموم
اخللق .
فهذا من اإلكراه حبق  ،وقد تقدم يف وقائع نزع امللكية على مدى العصور أمثلة هلذا .
وله نظائر لدى الفقهاء يف (العقود اجلربية) كما تقدم  .وهللا أعلم .
الفرع السادس  :يف حكم نزع امللكية الفردية أو املوقوفة ليتملكها ويستثمرها آخرون .
__________
قد علم من الشرع ابلضرورة حرمة مال املسلم  ,وأنه ال سلطان لغري مالكه عليه  ،وأن
جربا على مالكه مقيد بشروط وضوابط يلزم توفرها ليصح املشروط  ،وإال
نزع العقار ً

وجربا بغري حق  ،ومن هذه الشروط  ،بل هو أساسها األشد  :أن يكون
فيكون ً
ابطال ً

العقار ( للمصلحة العامة )  ,والعقار الذي ينزع من يد مالكه أو واقفه ليتملكه آخرون
يفتقد الشرط املذكور ( املصلحة العامة )  ,فيكون هذا من ابب الظلم لفرد له الصفة
الكاملة املطلقة يف ملكه استعماال واستغالال وتصرفًا  ,مث تنزع ليد أجنيب عنها ليستغلها

مثال فهذا تصرف ينابذ مشروعية التملك وحقوقه  ،وهو من التظامل والغصوب اليت
ً ,

هنى هللا عنها ورسوله  ،وال يقرها أهل العلم واإلميان و (( كل املسلم على املسلم حرام :
دمه وماله وعرضه ))  .واحلاصل أن هذا النوع من التصرف تنسحب عليه أحكام (

الغصب ) وأن إقراره بوابة الولوج يف التيار املادي املعاصر من أن امللكية الفردية شر ،
تشل فعاليته وحيصر يف أضيق احلدود .
اللهم فاحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرًن  ،ودنياًن اليت فيها معاشنا  ،وآخرتنا اليت

إليها معادًن  .وصلى هللا وسلم على نبينا ورسولنا حممد وآله وصحبه .
الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد
__________

