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Ownership of Metals in the Islamic Jurisprudence
Abstract: According to most of the Maliki Doctrine, metals are owned by the state.
This is closer to the right because it agrees with the general instructions of
Islam and it depends on the public benefit that does not disagree with any
text or stand against an Islamic principle. This decision that most of the
Maliki agrees with does not mean, in anyway, that the State or the Sultan
has the right to nationalize people’s properties or eat it up unjustly. Rather
it means, just as the Malikia says, these metal items are not parts of the
earth on one hand and it is a benefit proved to be for public domain on the
other hand. This does not allow anybody to eat up people’s properties unjustified in anyway and the Sharia rules oblige the ruler to offset those in
whose lands metals have been discovered because it is a right that no Muslim would ever debate.
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األقرب للصواب ؛ ألنو متفق مع التوجيهات العامة
اجح من مذىب املالكية ؛ و ىو
ملك للدو ِلة على الر ِ
خالصة المقال :املعادن ٌ
ُ
للشريعة اإلسالمية  ،و يعتمد على املصلحة املرسلة اليت ال تعارض نصاً وال تصادم مبدأ شرعياً  .و ىذا احلكم الذي
حق الدولة أو السلطان يف تأميم أمالك الناس وأكلها بالباطل  ،إمنا ـ كما قال املالكيَّة ـ
ذىب إليو املالكية ال يعين حبال َّ
ِ
ِ
ىذه األجزاء املعدنية ليست من جنس األرض من جهة  ،وىي فائدة ثبت الدليل على عموميَّة ُملكيَّتها من جهة أخرى
 .وىذا ال يبيح حبال أن تؤكل أموال الناس بالباطل  .و القواعد الشرعية حتتم على احلاكم تعويض من ظهر املعدن
بأرضو إذ ىو حق ال مياري فيو مسلم


ملكية المعادن في الفقه اإلسالمي
تقديم
ٌحاول كثٌر من الناس أن ٌجعلوا من كل بدعة مستحدثة مبدأً له جذو ُرهُ فً اإلسالم ،فكلما َ
ظ َه َر مذه ٌ
ب 120
اقتصاديٌّ أو فرضٌة سٌاسٌة أو نظرٌة علمٌة حاول تطوٌع اإلسالم لهذا المس َتحْ دَث  ،وكأنَّ اإلسالم مادةٌ
هُالمٌ ٌَّة تتكٌَّفُ حسب األهواء والمستجدات فً كل آن وحٌن  ،لذلك كثٌراً ما نسمع باشتراكٌة اإلسالم
ودٌمقراطٌة اإلسالم  ،وكثٌراً ما نقرأ بجذور التطور فً التراث العربً  ،ومرتكزات البنٌوٌة فً التفكٌر
الفلسفً اإلسالمً وهكذا  .والحقٌقة أن السٌرورة فً هذا المستراد خط ٌر جسٌم وخطأ ال ٌ ُْغ َت َفر .
إنَّ من أهم خصائص اإلسالم أنه مبدأ إلهً أو وضع ربانً ٌمتاز من سائر المذاهب واالتجاهات
بصفته اإللهٌة  .وهو حاكم ال محكوم  .وهو ثابت ال متغٌر  .مجموعة من الحقائق منَّ بها خالق اإلنسان
علٌه لٌعرف الطرٌق األمثل فً مسٌرته الدنٌوٌة فٌقف على المحجة البٌضاء  ،والسبٌل السوي .
ونظراً لهذا االتجاه الذي نعتقد جازمٌن خطأه كان البد من الوقوف على الموقف اإلسالمً الصحٌح
ث ٌحاول الناس تطوٌعه قهراً أو تطوٌع اإلسالم له  ،ولع َّل من المواضٌع األبرز فً هذا
من كل مُسْ َتح َد ٍ
المضمار حدود الملكٌة الفردٌة فً اإلسالم  ،وموقفه من الملكٌات الجماعٌة واألموال المعتبرة أمواالً
عامة  .وفً هذا الموضوع ٌظهر بحث ملكٌة المعادن أهم نقطة مثارة تتنازعها األصول وتختلف فً
أدلتها األنظار .
وقد حاولت جاهداً أن أقف على أقوال الفقهاء المتقدمٌن وأدلتهم من الكتاب والسنة والمعقول مقارنا ً
بٌنها  ،محاوالً أن أُ َن ِّب َه على ما أراه أقربَ إلى الدلٌل دون نظر إلى تفكٌر حدٌث أو مذهب مبتدع  .وكان
ُ
التحقٌق فً المصطلحات ومدلوالتها لغة وشرعا ً والتأكٌد على تغٌ ُِّر هذه المدلوالت مما
منهجً فً البحث
ٌؤثر فً إطالق األحكام  ،ثم عرض المذاهب المخت لفة مستقلة عن األدلة ومقارنة عند الحاجة بالمقابالت
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ملكٌة المعادن فً الفقه اإلسالمً
االحتجاج بها سواء
المعاصرة للمعامالت المتعلقة بها  .ثم بٌان األدلة المختلفة مع تخرٌجها وبٌان درجة
ِ
من حٌث الثبوت أو الداللة  ،ثم أختم ذلك ببٌان األقرب إلى روح التشرٌع وأدلته العامة والخاصة .

أما الخطة فقد كانت على النحو التالي :
أوالً ـ تقدٌم  :وفٌه حدٌث عن أهمٌة البحث وخطته العامة .
ثانٌا ً ـ المبحث األول  :وتحدثت فٌه عن تعرٌف الملكٌة  ،والمعادن  ،وأنواعها  ،وقسمته إلى أربعة
مطالب :
المطلب األول – في تعريف الملكية والعالقة بينها وبين المال .
وتحدثت فٌه عن معنى الملكٌة لغة واصطالحا ً ثم عن تعرٌف المال لغة واختالف الحنفٌة عن
الجمهور فً تعرٌفه اصطالحا ً منبها ً إلى العالقة الوضعٌة بٌن الملك والمال .
المطلب الثاني – في أنواع الملكية .

121
ونبهت فٌه بإشارة سرٌعة إلى أنواع الملكٌة فً التقسٌمات المشهورة عند الفقهاء ثم أكدت على
 OMÜİFDأنواع الملكٌة باالعتبارات الحدٌثة وتنبٌهات الفقهاء القدامى إلى هذه األنواع موضحا ً الفرق الكبٌر بٌن
ملكٌة الدولة والملكٌة العامة فً المقٌاس اإلسالمً وأن عدم انتباه بعض المعاصرٌن إلى ذلك كان سببا ً فً
أخطاء جسٌمة فً توضٌح مذاهب الفقهاء ال متقدمٌن .المطلب الثالث ـ فً تعرٌف المعدن والعالقة بٌنه
وبٌن الركاز .
عرفت فٌه المعدن لغة واستعماالت الفقهاء له ثم عرفت الركاز لغة وبٌنت اختالف الفقهاء فً
مدلوله وأدلة كل فرٌق مبٌنا ً األقرب إلى اللغة واألدلة .
المطلب الرابع ـ في أنواع المعادن .
أشرت فٌه إلى مختلف التقسٌمات الفقهٌة وأكدت على أشهر تقسٌمٌن لتأثٌرهما فً بٌان الحكم
فقسمت المعادن أوالً بحسب طبٌعتها ثم ثانٌا ً بحسب المؤنة فً استخراجها وذكرت أخٌراً أن األسهل لبحث
مذاهب العلماء هو بٌان مواقفهم من ملكٌة المكعادن فً األراضً المملوكة أوالً وفً األراضً الموات
ثانٌا ً .
ثالثا ً ـ المبحث الثانً  :وفٌه بٌان مذاهب العلماء فً ملكٌة المعادن المستخرجة من األراضً
المملوكة :
وقسمته إلى مطلبٌن :
المطلب األول ـ فً مذاهب العلماء .
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بٌنت فٌه بادئ ذي بدء مذاهب العلماء فً المعادن الموجودة فً األراضً المملوكة للدولة ونبهت
إلى ضرورة التمٌٌز بٌن موقف المالكٌة من ملكٌة المعادن بشكل عام وموقف الفقهاء اآلخرٌن مذكراً بما
وقع لبعض المعاصرٌن من عدم تمٌٌز بٌن الموقفٌن وذكرت بعد ذلك مذاهب العلماء فً ملكٌة المعادن
المستخرجة من األراضً المملوكة لألفراد .
المطلب الثانً ـ فً األدلة :
ذ كرت فٌه بالتفصٌل أدلة كل مذهب فً ملكٌة المعادن التً تعود أراضٌها لملكٌة أفراد من المجتمع
من السنة والمعقول ثم بحثت فً الترجٌح هذه األدلة بالمقاٌٌس األصولٌة المعروفة محاوالً بٌان مدرك كل
مذهب ألخلص فً النهاٌة إلى ما ٌمكن أن ٌكون الراجح فً الموضوع.
رابعا ً ـ المبحث الثالث  :بحثت فٌه ملكٌة المعادن فً األراضً التً ال تتبع لملك خاص وال لملك
دولة وقسمته إلى مطلبٌن :
المطلب األول ـ فً مذاهب العلماء
بحثت فٌه بداٌة عن ملكٌة المعادن فً األراضً الصلحٌة ومذاهب العلماء فً ذلك بإٌجاز ثم
تحدثت عن موات دار اإلسالم فذكرت مذاهب العلماء فٌها منبها ً على بعض ما ٌتفق منها مع السٌاسات 122
المستحدثة .
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المطلب الثانً ـ فً األدلة :
حٌث عرضت لدلٌل كل مذهب مع تفصٌل فً األدلة النقلٌة ثم درست هذه األدلة منبها ً إلى ما هو
أقرب لروح التشرٌع وأدلته العامة .
خامسا ً ـ خاتمة  :وفٌها خالصة عامة لما تقدم بحثه .

وهللا أسأل أن ٌجعل عملً خالصا ً لوجهه الكرٌم  ،وأن ٌجزي ُك َّل من أسدى إلًَّ معروفا ً أو نبهنً
على نقطةٍ فً هذه المسٌرة العلمٌَّة خٌر الجزاء  ،وهللا الموفق وهو ٌهدي السبٌل ...

المبحث األول
في تعريف الملكية والمعادن وأنواعهما
المطلب األول ـ تعريف الملكية والعالقة بينها وبين المال :
ُ
الملكٌة لغة  :مصدر صناعً من الملك .
قال فً القاموس َ :ملَ َكه ٌملِكه مِلكا ً و َملَ َكة و َم ْمل ُ َكة  :احتواه قادراً على االستبداد به .
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والمقصود من االستبداد  :االنفراد بالتصرف .
ف به" .
وعلٌه فالملك = الملكٌة (لغة) = "حٌازة المال مع القدرة على ال َّتصرُّ ِ
ف به
حبَه من التصرُّ ِ
وهو قرٌب من المعنى الشرعً حٌث الملكٌة "اختصاصٌ بالشًء ٌم ِّكنُ صا ِ
ابتداء ما لم ٌوجد مانع من التصرف" .
واالختصاص ٌفٌد أنَّ الملكٌة تمنع الغٌر من التصرف  ،والتصرف أشمل من االنتفاع حٌث ٌشمل
القدرة على البٌع والهبة إضافة لالستعمال واالستغالل  .وقٌد _ابتداء_ ٌفٌد إخراج الوكٌل حٌث ٌجوز له
التصرف ولٌس بمالك  .والقٌد األخٌر _ما لم ٌوجد مانع من التصرف_ لٌخرج نحو المحجور علٌه حٌث
( )1
ٌملك وال ٌتصرف .
( )2

أما المال لغة  :فهو ما ٌُ ْملَك من ك ِّل شً ٍء  ،أي ما ٌقع علٌه الملك

.
3

واصطالحا ً  :عرفه الحنفٌة بأنه ما ٌمٌل إلٌه الطبع وٌجري فٌه البذل والمنع .
4

أما تعرٌف ابن عابدٌن للمال بأنه ما ٌمٌل إلٌه الطبع وٌمكن ادخاره لوقت الحاجة فمنتقد بما
ٌتسارع إلٌه الفساد إذ الفواكه والخضار مال باإلجماع وال ٌمكن إدخارها .

123
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وعلى ُكلٍّ فمراد الحنفٌة أنَّ المال ال ٌطلق إال على األعٌان وقد نقل ابن عابدٌن عن التلوٌح القول :
صرَّفَ فٌه بوصف االختصاص  ،والمال
"والتحقٌق أن المنفعة ملك ال مال ؛ ألن الملك ما من شأنه أن ٌُ َت َ
( )5
ما من شأنه أن ٌُ َّد َخرَ لالنتفاع وقت الحاجة" أما المال عند الجمهور فٌشمل المنافع والحقوق إلى جانب
األعٌان .
وبالنظر إلى ما سبق نجد أن الحنفٌة ٌجعلون الملك أع َّم من المال إذ الملك ٌشمل المنافع والحقوق
ك ٌسمَّى ماالً عند الجمهور  ،وهو مرادف
إضافة للمال = األعٌان كما هو اصطالحهم  ،بٌنما ك ُّل ما ٌملَ ُ
بذلك للمعنى اللغوي .
المطلب الثاني ـ أنواع الملكية :
ُ

( )1

( )2
)(3

)(4
( )5

رَ :السٌوطً  ،األشباه والنظائر  ،ت:محمد المعتصم باهلل البغدادي  /دار الكتاب العربً  /ط3991 = 2م  .ص 839 – 835
 ،سعدي أبو جٌب  ،القاموس الفقهً  /دار الفكر  /ط3952 = 3م .ص ، 143د.رفٌق ٌونس المصري  ،أصول االقتصاد
اإلسالمً  /دار القلم  /ط3991 = 2م .ص.18
الفٌروز آبادي  ،القاموس المحٌط  /ت:نعٌم عرقسوسً  /ط = 2دون تارٌخ .مادة "مول" .
المادة  321من مجلة األحكام العدلٌة  .و ٌنظر  :ابن عابدٌن  ،رد المحتار على الدر المختار  ،ت:عادل معوض  /دار الكتب
العلمٌة  /ط3994 = 3م . 833/4 .
المرجع السابق  ،الموضع نفسه .
ابن عابدٌن  ،رد المحتار على الدر المختار  ،ت:عادل معوض  /دار الكتب العلمٌة  /ط3994 = 3م  ، 33/7 .وٌنظر  :د.
وهبة الزحٌلً  ،الفقه اإلسالمً وأدلته  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط 3959 ، 1 :م  43/4 .فما بعد  ،سعدي أبو جٌب  ،القاموس
الفقهً . 144
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قد ٌكون الملك تاما ً وهو ملك الشًء مع منفعته  ،وقد ٌكون ناقصا ً بأن ٌكون ملكا ً للعٌن وحدها أو
للمنفعة وحدها  .فالمستأجر مثالً ٌملك المنفعة والورثة بعد موت المؤجر ٌملكون العٌن المؤجرة دون
منفعتها حتى تنتهً فترة اإلجار ة  ،وهذا هو التقسٌم المشهور للملك عند المتقدمٌن .
وعندما ظهرت المذاهب االقتصادٌة الحدٌثة وأكدت على التفرٌق بٌن الملكٌة العامة والملكٌة
الخاصة واختلفت فٌما بٌنها فً مدى ُكلٍّ منها أوضح الفقهاء المسلمون موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من هذا
التفرٌق  .لكن الناظر فً ك الم السلف من الفقهاء ٌدرك أنهم مٌزوا بٌن ثالثة أنواع من الملكٌة نفصلها فٌما
ٌلً :
أوالً ـ الملكٌة الخاصة  :وهً ملكٌة األشخاص سواء كانوا أفراداً أو أشخاصا ً اعتبارٌٌن (كالشركات
مثالً)  .وقد أقر اإلسالم الملكٌة الخاصة وحماها ودعا إلى تنمٌتها بشرط أن ٌكون اكتسابها من الطرق
المشروعة  ،وأال تتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع ضمن ُسلَّ ِم األولوٌَّات ومٌزان المقاصد
( )6
الشرعٌة .
ثانٌا ً ـ الملكٌة العامة  :وهً ملكٌة جماعة المسلمٌن _أو الناس_ لألموال التً ال ٌجوز لألفراد وال
ك لهذه األموال المجتم ُع ككل ٌ ،شترك فٌها مجموع
للدولة التصرف برقبتها أو االستفراد بمنفعتها إذ الما ِل ُ

الناس شركة إباحة وال ٌجوز التصرف بها بٌعا ً وال إقطاعا ً وال هبة  .وال ٌجوز للدولة هنا إال تنظٌم 124
( )7

االستفادة منها إن كان ثم ضرورة لذلك

.

ومن صور هذه الملكٌة الشوارع والطرقات والغابات واألسواق واألنهار  ...واألصل فً هذه
( )8
الملكٌة حدٌث رسول هللا " المسلمون شركاء فً ثالث  :الماء والكأل و النار" وٌقاس علٌها ما فً
معناها .
وموار ُدهُ الجزٌ ُة والخراج والفًء
ثالثا ً ـ ملكٌة الدولة  :وهً ما ٌطلق علٌه فقها ً "بٌت المال" ،
ِ
والعشور  ...ومصارفه لمصالح المسلمٌن وٌنظ ر اإلمام فً بٌت المال بالمصلحة  .وملكٌة الدولة ملكٌة
كسائر ملكٌات األفراد تخولها الشراء والبٌع واإلجارة ...

( )6
( )7

( )8

رَ  :د .القرضاوي  ،مالمح المجتمع اإلسالمً الذي ننشده  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 3991 ، 3:م . 224- 223 .
رَ  :الماوردي  ،الحاوي الكبٌر  ،ت  :علً معوض و عادل عبد الموجود  ،دار الكتب العلمٌة  ،ط 3994 : 2م  .ج– 471/7
 ، 497ابن قدامة  ،المغنً و معه الشرح الكبٌر  ،دار الفكر ـ لبنان ،ط3954 3:م  ،ج . 378/1
رواه أبو داود [ سنن أبً داوود  ،ت  :عزت عبٌد الدعاس  ،نشر محمد علً السٌد  ،ط3919 3:م ] ( )1477عن رجل من
َقرن  ،وأحمد [ المسند  ،ت :أحمد شاكر و حمزة الزٌن  ،دار الحدٌث ـ القاهرة  ،ط3998 ، 3:م ] ( )22977وقال فٌه المحقق
حمزة الزٌن  :إسناده صحٌح  .ونحوه عن ابن عباس عند ابن ماجه [ سنن ابن ماجه  ،ت  :فؤاد عبد الباقً  ،دار إحٌاء التراث
العربً  ،دون تارٌخ ] ( ، )2472وفً الرواٌات الثالث مقال  ،لكن روى ابن ماجه عن أبً هرٌرة أن رسول هللا  قال
"ثالث ال ٌمنعن  :الماء والكأل والنار" وهو حدٌث صحٌح ٌ ،نظر  :الشوكانً  ،نٌل األوطار  ،تقدٌم د .وهبة الزحٌلً  ،دار
الخٌر  ،ط 3991 ، 3:م  .ج. 148/1
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ي
وال بد من االنتباه على الفارق بٌن ملكٌة الدولة والملكٌة العامة مما ال ٌعٌره االقتصادٌون الٌوم أ َّ
أهمٌة إال أنه فً اإلسالم له قٌمة كبرى خاصة فً مثل بحثنا _بحث ملكٌة المعادن_ وقد وقع كثٌر من
الباحثٌن المحدثٌن فً خطأ جسٌم حٌن لم ٌحسنوا التفرٌق بٌن الملكٌتٌن حٌث تحدثوا عن االتجاهات
الفقهٌة فً ملكٌة المعادن .
ومن أوضح نصوص الفقهاء التً تؤكد على هذا التفرٌق ما نقله السٌوطً رحمه هللا عن السبكً
فً شرح ال منهاج حٌث قال " :ومما عظمت به البلوى اعتقاد بعض العوام أن أرض النهر ملك بٌت المال
وهذا أمر ال دلٌل علٌه وإنما هو كالمعادن الظاهرة ال ٌجوز لإلمام إقطاعها وال تملٌكها  ...ولو فتح هذا
الباب ألدى أن بعض الناس ٌشتري أنهار البلد كلها وٌمنع بقٌة الخلق عنها فٌنبغً أن ٌشهر هذا الحكم
( )9
لٌحذر من ٌقدم علٌه كائنا ً من كان  ،وٌحمل األمر على أنها مبقاة على اإلباحة كالموات وأن الخلق
()10
.
كلهم مشتركون فٌها  ...ولٌس للسلطان تصرف فٌها بل هو وغٌره فٌها سواء"
وممن تنبه من المعاصرٌن على ذلك الدكتور رفٌق المصري حٌث قال " :إن تقسٌم الملكٌة تقسٌما ً
ثنائٌا ً إلى ملكٌة خاصة وملكٌة عامة (ملكٌة دولة) أمر ال ٌصعب فهمه على الناس  ،أما تقسٌم الملكٌة
تقسٌما ً ثالثٌا ً إلى ملكٌة خاصة وملكٌة عامة وملكٌة دولة  ،فأمر أدق ٌ ،حتاج فهمه مزٌد تأمل  ،ومع أن
التمٌٌز بٌن الملكٌة العامة وملكٌة الدولة أمر دقٌق إال أنه ٌنبنً علٌه نتائج خطٌرة  ،فالدولة  ،كما ذكرنا ،
125
()11
وسنجد أن الدكتور المصري رغم تأكٌده هذا ال
لها حق التصرف بملكٌة الدولة دون الملكٌة العامة"
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ٌمٌز بٌن الملكٌتٌن فً بحث المعادن .
المطلب الثالث ـ تعريف المعدن والعالقة بينه وبين الركاز :
المعد ن اسم مكان من العدن = اإلقامة  ،والمراد المكان الذي أقامه هللا فٌه ومنه المعادن أي أماكن
الثروات الباطنٌة  .ثم أطلق المعدن على الثروات نفسها من باب إطالق اسم المكان وإرادة ما فٌه على
سبٌل المجاز المرسل .
قال فً اللسان " َعدَن فالن بالمكان ٌعدِن وٌعدُن عدنا ً و ُعدُونا ً  :أقام  ..ومركز كل شًء  :معدنه .
وجنات عدن منه  ،أي جنات إقامة  ،ومعدن الذهب والفضة سمً معدنا ً إلنبات هللا فٌه جوهرهما وإثباته
إٌاه فً األرض حتى َعدَن  ،أي ثبت فٌها  .قال اللٌث  :المعدن كل شًء ٌكون فٌه أصله ومبدؤه  ...وفً
حدٌث بالل بن الحارث أنه أقطعه معادن القبلٌة  ،المعادن  :المواضع التً ٌستخرج منها جواهر
()12
.
األرض"
( )9
()10
()11

()12

فً المطبوع لٌحضر والظاهر ما أثبته .
السٌوطً  ،الحاوي للفتاوى  ،دار الكتب العلمٌة  ،ط 3978 ، 2:م  .ج . 318/3
رفٌق المصري  ،أصول االقتصاد اإلسالمً ص ، 49- 45وٌنظر  :د .غازي عناٌة  ،األصول العامة لالقتصاد اإلسالمً ،
دار الجٌل ـ بٌروت  ،ط 3993 3:م  .ص ، 133محمد مهدي اآلصفً  ،ملكٌة األرض فً اإلسالم  ،نشر توحٌد  3439 ،هـ
 .ص. 31
ابن منظور  ،لسان العرب  ،ت :أمٌن عبد الوهاب و محمد العبٌدي  ،دار إحٌاء التراث  ،ط 3991 ، 3:م  .مادة "عدن" .
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وهذا المعنى اللغوي للمعادن (الثروات الباطنٌة = جواهر األرض  ،وأماكنها) هو المعنى المستعمل
والمراد عند الفقهاء  .قال صاحب تحفة المحتاج " :المعدن هو حقٌقة البقعة التً أودعها هللا تعالى جوهراً
()13
.
ظاهراً أو باطنا ً سمٌت بذلك لعدون أي إقامة ما أثبته هللا فٌها  ،والمراد ما فٌها"
وقال ابن عابدٌن "وأصل المعدن  :المكان  ،ثم اشتهر فً نفس األجزاء المستقرة التً ركبها هللا
()14
.
تعالى فً األرض"
أما الركاز فهو من الركز أي الغرز  :قال فً اللسان " :رَ َك َزه ٌركِزه ر ْكزاً إذا دفنه" وقد عرض
() 15
لقولً الفقهاء فٌه ثم قال " :وهذان القوالن تحتملها اللغة ألن كالً منهما مركوز فً األرض أي ثابت"
والقوالن اللذان أشار إلٌهما هما قوالن مختلفان ألهل العراق وألهل الحجاز كما نقل عن أبً عبٌد  ،فأهل
العراق _ومنهم الحنف ٌة_ ذهبوا إلى أن الركاز هو المعدن وقد ٌطلق على الكنز  .قال الكاسانً رحمه هللا
"فالمستخرج من األرض نوعان  :أحدهما ٌسمى كنزاً وهو المال الذي دفنه بنو آدم فً األرض والثانً
ٌسمى معدنا ً وهو المال الذي خلقه هللا تعالى فً األرض ٌوم خلق األرض والركاز اسم ٌقع على كل واحد
ً ()16
.
منهما إال أن حقٌقته للمعدن واستعماله للكنز مجازا"
أما الجمهور _من غٌر أهل العراق_ فذهبوا إلى أن الركاز هو الكنز بل زعم ابن حزم رحمه هللا

أنه ال خالف بٌن أهل اللغة فً أن الركاز دفن الجاهلٌة فقط وأنه ال ٌطلق على المعادن( )17وقد قدمت أن 126
ابن منظور بٌَّن جواز الوجهٌن فً العربٌة .
لمذهب ِه  ،فالحنفٌة
وٌتعلق ببٌان معنى المعدن والركاز أحكا ٌم عدة  ،لذا استدل ك ٌّل من الفرٌقٌن
ِ
ومعهم أهل العراق قالوا  :إن العرب تقول  :أركز الرجل إذا أصاب ركازاً  ،وهً قطع من الذهب تخرج
من المعادن مما ٌدل على أن استعمال الركاز فً المعدن هو الحقٌقة( . )18ور َّد علٌهم الجمهور بحدٌث

()13
()14

()15
()16

()17

()18

ابن حجر الهٌتمً  ،تحفة المحتاج وحواشً الشروانً والعبادي المكتبة اإلسالمٌة ـ رٌاض الشٌخ  ،دون تارٌخ  .ج . 41/5
ابن عابدٌن  ،رد المحتار على الدر المختار  . 288/1وعرَّ فه صاحب كشاف القناع  84/2بأنه كل متولد فً األرض من غٌر
جنسها لٌس نباتا ً  ،وبذلك ٌشمل الماء  ،وٌنظر  :ابن قدامة  ،المغنً . 131/2
ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة "ركز" .
الكاسانً ،بدائع الصنائع  ،ت :عدنان دروٌش  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،ط 3997 ، 3:م  .ج  ، 393/2وٌنظر  :الزٌلعً
 ،تبٌٌن الحقائق  ،دار المعرفة ـ لبنان  ،مصورة عن البوالقٌة  3431 ،هـ  .ج  ، 257/3السمرقندي  ،تحفة الفقهاء  ،ت :محمد
المنتصر الكتانً  ،وهبة الزحٌلً  ،دار الفكر  ،دون تارٌخ  .ج . 115/2- 3
ابن حزم  ،المحلى  ،دار اآلفاق الجدٌدة ـ بٌروت  ،دون تارٌخ  .ج 339/1وٌنظر  :سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك ،
المدونة  ،ت  :أحمد عبد السالم  ،دار الكتب العلمٌة  ،ط 3994 ، 3:م  .ج ، 119/3ابن رشد الحفٌد  ،بداٌة المجتهد  ،ت:
ماجد الحموي  ،دار ابن حزم  ،ط 3998 ، 3:م .ج  ، 833/2الشوكانً  ،نٌل األوطار . 412/2
نٌل األوطار :الموضع السابق  ،وٌنظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ركز .
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( )19

"والمعدن جبار  ،وفً الركاز الخمس"
العطف ٌقتضً المغاٌرة(. )20

َ
الركاز على المعدن تبٌَّنَ أنهما متخالفان إذ
فلما عطف 

ب ضعٌف  ،واستشهد له بحدٌث أبً
وقد ر َّد الزٌلعً _صاحب تبٌٌن الحقائق _ على الجمهور بجوا ٍ
هرٌرة أنَّ النبً  ف َّسر الركاز بالذهب الذي خلقه هللا فً األرض ٌوم خلقت  ،ثم صححه  .والحقٌقة أن
ٌ
حدٌث ضعٌف ال تقوم به حُجَّ ة كما نبَّه علٌه محشٌه ،
حدٌث البٌهقً عن أبً هرٌرة فً تفسٌر الركاز
ب
وكما ذكر الحافظ رحمه هللا( . )21إال أنَّ الكمال بن الهمام رحمه هللا أجاب على حدٌث الجمهور بجوا ٍ
َ
والكنز على ما
ي َن َقلَه عنه الشبلً فً حاشٌته على تبٌٌن الحقائق حٌث قال " :والركاز ٌع ُّم المعدن
قو ٍّ
ْ
ً
َّ
حققناه فكان إٌجابا فٌهما  ،وال ٌتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفِ ِه علٌه بعد إفادة أنه جُبار أي هدر ال
ك به لألجٌر الحاف ِِر له غٌ ُر مضمون" .
شًء فٌه  ،و إال لتناقض  ...إذا المراد به أنَّ إهال َكه أو الهال َ
وٌدل على صحة ما ذهب إلٌه أن الجمهور قالوا بزكاة المعدن ولو كان جباراً أي ال شًء فٌه لما أوجبوا
فٌه الزكاة( . )22وعلٌه فمعنى الحدٌث أن هالك المعدن بٌ ِد العامل ال شً َء فٌه  ،ولكن إذا استخرج المعدن
سالما ً وجبت فٌه الزكاة(. )23

127
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والخالصة أن منشأ الخالف هو فً مُسمَّى الرِّكاز( ، )24وظاهر األخبار تدل على أنَّ النبً  قد
فرَّ قَ بٌن الركاز والمعدن  ،وإذا كانت اللغة تحتمل ذلك فاألولى أن ٌحمل على ما هو الظاهر  ،وهللا أعلم.
المطلب الرابع ـ أنواع المعادن :
ُ
قد ُتسْ َت ْخرَ ُج المعادِنُ من الب ِّر وقد ُتسْ َت ْخرَ ُج من البحر  ،وقد توجَ د فً أرض مملوكة وقد توجد فً
أرض غٌر مملوكة  ،وقد تكون هذه األرض من دار اإلسالم أو من دار الكفر أو من دار الصلح ،
ٌ
تفصٌالت واختالف  .إال أنَّ التقسٌ َم األساسًَّ للمعادن إنما هو بحسب طبٌعتها أو
وللفقهاء فً ذلك كله
بحسب ظهورها  ،والمؤنة الالزمة فً استخراجها .
أوالً ـ تقسٌم المعادن بحسب طبٌعتها :
 )1معدن جامد (مستجسد)  :وقد قسمه الحنفٌة إلى قسمٌن :

()19

()20
()21

()22
()23
()24

رواه البخاري [ صحٌح البخاري  ،ت  :د .مصطفى البغا  ،دار العلوم اإلنسانٌة  ،ط3991 ، 2:م  ، ) 3425 ( ].مسلم [
صحٌح مسلم  ،ت :فؤاد عبد الباقً  ،دار إحٌاء التراث العربً ،دون تارٌخ . ) 3733 (] .
القرطبً  ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العلمٌة  3991 ،م  .ج  ، 239/2الشوكانً  ،نٌل األوطار :الموضع السابق .
الشبلً  ،حاشٌة على تبٌٌن الحقائق  ،ج  ، 255/3ابن حجر العسقالنً  ،تلخٌص الحبٌر  ،دار المعرفة ـ بٌروت  ،ت :عبد هللا
ٌمانً  ،دون تارٌخ  .ج  ، 352/2ابن حزم  ،المحلى . 339/1
حاشٌة الشبلً  ،الموضع السابق .
رَ  :الرزكشً  ،شرح مختصر الخرقً  ،ت :عبد هللا الجبرٌن  ،مكتبة العبٌكان  ،ط 3991 ، 3:م  .ج. 839/2
ابن رشد الحفٌد  ،بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد . 833/2

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ [2011] sayı: 30

احمد السعدي
األول ـ ما ٌقبل السحب والطرق  :وهو بعبارتهم "ما ٌذوب باإلذابة وٌنطبع بالحٌلة" كالذهب
والفضة والحدٌد والنحاس  ...والشك أن هذا النوع له قٌمة مالٌة عالٌة نظراً للحاجة إلٌه ولفوائده المختلفة
 .ولذا أوجب فٌه الحنفٌة حقا ً للدولة دون سائر األنواع كما سنرى .
الثانً ـ ما ال ٌقبل السحب والطرق  :ما ال ٌذوب وال ٌنطبع بالحٌلة كالجص والبللور وما ٌسمى
باألحجار الكرٌمة  .وهذا ٌشبه الحجر فكأنه من جنس األرض لذا لم ٌوجب الحنفٌة فٌه شٌئا ً .
 )2معددن مدائع  :كدالنفط وضدابطه عندد الحنفٌدة أن ٌكدون سدائالً بٌنمدا أطلدق علٌده الحنابلدة اسدم المعدددن

الجاري وهو ٌشمل عندهم الملح أٌضا ً ألنه إذا أُخ َِذ منه شً ٌء َخلِ َف ُه غٌرُ هُ(.)25
ثانٌا ً ـ تقسٌم المعادن بحسب المؤنة الالزمة الستخراجِها :
 )3معدن ظاهر  :وهو الذي ٌبدو للعٌان وٌؤخذ على أكمل أحواله من غٌر مؤنة( )26كالملح والنفط
والكبرٌت وهذه ملكٌتها عامة عند الجمهور كما سنرى  ،فإن كان ما مِنْ عا َدتِ ِه الظهو ُر ٌحتاج إلى
مؤنة كبٌرة الستخراجه غدا باطنا ً وصار له حكم المعادن الباطنة  ،وأما إن كان من عادته أن ال
ٌظهر وٌحتاج إلى مؤنة لكنه استخرج من غٌر مؤنة فحكمه حكم المعدن الظاهر  .وعلٌه فالعبرة
( . )27
بالظهور وقت االستخراج ال طبٌعة المعدن
128
 )2معدن باطن  :وهو الذي ال ٌبدو منه شًء فً الظاهر وٌحتاج إلى مؤنة الستخراجه كحفر وقطع
ونحو ذلك مثل الذهب والفضة والحدٌد والنحاس  .والعبرة فً المؤنة وقت االستخراج أي ال عبرة
فً احتٌاج المعدن بعد استخراجه إلى مؤنة فً تنقٌته وتخلٌصه إنما العبرة فً استخراجه ابتداء من
معدنه(( )28مكانه فً األرض) .
وتفترق المعادن الظاهرة عن الباطنة من وجهٌن :
األول ـ أن المعادن الباطنة تحتاج إلى مؤنة فً استخراجها دون الظاهرة .
الثانً ـ أن المعادن الباطنة ُم َت َو َه َم ُة الوجود أو مظنونة الوجود أمَّا المعادن الظاهرة فمشاهدة
ووجودها متٌقن(. )29

()25

()26
()27
()28
()29

ٌنظر فً هذه التقسٌمات  :السمرقندي  ،تحفة الفقهاء  ، 173/2-3الزٌلعً  ،تبٌٌن الحقائق  . 293/3الكاسانً  ،بدائع الصنائع
 ، 391/2ابن عابدٌن  ،رد المحتار على الدر المختار  ، 213/1البهوتً  ،كشاف القناع  ،ت :أمٌن الضناوي  ،عالم الكتب ،
ط 3997 ، 3:م .ج . 432/1
الماوردي  ،الحاوي ،ج ، 493/7ابن قدامة  ،المغنً ج  ، 371/1البهوتً ،كشاف القناع . 433/1
قال فً المغنً " : 378/1فأما المعادن الباطنة  ...فإذا كانت ظاهرة لم تملك أٌضا ً باإلحٌاء" أي حكمها حكم الظاهرة .
الماوردي  ،الحاوي . 497/7
المرجع السابق  :الموضع نفسه .
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ملكٌة المعادن فً الفقه اإلسالمً
هذه أهم تقسٌمات أنواع المعادن  .ولتسهٌل البحث اخترت أن أتكلم بداٌة عن المعادن المستخرجة
من أرض مملوكة ثم المعادن المستخرجة من أرض غٌر مملوكة نظراً ألهمٌة هذا التقسٌم وتوقف معرفة
نظرة الفقهاء للبحث ككل على هذا المدرك .

المبحث الثاني
في ملكية المعادن المستخرجة من األراضي المملوكة
المطلب األول ـ مذاهب العلماء :
ً
مملوكة للدولة _ مهما كان سبب ملكٌتها _ فجمهور الفقهاء على أنَّ
إذا كانت األراضً المملوكة
ملكٌة المعادن الموجودة فٌها تكون للدولة ٌجوز لها استثمارها وإقطاعها إقطاع إرفاق وإقطاع تملٌك ،
وخالف فً ذلك المالكٌة حٌث منعوا إقطاع التملٌك  ،والحنابلة حٌث منعوا ملكٌة المعادن الجارٌة مطلقا ً ،
وسٌأتً تفصٌل وجهة نظرهم وأدلتهم فً ذلك لكن البد من وقفة مع مذهب المالكٌة ابتدا ًء نظراً الختالف
األنظار فً تكٌٌفه

.

فقد ذهب جمهور المعاصرٌن إلى أن منع المالكٌة من إقطاع التملٌك دلٌل على عدم ملكٌة الدولة
 129للمعادن وبالتالً فالمعادن ملكٌتها عامة فً جمٌع األحوال ولكنً أقول إن هذا المنع ال ٌقتضً عدم ملكٌة
 OMÜİFDالدولة للمعادن لألدلة التالٌة :
 )3أجاز المالكٌة للدولة ُمم ََّث ً
لة بالسلطان استثمار المعادن وإقطاعها إقطاع إرفاق ولم ٌجٌزوا لعامة الناس
ذلك .
 )2ذكر الصاوي فً حاشٌته على الشرح الصغٌر أن لإلمام إقطاع المعادن وله ْ
ض مُقابِ ٍل عن
أخ ُذ ع َِو ٍ
اإلقطاع وترْ ُكه  ،وفً حال ِة ْ
أخ ِذ ِه ٌُو َد ُع فً بٌت المال( )30وإذا كان بٌت المال هو ملكٌة الدولة فً
االصطالح الحدٌث فهذا ٌعنً أنَّ مردو َد (رٌع) المعادن عائ ٌد للدولة .
ف بملكه للمصلحة  ،وهذا ال ٌعنً بحال من األحوال أن ملكٌته
َ )1م َنعَ العلما ُء المحجورَ علٌه من التصرُّ ِ
ُسلِبَت  ،وإنما هو مج رد تنظٌم لهذه الملكٌة لمصلحة المالك  .وقد صرح المالكٌة أن سبب المنع من
إقطاع التملٌك هو درء الفتنة ومنع شرار الناس من تملك ما تحتاجه األمة جمعاء كما سنرى بعد أن
نصوا على أن المعادن للسلطان .
 )4تمنع الدولة من التصرف ببعض مدخرات بٌت المال كأموال الزكاة مثالً وهذا نظٌر ما نحن فٌه

()30

الصاوي  ،حاشٌة على الشرح الصغٌر  ،دار الفكر  ،دون تارٌخ . 234/3 .
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 )8أخٌر ًا أنقل عبارة ابن القاسم _وقوله هو المشهور من مذهب مالك رحمه هللا_ "معادن األرض
المفتوحة عنوة ترجع إلى السلطان ٌصنع فٌها ما ٌشاء وٌقطع بها لمن ٌعمل فٌها ألن األرض لٌست
للذٌن أخذوا عنوة"(. )31
وٌشكل على هذا  :أن المعادن لو كانت ملكا ً للدولة لجاز للسلطان بوصفه ُممَثِّالً لشخصها القانونً
أن ٌتصرف فً ملكٌتها بالنقل والتنازل لمصلحة األمة  ،والجواب عن ذلك أن المالكٌة أجازوا للسلطان
_بصفته القانوٌنة ال الشخصٌة_ سائر وجوه االنتفاع من المعادن وهذا دلٌل المالكٌة وإن كان االصطالح
الحدٌث للملكٌة العامة ٌشابه بل ربما ٌطابق مفهوم المالكٌة لملكٌة المعادن حٌث للدولة فً هذا العصر
سلطة واسعة فً تنظٌم االستفادة من األموال العامة  .ومن الغرٌب أن الدكتور رفٌق المصري رغم تنبٌهه
على الفارق بٌن الملكٌة العامة فً نظر الفقهاء والملكٌة العامة _ملكٌة الدولة_ فً المنظار الحدٌث عاد
لٌسوي بٌن الملكٌتٌن فً بحث المعادن(. )32
أعود بعد هذا البٌان إلى تفصٌل مذاهب العلماء فً ملكٌة المعادن المستخرجة من األراضً
المملوكة لألفراد وهً فً مجمل أحكامها متفقة مع ملكٌة المعادن فً أراضً الدولة بوصف الدولة
شخصا ً قانونٌا ً .
وللعلماء فً هذا المنحى أربعة أقوال :
المذهب األول  :وهو مذهب الحنفٌة والشافعٌة والظاهرٌة وقول للمالكٌة :
ملكٌة المعادن فً األرض المملوكة لمالكها مطلقا ً مهما كان نوع المعدن  .وال َّ
حق للدولة فٌها على
المعتمد عند الحنفٌة( )33لكن إن كان ذهبا ً أو فضة تجب فٌه الزكاة عند الشافعٌة خالفا ً للظاهرٌة والحنفٌة ،
وعلى ك ٍّل فالزكاةُ فرْ ُع الملكِ كما هو معلوم  ،وعلٌه  :فكل ما وجد فً أرض مملوكة فملكه لمالك األرض
دون الواجد وال حق فٌه للدولة عند الجمهور(.)34
المذهب الثانً  :وهو مذهب الحنابلة  :وهو ٌتفق مع الجمهور فً المعادن الجامدة فكل معدن جامد
فً أرض مملوكة هو لمالكها  .أما المعادن الجارٌة فملكٌتها عامة لكن ٌكره دخول األرض من غٌر إذن

()31
()32
()33

()34

سحنون عن اإلمام مالك  ،المدونة  119/3وٌالحظ أن عبارة ابن القاسم ر ٌّد على مَنْ ٌقول إن هذا من باب التأمٌم  ،فملٌكة
المعادن بالخلقة للدولة فً اإلسالم بمعنى أنها ال تدخل فً أجزاء األرض المباعة أصالً .
رَ  :رفٌق المصري  ،أصول االقتصاد اإلسالمً . 319- 315
ذهب الصاحبان من الحنفٌة إلى وجوب الخمس فً المعادن القابلة للسحب والطرق وإن كانت فً أرض مملوكة (رَ :
السمرقندي  ،تحفة الفقهاء  ) 178/2- 3 :أما اإلمام فقال  :ال خمس فٌه إن وجده فً داره أما إن وجده فً حانوته ففٌه رواٌتان
(رَ  :الكاسانً  ،بدائع الصنائع  )394/2والظاهر أن المعتمد ما بٌناه (رَ :ابن عابدٌن  ،رد المحتار على الدر المختار )289/1
.
رَ  :القرافً  ،الذخٌرة  ،ت :محمد حجً  ،دار الغرب اإلسالمً  ،ط 3994 ، 3:م  .ج  ، 12/1ابن رشد الجد  ،المقدمات
الممهدات  ،ت :محمد حجً دار الغرب اإلسالمً  ،ط 3955 ، 3:م  .ج  ، 133 – 299/3الماوردي  ،الحاوي ، 499/7
الخطٌب الشربٌنً  ،مغنً المحتاج  ،ط 3:دون تارٌخ  .ج  ، 171/2ابن حزم  ،المحلى . 215/5
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ملكٌة المعادن فً الفقه اإلسالمً
صاحبها فٌما إذا أراد أحد الوصول إلى المعدن الجاري  .وٌعتبر مالك األرض أحق به من غٌره ألنه سبق
إلى ما لم ٌسبق إلٌه مسلم  ،ومع ذلك فهو ال ٌملكه بل تبقى ملكٌته ملكٌة عامة(. )35
المذهب الثالث  :وهو المشهور من مذهب المالكٌة حٌث ذهبوا إلى أن ملكٌة المعادن للدولة مطلقا ً
َ
للمقطع مدة معلومة أو
وال حق فٌها لألفراد إال إن أقطعهم اإلمام إقطاع انتفاع وإرفاق (جعل االنتفاع
مطلقة على غٌر التملٌك)( )36فال ٌجوز ألحد أن ٌملك رقبتها ملكا ً ٌباع وٌورث بل لو أقطعه اإلمام معدنا ً
دون تحدٌد مدة ثم مات انتهى عقد اإلقطاع وعادت ملكٌة المعدن للدولة(. )37
معدن العٌن (الذهب والفضة) حٌث جعلوا
المذهب الرابع  :وهو لبعض المالكٌة  ،و قد فرَّ قوا بٌن
ِ
وغٌر ِه حٌ ُ
ث ُم ْل ِك ٌَّ ُت ُه لمالك األرض(. )38
ملكٌته للدولة ،
ِ
الفصل الثاني ـ األدلة والمناقشة :
أوالً ـ أدلة الجمهور  :قال الجمهور  :إن مالك األرض مالك لما فٌها بداهة إذ ترابها وحجارتها ملكه
وكذا معادنها  .ومثل ذلك ال ٌحتاج لدلٌل إذ هو األصل وال دلٌل على خالفه .
( )39

قال ابن رشد رحمه هللا "المعادن نابتة فً األرض بمنزلة نبات الحشٌش والشجر"

131
إذن فقٌاس المعادن على الحشٌش حجة على الفقهاء اآلخرٌن والعلة المشتركة هً إنبات هللا لها
 OMÜİFDدون جهد بشري إذ الحشٌش ملك للمالك مع أنه ٌنبت من غٌر كلفة .
ثانٌا ً ـ أدلة الحنابلة  :قالوا  :إن األصل أن األرض تملك بما فٌها إال أن النصوص دلت على أن
المعادن الجارٌة ملك عام فوجب العمل بذلك مع بقاء المعادن الجامدة على األصل حٌث تملك تبعا ً
لألرض  .أما النصوص التً استدلوا بها فهً :
 )3حدٌث ابن ماجه عن أبً هرٌرة أن النبً  قال " :ال ٌمنع الماء والنار والكأل"
وجه الداللة أن المعدن الجاري هو كالماء والكأل فً كون ذلك كله بوضع هللا عز وجل من غٌر جهد
بشري من جهة وإذا أخذ منه شًء خلفه غٌره من جهة أخرى  .قال البهوتً رحمه هللا "وأما المعدن
( )40

الجاري فمباح على كل حال سواء كان بموات أو مملوكة ألنه لٌس من أجزاء األرض بل كالماء"
.

()35
()36
()37
()38
()39

()40

ابن قدامة  ،المغنً  ، 128/2البهوتً ،كشاف القناع . 432/1
القرافً  ،الذخٌرة . 12/1
رَ  :الدردٌر  ،الشرح الصغٌر . 234/3
الحطاب  ،مواهب الجلٌل  ،دار الفكر  ،ط 3975 ، 2:م  ، 118/23القرافً  ،الذخٌرة . 12/1
ابن رشد الجد  ،المقدمات الممهدات  ، 133/3وهو ٌستدل لقول بعض المالكٌة وقد رجح خالفه  ،وٌنظر  :السمرقندي  ،تحفة
الفقهاء .178/2- 3
البهوتً ،كشاف القناع  ، 88/2وٌنظر . 432/1
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 )2حدٌث اإلمام احمد المتقدِّم " :المسلمون شركاء فً ثالثة  ،فً الماء والكأل والنار" زاد الخطٌب عن
ابن عمر " :والملح"( ، )41ونحوه عند ابن ماجه عن عائشة  ،وقد تقدَّم  .قالوا وإنما جعل الملح مما
ٌشترك به الناس لكونه معدنا ً جارٌا ً .
ثالثا ً ـ أدلة المشهور من مذهب المالكٌة  :وقد استدلوا لمذهبهم بدلٌلٌن :
األول ـ القٌاس على الفًء الحاصل من غٌر إٌجاف خٌل وال ركاب  ،وقد ق َّرر القرآنُ أنَّ أمْرَ الفًء
للنبً  بصفته حاكما ً ثم ٌعود التصرف به لألئمة من بعده  .قال ابن رشد ٌق ِّر ُر ذلك َ " :ت َق َّد َم وجود
المعادن الباطنة على ملك المالكٌن لألرض التً هً فٌها فال تكون مملوكة بملك األرض إذ هو ظاهر
قوله تعالى  { :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ } األعراف  ٨٢١ :7إذ لم ٌقل  :األرض هلل ٌورثها وما
فٌها من ٌشاء من عباده َ ،ف َوجَبَ بنحو هذا الظاهر أن ٌكون ما فً جوف األرض من ذهب أو ورق فً
المعادن فٌئا ً لجمٌع المسلمٌن بمنزلة ما لم ٌوجف علٌه بخٌل وال ركاب"(. )42
الحق لألفراد بتملُّكِها ٌُسبِّبُ ً
ِّ
ُ
فتنة
ذات قٌم ٍة عالٌة  ،وإعطا ُء
الثانً ـ استدلوا بالمصلحة إذ أنَّ المعادنَ
واختالالً فً المٌزان االجتماعً العام  .وقد علل اإلمام مالك ما ذهب إلٌه بأنَّ المعادن ٌجتمع إلٌها شرار
ب الذخٌرة  :خوفا ً من الفتنة علٌه واجتماع السفهاء إلٌه(. )44
ح ُ
الناس( . )43وقال صا ِ
رابعا ً ـ أدلة من فرَّق بٌن معدن العٌن وغٌره  :ظا ِه ٌر أنَّ مبنى التفرٌق هو األهمٌة الخاصة لمعدن
العٌن حٌث ٌمثل النقدٌن  ،ومعلومٌ ما فً إطالق ٌد األفراد فً مثل ذلك من الفتنة(. )45

خامسا ً ـ المناقشة والترجٌح :

الحقٌقة أن أدلة الجمهور أقرب إلى عمومٌات الشرٌعة اإلسالمٌة وهذا الذي أشار إلٌه ابن حزم
رحمه هللا فً رده على مذهب المالكٌة حٌث قال " :ومن خرج فً أرضه معدن  ...فهو له وٌورث عنه
وله بٌعه وال حق لإل مام معه فٌه وال لغٌره  ..وقال مالك  :تصٌر األرض للسلطان  ،قال أبو محمد  :وهذا
باطل لقول هللا تعالى  { :و ال تأكلوا ﭮ ﭯ ﭰ }النساء ، ٢٢ :4ولقول رسول هللا " من أحٌا أرضا ً
مٌتة فهً له ولعقبه" ولقوله علٌه السالم "إن دماءكم وأموالكم علٌكم حرام" فلٌت شعري بأي وجه تخرج
ث أو التً أحٌا عن ٌده من أجل وجود المعدن فٌها ؟  ..وما علمنا لهذا القول متعلقا ً ال
ك بإر ٍ
أرضه التً َملَ َ
من قرآن وال من سنة. )46("...

()41
()42
()43
()44
()45
()46

فً سنده عبد الحكٌم بن مٌسرة  ،لكن رواه الطبرانً بسند حسن  ،رَ :الشوكانً  ،نٌل األوطار . 148/1
ابن رشد الجد  ،المقدمات الممهدات . 133/3
الحطاب  ،مواهب الجلٌل . 118/2
القرافً  ،الذخٌرة . 11/1
رَ  :القرافً  ،الذخٌرة . 12/1
ابن حزم  ،المحلى  215/5وٌنظر . 333/1
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أما قٌاس الحنا بلة للمعادن الجارٌة على الماء فهو قٌاس مع الفارق  ،إذ الماء ٌحتاج إلٌه كل أحد بال
استثناء ٌ ،حتاجه اإلنسان والحٌوان والنبات  ،وال كذلك المعدن  .والماء ضروري للحٌاة وال كذلك المعدن
 .أما قولهم إن المعادن السائلة أو الجارٌة لٌست من جنس األرض فالجواب علٌه أن المعادن كلها ال تدخل
فً مسمى األرض ولٌست جزءاً من تربتها فال معنى للتفرٌق بٌن النوعٌن  .والرواٌة التً فٌها زٌادة
الملح إن صحت فهً تتحدث عن الخارج عن ملك األفراد جمعا ً بٌن األدلة .
وٌنبغً التنبٌه على أن العلماء قد اختلفوا فً ِعلَّ ِة َجعْ ِل الما ِء والكأل والنار أموا ً
ال عامة مباحة
والراجح عند المتقدمٌن أن هذه األموال إن وجدت فً الفٌافً واألراضً التً ال مالك لها وال مقابل ٌُب َْذ ُل
فً استخراجها كانت عندئذ أمواالً عامة  .فالعلة إذن هً أن هذه األموال ال مالك لها أصالً وإنفاق الجهد
فٌها ال ٌساوي قٌمتها الذاتٌة  ،هذا إن احتاجت لجهد وعمل فلذلك كانت أمواالً عامة ال ٌجوز ألحد أن
ٌتحجرها وهذا معنى قول الشافعً "وأما ما كان فٌه منفعة بال نفقة على من حماه فلٌس له أن ٌحمٌه ..
( )47

ألن هذا كله ظاهر كالماء "...

وإذا فهمنا العلة على هذا النحو فٌنبغً فً اعتقادي ترجٌح مذهب المالكٌة الٌوم كما ذهب إلٌه
جمهور المعاصرٌن وذلك أن قٌمة المعادن الٌوم ال ٌمكن أن ٌقابلها ما دفعه المالك ثمنا ً لألرض التً فٌها
المعدن  ،والجهد المبذول فٌها ال ٌعادل شٌئا ً من قٌمتها المالٌة وأثرها االقتصادي الكبٌر وتعلٌل المالكٌة
133
المتقدم خٌر ما ٌستحضر الٌوم .
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لكن ٌ بقى اإلشكال الذي طرحه ابن جزم رحمه هللا وهو أن الملكٌة الفردٌة فً اإلسالم مصونة
ومحترمة  ،ولذا فأنا أقترح ولعل المالكٌة ال ٌخالفون فً ذلك نظراً لعمومٌات الشرع المجمع علٌها أن
ٌعوض مالك األرض عند ظهور المعدن فٌها تعوٌضا ً مجزٌا ً مقابل تضرره من تركه للجزء الذي ظهر
ض بدلٌل نقلً  .صحٌح أن حدٌث
فٌه المعدن  .وبهذا ٌكون العمل بالمصلحة المرسلة هنا غٌرَ معارَ ٍ
"الناس شركاء فً ثالث" ٌفٌد أن أمثال هذه الثالث ملكٌتها عامة ال أن األمر فٌها للسلطان إال أن الراجح
فً تعلٌل ذلك مصلحة المسلمٌن ولعل تصرف اإلمام _وتصرفه بالبداهة منوط بالمصلحة_( )48خٌ ُر
وسٌلة لضبط االستفادة من هذه الثروات التً غدا أثرها الٌوم عظٌما ً بل مذهالً ولم ٌعد معقوالً أن تترك
قطع أو كمٌات بسٌطة من هذه الثروات  .وهللا أعلم .
للناس ٌنتظمون أدواراً لتحصٌل ٍ

المبحث الثالث
ملكية المعادن في األراضي الموات
المطلب األول ـ مذاهب العلماء :

()47
()48

اإلمام الشافعً  ،األم  ،دار الفكر ـ بٌروت  ، 3993،ج . 14/4
قال الحطاب " :حٌث ٌكون نظر المعدن لإلمام فإنه ٌنظر فٌه باألصلح جباٌة وإقطاعا" مواهب الجلٌل . 111/2
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احمد السعدي
اتفق العلماء على أن ملكٌة المعادن فً األراضً الصلحٌة هً ألهلها المصا َلحٌِنَ علٌها إن لم ٌنص
فً اتفاق المصالحة على خالف ذلك(. )49أما موات أراضً دار اإلسالم فقد اختلف فٌها العلماء على ثالثة
مذاهب :
المذهب األول  :وهو مذهب الحنفٌة والظاهرٌة والمعتمد عند الحنابلة وهو قول للشافعٌة أٌضا ً ،
ذهبوا إلى أنَّ المعادن المستخرجة من أرض غٌر مملوكة كالمعادن فً الفٌافً ملكٌتها عامة  ،أي أنَّ
السابقَ إلٌها ُّ
أحق بها  ،لكن ٌأخذ منها َق ْدرَ حاجتِ ِه لِ ٌُ َم ِّكنَ اآلخرٌن من االستفادة منها ولٌس للدولة سلطة
علٌها  ،وال ٌجوز لإلمام أن ٌقطعها أحداً إال أن الحنفٌة جعلوا فٌها حقا ً للدولة إن كانت مما ٌقبل السحب
والطرق وهو الخمس عند استخراجها(. )50
المذهب الثانً  :وهو مذهب المالكٌة وقد أجمعوا على أن المعادن ملك للدولة لكن ال تقطعها إقطاع
تملٌك  ،وتفعل بها ما فٌ ه المصلحة لألمة  .فأجازوا ما ٌسمى فً القوانٌن الحدٌثة باالمتٌاز اإلداري وهو
قرار لمدة طوٌلة تعطٌه اإلدارة بشروط خاصة لشخص ٌستثمر المعدن بأوضاع معٌنة( )51كما ٌجري
الٌوم فً عقود التعدٌن والنفط  .كما اتفق المالكٌة على جواز العمل فٌها إجارة  ،لكن اختلفوا فً المعاملة
على جزء مما ٌخرج من المعدن ففً حٌن أجازه ابن القاسم ذهب آخرون إلى عدم صحته  .وقد اختار
( )52
ً
الفضل بن سلمة قول ابن القاسم قٌاسا على المساقاة وهذا ٌدلنا على جواز معاقدة شركة مناجم على 134
أساس أن تأخذ نسبة من المعدن الخارج  ،وهذا كله ٌتفق مع النظرة الحدٌثة للثروات الباطنٌة .
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المذهب الثالث  :وهو مذهب الشافعٌة  :وقد فرقوا بٌن المعادن الظاهرة حٌث وافقوا فٌها الجمهور
والباطنة حٌث وافقوا فٌها مذهب المالكٌة وأجازوا لإلمام إقطاعها إقطاع تملٌك على األظهر عندهم  .لكن
قالوا ٌ :جوز لإلمام إقطاع اإلرفاق فً الظاهرة والباطنة(. )53
المطلب الثاني ـ األدلة والمناقشة :
أوالً ـ أدلة الحنفٌة ومن وافقهم  :استدلوا باألحادٌث التالٌة :
 )3حدٌث أسمر بن مضرس قال أتٌت النبً  فباٌعته  ،فقال " :من سبق إلى ما لم ٌسبق إلٌه مسلم فهو
له" رواه أبو داود وصحَّ حَ ُه الضٌاء فً المختارة(. )54
()49

()50

()51
()52
()53

رَ  :الدردٌر  ،الشرح الصغٌر  ، 234/3الحطاب  ،مواهب الجلٌل  ، 118/2الماوردي  ،الحاوي . 834/7وذهب ابن حبٌب
من المالكٌة إلى أن النظر فٌها لإلمام  :رَ :القرافً  ،الذخٌرة . 12/1
الكاسانً  ،بدائع الصنائع  ، 394/2السمرقندي  ،تحفة الفقهاء  ، 172/2- 3ابن عابدٌن  ،رد المحتار  ، 289- 285/1الشافعً
 ،األم  ، 48- 44/4ابن حزم  ،المحلى  . 335/1وقال الحنابلة  :إن المعادن الجارٌة ملكٌتها عامة مطلقا ً أما المعادن الجامدة
فإن كانت ظاهرة فملكٌتها عامة أٌضاً وإن كانت باطنة ففٌها قوالن واألصح أنها كالظاهرة رَ  :البهوتً  ،كشاف القناع
. 432- 433/1
رَ  :الدردٌر  ،الشرح الصغٌر . 234/3
ابن رشد الجد  ،المقدمات الممهدات  ، 133/3المواق على هامش مواهب الجلٌل . 115/2
الشافعً  ،األم 48/4ـ ، 44الماوردي  ،الحاوي  ، 497/7النووي  ،روضة الطالبٌن  ،ت :محمد زهٌر الشاوٌش  ،المكتب
اإلسالمً ـ بٌروت  ،ط 3958 ، 2:م  .ج . 131/8
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 )2حدٌث أبٌض بن حمال  :أنه وفد إلى النبً  استقطعه الملح فقطع له  ،فلما أن ولَّى قال رجل من
المجلس  ،أتدري ما أقطعت له ؟ إنما أقطع َت ُه الما َء الع َّد  ،فانتزعه منه(. )55
 )1حدٌث بهٌسة قالت  :استأذن أبً النبًَّ َ فجَ َع َل ٌدنو منه وٌلتزمه  ،ثم قال ٌ :ا نبًَّ هللا ما الشًء الذي
ال ٌحل منعه ؟ قال  :الماء  ،قال ٌ :ا نب ًَّ هللا ما الشًء الذي ال ٌح ُّل منعه ؟ قال  :الملح(. )56
قالوا  :هذان حدٌثان ٌدالن على أن الملح _وهو معدن_ ال ٌجوز منعه وال ٌجوز للحاكم إقطاعه
فدل على أن المعادن ال تملك بل هً حق للسابق إلٌها كما أفاده الحدٌث األول.
واستدلوا بالمعقول فقالوا  :إن هذه األراضً ملك هلل عز وجل لم تقع علٌها ٌد ملك وللمسلمٌن فٌها
مصلحة فتساووا فً حقهم فٌها  ،وهذا معنى قول ابن حزم رحمه هللا "وال شًء فً المعادن كلها وهً
فائدة"( )57وقول البهوتً "ولٌس لإلمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة لما فٌه من التضٌٌق"( )58وقول
الزٌلعً "ألنها من أجزاء األرض فصارت كالتراب والملح"( )59لكن كما قدمنا ذهب الحنفٌة إلى وجوب
الخمس فً المعادن التً تقبل الطرق والسحب ودلٌلهم فً ذلك الحدٌث المتقدم "وفً الركاز الخمس"
وذلك على سبٌل الحق للدولة و كأ َّنها ضرٌبة على االستخراج من األراضً التً لو لم تكن أراضً
معادن لكان للدولة فٌها حق  .وقد قدمنا أن الجمهور ٌقولون بالتفرٌق بٌن المعدن والركاز وأن الظاهر
 135رجحان مذهبهم وبذلك ال ٌبقى لهم فً الحدٌث مستمسك ولم ٌصح أن النبً  أخذ من أحد بدالً مقابالً لما
ٌ OMÜİFDستخرجه من المعدن بل إن فً األدلة ما ٌشٌر إلى عكس ذلك  .روى اإلمام مالك عن ربٌعة عن غٌر
واحد من علمائهم أن رسول هللا  قطع لبالل بن الحارث معادن القبلٌة _وهً من ناحٌة الفرع_ قال :
فتلك المعادن ال ٌؤخذ منها إال الزكاة إلى الٌوم( )60وقد أجاب الحنفٌة عن هذا الدلٌل بجوابٌن :
األول ـ تضعٌف الحدٌث وقد نص على ضعفه الشافعً والبٌهقً وابن حزم وغٌرهم(.)61
الثانً ـ أنه ٌحتمل عدم أخذ ما زاد على ربع العشر لعلمه  بحاجة بالل ُ
فظنَّ أن ذلك زكاة( )62والشك أن
الجواب الثانً ظاهر الضعف  .أما ضعف الحدٌث فٌسلم لهم لكن الجمهور إنما استأنسوا بالحدٌث لموافقته

()54
()55

()56

()57
()58
()59
()60

()61
()62

أبو داود ( )1373وفً بعض النسخ "إلى ما ٍء لم ٌسبقه "..وٌنظر  :الشوكانً  ،نٌل األوطار . 143/1
رواه أبو داود ( ، )1314الترمذي [ سنن الترمذي  ،ت :شاكر و عطوة  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،دون تارٌخ )3153( ].
 ،ابن ماجه ( ، )2478وٌنظر  :الشوكانً  ،نٌل األوطار . 149/1
رواه أبو داود ( )3119وأحمد ( . ) 38555قال حمزة الزٌن  :إسناده ضعٌف لجهالة بهٌسة  ،وقٌل لها صحبة  ،وعلى هذا
القول فالحدٌث صحٌح  .وقال الشوكانً (نٌل األوطار  : )149/1ذكرها ابن حبان وغٌره فً الصحابة .
ابن حزم  ،المحلى . 335/1
البهوتً ،كشاف القناع . 433/1
الزٌلعً  ،تبٌٌن الحقائق . 293/3
أبو داود مرسالً ( )1313ومالك برواٌة محمد بن الحسن [ الموطأ  ،ت :عبد الوهاب عبد اللطٌف  ،دار القلم  ،ط ، 3:دون
تارٌخ ] ( . )119وٌنظر  :الزٌلعً  ،نصب الراٌة  ،المكتبة اإلسالمٌة  ،ط 3971 ، 2:م  .ج . 353/2
ابن حزم  ،المحلى  ، 333/1الشوكانً  ،نٌل األوطار . 413/2
رَ  :الكاسانً  ،بدائع الصنائع . 394/2
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احمد السعدي
( )63

للبراءة األصلٌة وهً عدم وجوب دفع حق للدولة أما وجوب الزكاة فقد استفادوه من أدلة الزكاة العامة
.

ثانٌا ً ـ أدلة المالكٌة  :قاس المالكٌة المعادن على سائر األراضً حٌث أن النظر فً موات األراضً
المفتوحة لإلمام وفق اجتهادهم فكانت المعادن كذلك من باب أولى إال أنهم منعوا من إقطاع التملٌك لحدٌث
أبٌض بن حمال الذي استدل به الجمهور إضافة للمصلحة التً تحتم تنظٌم االستفادة من المعادن والمنع
من أن ٌتحكم بها شرار الناس كما أوضحنا فً الحدٌث على ملكٌة المعادن فً األراضً المملوكة .
ثالثا ً ـ أدلة الشافعٌة  :عمدة التفرٌق الذي جنح إلٌه الشافعٌة هو حدٌث أبٌض بن حمال حٌث أقطعه
 معدن الملح أوالً فلما قٌل له إنه كالماء العد انتزعه منه ولعل مذهبهم أقرب المذاهب إلى االستفادة من
هذا الحدٌث حٌث الحظوا علة انتزاعه وهو كونه كالماء المعد إال أنه ٌشكل على هذا االحتجاج أن
الحدٌث فٌه مقال ذلك أن فً إسناده عبد هللا بن عبد هللا أبو أوٌس ض َّعفَ ُه غٌ ُر واحد  ،وقد نقل الشوكانً
عن أبً عمر قوله  :هو غرٌب من حدٌث ابن عباس  ،لٌس ٌروٌه عن أبً أوٌس غٌر ثور(. )64
_ بعد هذه المناقشة لمذهب الحنفٌة والشافعٌة ٌبدو لً ترجٌح مذهب المالكٌة وٌشهد له حدٌث بالل
بن الحارث وإن كان ضعٌفا ً كما قدمنا  .وإذا كنا قد رجحنا مذهب المالكٌة فً المعادن المستخرجة من
136
األراضً المملوكة فأن نرجحه هنا أولى  .وهللا أعلم .
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خاتمة ونتيجة
بعد تجوالنا فً رحاب الفقه اإلسالمً وأدلته من الكتاب والسنة والمعقول نقف معظمٌن لهؤالء الفقهاء
الذٌن أفنوا أعمارهم فً دراسة األدلة الشرعٌة فما حادوا ألجل شهوة وال زاغوا طمعا ً فً مال .
لقد وقفنا على ترجٌح مذهب المالكٌة ألنه متفق مع التوجٌهات العامة للشرٌعة اإلسالمٌة _إن صح
التعبٌر_ ورأٌنا كٌف عللوا ما ذهبوا إلٌه بالمصلحة  ..المصلحة المرسلة التً ال تعارض نصا ً وال تصادم
مبدأ شرعٌا ً  .والبد هنا من التنبٌه على أنَّ الحكم الذي ذهب إلٌه المالكٌة ال ٌعنً بحال حق الدولة أو
السلطان فً تأمٌم أمالك الناس وأكلها بالباطل إنما قالوا  :إن هذه األجزاء المعدنٌة لٌست من جنس
األرض من جهة  ،وهً فائدة ثبت الدلٌل على عمومٌة ملكٌتها من جهة أخرى وهذا ال ٌبٌح بحال أن
تؤكل أموال الناس بالباطل  ،وقد ذكرت أنَّ القواعد الشرعٌة تح ِّت ُم على الحاكم تعوٌضَ مَنْ َظهَرَ المعدن
بأرضه  ،إذ هو ٌّ
حق ال ٌماري فٌه مسلم .

()63
()64

رَ  :شرح الزركشً  ، 833/2ابن حجر الهٌتمً  ،تحفة المحتاج . 119/4
الشوكانً  ،نٌل األوطار . 149/1
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ملكٌة المعادن فً الفقه اإلسالمً
َّ
الحق وٌرزقنا إتباعه ،
أرجو هللا عز وجل أن ٌجعل هذا العمل خالصا ً لوجهه الكرٌم  ،وأن ٌرٌنا
إنه جواد كرٌم  ،والحمد هلل رب العالمٌن .

ُك َّناس المراجع
 )3القرآن الكرٌم .
 )2أحمد بن حنبل  ،المسند  /ت:أحمد شاكر وحمزة الزٌن  /دار الحدٌث – القاهرة  /ط3998 = 3م .
 )1البخاري  ،صحٌح البخاري  /ت:د.مصطفى البغا  /دار العلوم اإلنسانٌة  /ط.3991 = 2
 )4البهوتً  ،كشاف القناع عن متن اإلقناع  /ت:أمٌن الضناوي  /عالم الكتب  /ط3997 = 3م .
 )8ا لترمذي  ،سنن الترمذي  /ت:شاكر وعطوة  /دار إحٌاء التراث العربً  /دون تارٌخ .
 )1ابن حجر العسقالنً  ،التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج الرافعً الكبٌر  /دار المعرفة – بٌروت  /ت:عبد هللا ٌمانً /
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دون تارٌخ .
 )7ابن حجر الهتٌمً  ،تحفة المحتاج مع حواشٌه  /المكتبة اإلسالمٌة – رٌاض الشٌخ  /دون تارٌخ .
 )5ابن حزم األندلسً  ،المحلى  /دار اآلفاق الجدٌدة – بٌروت  /دون تارٌخ .
 )9الحطاب  ،مواهب الجلٌل  ،وعلٌه التاج واإلكلٌل  /دار الفكر  /ط3975 = 2م .
 )33الخطٌب الشربٌنً  ،مغنً المحتاج  /ط = 3دون تارٌخ  /دار الفكر .
 )33أبو داود  ،سنن أبً داود  /ت:عزت عبٌد الدعاس  /نشر محمد علً السٌد  /ط3919 = 3م .
 )32الدردٌر  ،الشرح الصغٌر ومعه حاشٌة الصاوي  /ط دار الفكر  /دون تارٌخ .
 )31ابن رشد الجد  ،المقدمات الممهدات  /ت:د.محمد حجً  /دار الغرب اإلسالمً  /ط3955 = 3م .
 )34ابن رشد الحفٌد  ،بداٌة المجتهد  /ت:ماجد الحموي  /دار ابن حزم  /ط3998 = 3م .
 )38رفٌق ٌونس المصري  ،أصول االقتصاد اإلسالمً  /دار القلم  /ط3991 = 2م.
 )31الزركشً  ،شرح الزركشً على مختصر الخرقً  /ت:عبد هللا الجبرٌن  /مكتبة العبٌكان  /ط3991 = 3م .
 )37الزٌلعً  ،تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق  /دار المعرفة – لبنان  /مصورة عن البوالقٌة 3431هـ .
 )35الزٌلعً  ،نصب الراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة  /المكتبة اإلسالمٌة  /ط3971 = 2م .
 )39سعدي أبو جٌب  ،القاموس الفقهً  /دار الفكر  /ط3952 = 3م .
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 )23السمرقندي  ،تحفة الفقهاء  /ت:محمد المنتصر الكتانً – وهبة الزحٌلً  /ط  :دار الفكر  /دون تارٌخ .
 )23السٌوطً  ،األشباه والنظائر  /ت:محمد المعتصم باهلل البغدادي  /دار الكتاب العربً  /ط3991 = 2م
 )22السٌوطً  ،الحاوي للفتاوي  /دار الكتب العلمٌة  /ط3978 = 2م .
 )21الشافعً  ،األم  /دار الفكر – بٌروت  /طبعة عام 3993م .
 )24الشوكانً  ،نٌل األوطار  /تقدٌم د.وهبة الزحٌلً  /دار الخٌر  /ط3991 = 3م .
 )28ابن عابدٌن  ،رد المحتار على الدر المختار المشهور بحاشٌة ابن عابدٌن  /ت:عادل معوض  /دار الكتب العلمٌة
 /ط3994 = 3م .
 )21غازي عناٌة  ،األصول العامة لالقتصاد اإلسالمً  / ،دار الجٌل – بٌروت  /ط3993 = 3م .
 )27الفٌروز آبادي  ،القاموس المحٌط  /ت:نعٌم عرقسوسً  /ط = 2دون تارٌخ .
 )25القرافً  ،الذخٌرة  /ت:محمد حجً  /دار الغرب اإلسالمً  /ط3994 = 3م .
 )29القرطبً  ،الجامع ألحكام القرآن  /دار الكتب العلمٌة  /ط = 3991م .
 )13ابن قدامة المقدسً  ،المغنً ومعه الشرح الكبٌر  /دار الفكر – لبنان  /ط3954 3م .
 )13الكاسانً  ،بد ائع الصنائع  /ت:عدنان دروٌش  /دار إحٌاء التراث العربً  /ط3997 = 3م .
 )12ابن ماجه  ،سنن ابن ماجه  /ت:فؤاد عبد الباقً  /دار إحٌاء التراث العربً  /دون تارٌخ .

 )11الماوردي  ،الحاوي الكبٌر  /ت:علً معوض وعادل عبد الموجود  /دار الكتب العلمٌة  /ط3994 = 3م .
 )14مالك  ،المدو نة برواٌة سحنون عن ابن القاسم  /ت:أحمد عبد السالم  /دار الكتب العلمٌة  /ط3994 = 3م .
 )18مالك  ،الموطأ برواٌة الشٌبانً  /ت:عبد الوهاب عبد اللطٌف  /دار القلم  /ط = 3دون تارٌخ .
 )11محمد مهدي اآلصفً  ،ملكٌة األرض فً اإلسالم 3439 /هـ  /نشر توحٌد .
 )17مسلم  ،صحٌح مسلم  /ت:فؤاد عبد الباقً  /ط  :دار إحٌاء التراث العربً  /دون تارٌخ .
 )15ابن منظور  ،لسان العرب  /ت:أمٌن عبد الوهاب ومحمد العبٌدي  /دار إحٌاث التراث  /ط3991 = 3م .
 )19النووي  ،روضة الطالبٌن  / :ت:محمد زهٌر الشاوٌش  /المكتب اإلسالمً – بٌروت  /ط3958 = 2م .
 )43وهبة الزحٌلً  ،الفقه اإلسالمً وأدلته  /دار الفكر  /ط3959 = 1م .
ٌ )43وسف القرضاوي  ،مالمح المجتمع اإلسالمً الذي ننشده  /مؤسسة الرسالة  /ط3991 = 3م .
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