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 األحكام الفقهيَّة الُمتعمِّقة بالحيازة بين المذاهب األربعة
ــًة فقهية ُمقَـارنـة (  ) ِدرَاَسـ

 حامد محمد حامد جبريلالباحث /
 جامعة المنوفية  –كمية االداب  درجة الماجستير في الدراسات اإلسالميةل

 المقّدمة

مام المتقين سيدنا  محمد وعمى الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين و  ا 
 آلو وصحبو والتابعين ومن سار عمى نيجو واتبع ىداه إلى يوم الدين.

 أما بعد:
فإنَّ الحيازة من المواضيع التي اىتم بيا الفقو اإلسالمي؛ وذلك ألنَّ الحيازة والتممك من األمور 

ريق مشروع أوعن طريق غير المتنازع عمييا بين أفراد المجتمع اإلسالمي, ألنيا قد تكون عن ط
مشروع, فالطريق غير المشروعة كالغصب, والسرقة, والحرابة, ىي من الكسب غير المشروع, 
الذي نيى عنو االسالم وبين عواره وىذه الحيازة ليست مشروعة وال ٌيعتد بيا شرعا, ألن الشيء 

الذيٌ سمب منو  المحاز ىنا ال يكون لمذي استولى عميو والحائز لو, بل لمالكو األصمي,
 حقوٌ ظمما, وتؤل ممكيتو إليو.

وتكون الحيازة سببا من اسباب الممكّية إذا كان موضوعيا المال المباح اّلذي ليس في ممك أحد 
 وقت وضع اليد عميو, ولم يوجد مانع شرعّي يمنع من تمّمكو.

و اإلرث أو اإلحياء وأما الطرق المشروعة فتكون بحيازة المال عن طريق العمل المشروع المباح, أ
لألرض الميتة, ويتممك بيت المال لألرض, التي مات أربابيا بال وارث فتؤول ممكيتيا إلى بيت 
المال, و األرض التي فتحت عنوة أو صمحا, ولم تممك ألىميا بل أبقيت رقبتيا لممسممين إلى يوم 

 القيامة.
ين األئمة, ومنيا ما ىو مختمف فيو, وقد تميَّزت الحيازة بعدة أحكام, منيا ما ىو متفق عميو ب

ومنيا ما ىو انفرادات لبعض المذاىب عمى المذاىب األخرى, وما يترتب عمييا من أحكام؛ ممَّا 
 يجعل دراستيا من األىميَّة بمكان في الفقو اإلسالمي .
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حكام وكذلك خصائص الممكية وتوابعيا ُتعدُّ من القضايا الميمة التي يترتب عمييا الكثير من األ
 الفقيية, والخصومات بين أفراد المجتمع, أو مع األفراد والحكومات.

وقد نجح النظام اإلسالمي في تنظيم الحيازة, عمى نحو يحقق مصمحة الفرد والجماعة, أو 
بالمصطمح المعاصر مصمحة الشعب والدولة, وبذلك انتيت قضية الصراع عمى الحيازة والتممك 

بدأ الحوز والتممك, ولكن مع القيود الشديدة والمتعددة لتحقيق بما كفل اإلسالم من صيانة م
مصمحة الفرد و الجماعة, ويكون الوازع الديني ىو الحارس األمين لكل مصمحة عامة, أو خاصة 
والدافع القوي لممساىمة في دعم الصالح العام لمفرد والمجتمع, و إنياء الخصومات بين األفراد 

 والدولة. بعضيم البعض, أو بين الفرد
وىناك مواضع من مواضع الحيازة أقرىا جميور الفقياء, في عصرىم ولكن قد تتعارض  في 
ظاىرىا مع الوضع الداخمي لمدولة المعاصرة, وذلك لخراب الذمم, وانعدام بعض الضمائر, ولكن 

الد كما في التنظيم الداخمي لمدولة, قد يأخذ بالرأي المنفرد ألحد األئمة رعاية لممصمحة العامة لمب
قضايا إحياء الموات فيي تحتاج إلي التنظيم الداخمي لمدولة, وليس لكل فرد أن يحيي في أي 
مكان كل حسب ىواه, وىناك قضايا األثار المصرية, ىل ىي لمن وجدىا في أرضة أو بيتو أو 

 في مكان غير مختص ألحد من الناس ؟.
جودة عمى الشبكة اإلليكترونية, والتي تنص ومن المواضع الشائكة أيضا الفتاوى المشبوىة المو 

عمى أن دفع الصائل واجب شرعي ولكن ضد الجيش والشرطة, والنظام الداخمي لمبالد ومقتنيات 
الدولة, فكان من الواجب بيان عوار وتخمف ذلك الفكر, وبراءة اإلسالم من ىؤالء ومن أفكارىم 

 ر .         وعمى الدولة التصدي ليؤالء الشرازم متطرفي األفكا
 ومن ثم جاءت ىذه الدراسة تحت عنوان :

 األحكام الفقيية المتعمِّقة بالحيازة بين المذاىب األربعة
ــَُقارنة (                                  ــ ــًة فقــهية مـ  ) دراســ

ولقد ورد في الشرع أدلة عامة تدل عمى وجوب حماية عموم األموال, وتحريم االعتداء عمى 
عماليا,  األموال بأي وجو من وجوه االعتداء, كما وردت أدلة خاصة تدل عمى حماية الحيازة وا 

 وبناء األحكام عمييا, ونستعرض كل نوع من األدلة في فرع مستقل.
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 األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع:
االختالف عمى الحيازة من  أنَّ الحيازة تعد من المواضيع الُميمَّة في الفقو اإلسالمي ألنَّ  أوال:

 األمور التي تؤدي إلى التنازع بين األفراد بعضيم البعض, أو بين الفرد والُسمطة الحاكمة.
أنَّ الخالف بين المذاىب في جعل الحيازة قرينة عمى الممكية, ىي المدة الزمنية المحددة  ثانيا:

 عميو وسمَّم ( : التي استنبطيا الفقياء والتي تتمثل في قولو ) صمَّى اهلل
وطالب كل مذىب  مخالفيو بإثبات عكس ذلك؛ ممَّا  (1)"  من احتاز شيئًا عشر سنين فيو لو  "

 يجعل ىذا الموضوع مجاال لمبحث والتوفيق بين المذاىب قدر الوسع والجيد.
عل أنَّ لمحيازة أنواع وأحكام وآثار تنبني عمييا, وىي ُمختمفة من مذىب آلخر ممَّا يج  ثالثا:

 دراستيا من األىميَّة بمكان.
تميَّزت الحيازة بانفرادات لبعض المذاىب في مسائميا وحصر ىذه االنفرادات والوقوف عمييا  رابعا:

 لو أىميَّة في إثراء الفقو والمقارنة بين المذاىب.
في الوقت المعاصر ىناك أنواع آخري من أنواع الحيازة والتممك, وىذه الحقوق تتعمق بالفكر 

النتاج العقمي الٌمبدع,  مثل براءة االختراع, والممكية الفكرية, وحقوق الطبع والنسخ والنشر, و 
 وقضايا األثار الى من تؤول ممكيتيا, والتوصيف الشرعي ليا.     

 أهداف  الموضوع : 
حاجة ُتعدُّ الحيازة من المواضيع الميمَّة التي تُمسُّ حاجة الفرد والمجتمع, لكثرة وقوعو و  أوال:

 النَّاس لبيان مثل ىذه المعامالت وأحكاميا وما يتعمَُّق بيا من النَّاحية الفقييَّة.
ومن أىميَّة ىذا الموضوع أنَُّو يسعى لبيان ما يجوز, وما ال يجوز من تصرفات لمن كان  ثانيا:

لتنازع, ممَّا في يدِه مال لغيره وماال يممكو لكي ال يتم التعدِّي والتفريط في الَمحوز فيؤدي الى ا
 يعطي ىذا الموضوع أىمَّة تستدعي دراستو والوقوف عمى كل أحكامو من النَّاحية الفقييَّة.

وممَّا يزيد من أىميَّة الموضوع تعمقو بكثير من المسائل المعاصرة التي تتعمق بالحيازة حيث  ثالثا:
وبيان ما يترتب عمييا من يسعى ىذا البحث لتنزيل ىذه المسائل الحادثة عمى ما جاء في الشريعة 

 أحكام ونتائج.

                                                 
1

 َشْيئًب َػْشَز ِسىِيهَ ـ يىظز المىطأ كتبة القضبء في الجيىع , ِكتَبُة اْلقََضبِء فِي اْلجُيُىعِ , فِيَمْه َحبَس  
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بيان عوار األفكار اليدامة والتي تعادي النظام الداخمي لمبالد, وبيان حق الدولة في األثار  رابعا:
لي من تؤول ممكيتيا في حالة العثور عمييا في ممكية األفراد, أو في ممكية الغير أو  الفرعونية وا 

 في ممكية الدولة والتنقيب عمييا.
امسا: بيان حماية ورعاية الفقو اإلسالمي لمفكر والعقل البشري, والحفاظ عمى نتاج ذلك العقل خ

وعدم التعدي عميو والمتمثل في حماية الممكية الفكرية, مثل براءة االختراع, وحقوق الطبع والنسخ 
 والنشر.   

 منهـج البحث :
لممقارنة بين أقوال المذاىب األربعة  سأتبع في ىذا البحث المنيج المقارن في المسائل المدروسة

 ومناقشة أدلتيم في المسائل مع بيان الرأي الراجح حسب قدرة الطالب, كما سأقوم بما يمي:
  .عزو اآليات القرآنية لسورىا مع بيان رقم اآلية 
  تخريج األحاديث النبوية الواردة في الدراسة من كتب الحديث المعتمدة الصحيحة أوال, فإن لم

 في الكتب الصحيحة أحمتو إلى غيرىا. أجده
  توثيق األقوال والنقوالت في البحث من مصادرىا المباشرة, وعدم المجوء إلى النقل بواسطة إال

 في حالة تعذر وجود األصل وعدم الوقوف عميو.
 .االستعانة بالمعاجم المغوية في توضيح المفردات الغامضة 
 .الترجمة لألعالم الغير مشيورين 
 يارس العممية المتعمقة بالدراسة, من قائمة المصادر والمراجع, وقائمة اآليات القرآنية, وضع الف

 واألحاديث النبوية, واألثار واألعالم المترجم ليا, وأخيرا فيرس الموضوعات.
 خـطة الدراسـة: 

فصول وقد اقتضت طبيعة البحث إلى االلتزام بخطٍَّة دراسية تتمثَُّل في مقدِّمة, وتمييد وثالثة 
 وخاتمة بيا نتائج البحث ثُمَّ الفيارس.

 أمَّا المقدِّمة فتشتمل عمى أسباب اختيار البحث ومنيجو والدراسات السابقة وخطة البحث. 
وأمَّا التمهيد: ففي معنى األحكام الفقهيَّة ، والحيازة والتعريف بالمذاهب األربعة وفيه أربعة 

 مباحث:
 لفقيية المبحث األول: في معنى األحكام ا
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 المبحث الثاني: في معنى الحيازة.
                                       ٓالمبحث الثالث: التعريف بالمذاىب الفقييَّة
                                                                                         ٓالمبحث الرابع: أسباب الخالف بين الفقياء

 األول :  الحيازة وأنواعها في المذاهب الفقهيَّة وفيه مباحث:الفصل 
 المبحث األول:  قابميَّة المال لمتممُّك وعدميا

 المبحث الثاني:  أنواع الممك.
 المبحث الثَّالث: أحكام الحيازة واآلثار المترتبة عمييا.

 المبحث الرَّابع: أقوال الفقياء في مشروعيَّة حماية الحيازة .
 الخامس: طبيعة الحيازة من حيث التقييد واإلطالق.المبحث 

 الفصل الثاني :أحكام الحيازة وما يتعمَُّق بها بين المذاهب الفقهيَّة األربعة وفيه مباحث:
ل : أحكام األراضي  المبحــث األوَّ
 المبحث الثَّاني : إحياء الموات

 المبحث الثالث : أحكام المعادن والِحمى واإلقطاع
 ابع : عقود استثمار األراضي ـ المزارعة, المساقاة , المغارسةالمبحث الرَّ 

 المبحث الخامس: المُّقطة .
ائل  المبحث السَّادس: الغصب واإلتالف ودفع الصَّ
 المبحث السَّابع: في المفقود, والسَّبق, والشُّْفعة     

 ه مباحث:الفصل الثالث: الخالف بين الفقهاء في جعل الحيازة قرينة عمى الممكية وفي
ل : الحيازة كسبب من أسباب الممكيَّة.  المبحـث األوَّ

 المبحــث الثَّاني : الحيازة بين األقارب الشُّركاء وغير الشُّركاء.
 المبحـث الرَّابع : التطبيقات المعاصرة لمحيازة المستنبطة من الشريعة .
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 ك وعدمهاالمبحث األول  :  قابميَّة المال لمتمم  
 وفيو مطالب:

 المطمب األول التعريف بالمال لغة واصطالحا :
 :(2)أوال: التعريف المغوي لممال: قال ابن األثير

المال في األصل ما يممك من الذىب والفضة ثم أطمق عمى كل ما يقتنى ويممك من األعيان,  
 . (3)يم وأكثر ما يطمق المال عند العرب عمى اإلبل ألنيا كانت أكثر أموال

 :(4)و قال ابن منظور
معروف ما ممكتو من جميع األشياء. وأصمو مول, تحركت الواو وانفتح ما قبميا قمبت  المال: 

 .(5)ألفا, والجمع أموال
اختمف الفقياء في تعريف المال تبعًا الختالفيم في أحكامو عمى  ثانيا: التعريف االصطالحي:

ف, واصطالح الجميور وقد عرف جميور الفقياء اصطالحين رئيسيين, ىما اصطالح األحنا
ومنيم الشافعية والحنابمة والمالكية المال بعدة تعريفات يؤخذ منيا أن المال يطمق عمى كل مالو 
قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع االنتفاع بو. واتفق جميور الفقياء عمى مفيوم المال من 

ن اختمفت عباراتيم في تعريف وبيان حقيقتو, فاعتبروا " كل ما فيو نفع مااًل ", وما  حيث الجممة وا 
 (.6)ال نفع فيو فميس بمال, فال تجوز المعاوضة بو "

 قال :( 7)تعريف المال عند األحناف: ذكر في البحر الرائق ما روي عن محمد بن الحسن

                                                 
ٕ

٘ـ( اٌّؼغٚف ثـ اثٓ األص١غ اٌجؼعٞ، ِإعر ئسالِٟ وج١غ،  ٖٓٙ-٘٘٘ـ ػؼ اٌض٠ٓ أثٟ اٌذسٓ اٌجؼعٞ اٌّٛصٍٟ )

ػبصغ صٌٚخ صالح اٌض٠ٓ األ٠ٛثٟ، ٚعصض أدضاصٙب ٠ٚؼض وزبثٗ اٌىبًِ فٟ اٌزبع٠ز ِغجؼب ٌزٍه اٌفزغح ِٓ اٌزبع٠ز اإلسالِٟ. 

 س١غ أػالَ إٌجالء .
ٖ
 ٗٔٗٔ -ث١غٚد،  اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ  –، صاع صبصع ٕ٘ٔص ٌٗٔسبْ اٌؼغة الثٓ ِٕظٛع، دغف ا١ٌُّ )ِٛي( طٕظغ ٠ ـ

 .٘ٔ٘ـ، ػضص األجؼاء: 
ٗ

٘ـ(٘ٛ أص٠ت ِٚإّعر ٚػبٌُ فٟ اٌفمٗ اإلسالِٟ ٚاٌٍغخ اٌؼغث١خ.  1ٔٔ -٘ـ  ٖٓٙ)  َ(  ٖٔٔٔ -َ  ٕٖٕٔـ اثٓ ِٕظٛع )

٘ٛ ِذّض ثٓ ِىغَ ثٓ ػٍٟ أثٛ اٌفضً جّبي اٌض٠ٓ اثٓ ِٕظٛع األٔصبعٞ ِٓ أشٙغ ِإٌّفبرٗ ِؼجُ ٌسبْ اٌؼغة ، 

 َ( .األػالَ ٌٍؼعوٍٟ ٕٖٕٔ٘ـ/ ٖٓٙاٌغ٠ٚفؼٝ األفغ٠مٟ ، ٌٚض فٟ شٙغ ِذغَ ػبَ )
٘

 .ٕ٘ٔص ٗٔـ ٠ٕظغ ٌسبْ اٌؼغة الثٓ ِٕظٛع، دغف ا١ٌُّ )ِٛي( ط
ٙ

طبٌج١ٓ، ٌإلِبَ ِذ١ٟ اٌض٠ٓ إٌٛٚٞ ثشغح اٌؼالِخ ـ ٠ٕظغ دبش١زٟ اإلِب١ِٓ شٙبة اٌض٠ٓ اٌم١ٍٛثٟ ٚػ١ّغح ػٍٝ ِٕٙبط اٌ

 طجغ صاع ئد١بء اٌىزت اٌؼغث١خ ثّصغ. 1٘ٔ/ٔجالي اٌض٠ٓ اٌّذٍٟ: 
1

٘ـ( ػبٌُ ِسٍُ، فم١ٗ ِٚذضس ٌٚغٛٞ، صبدت اإلِبَ أثٟ د١ٕفخ إٌؼّبْ،  61ٔ-٘ـ ٖٔٔـ ِذّض ثٓ اٌذسٓ اٌش١جبٟٔ )

 ..   س١غ أػالَ إٌجالء .«صبدت أثٟ د١ٕفخ، ٚفم١ٗ اٌؼغاق»ٚٔبشغ ِظ٘جٗ،  ٠ٍمت 
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العرف من  "أن المال كل ما يتممكو الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك, إال أنو يتبادر في
 في باب زكاة المال: (9).وذكر ابن عابدين(8)اسم المال النقد أي: الذىب والفضة, والعروض"

 .( 10")" أن المراد بالمال: غير السائمة ألن زكاتيا غير مقدرة بو
 ما يميل إليو طبع اإلنسان , ويمكن ادِّخاره إلى وقت الحاجة , منقواًل كان أو غير منقول  المال:

انتيى إليو األحناف في معنى المال, وشاع عندىم, واستقر عميو فقييم, فيم في مختمف وىذا ما 
تعاريفيم يعدُّون: األعيان أمواال, وما يدخر أمواال, وما يميل إليو طبع اإلنسان وكان موجودًا 
مااًل. فالمال عندىم: اسٌم لغير اآلدمي, وخمق لمصالح اآلدمي, وأمكن إحرازه, والتصرف فيو 

 فالمال عند األحناف من خالل تعريفيم لو ىو: (.11)وجو االختيار عمى
ما يمكن إحرازه وادخاره لوقت الحاجة فتخرج األمور المعنوية التي ال تقبل طبيعتيا البقاء 
واالدخار, كالمنافع المجردة مثل سكنى الدار وركوب السيارة, و المال ما يميل إليو الطبع وعميو 

ال يعّد مااًل وال يعتبر الشيء ماال وفقا لإلصالح الحنفي إال إذا توفر فيو  فكل ما ينفر منو الطبع
 عنصران ىما :
العينية بأن يكون الشيء ماديا لو وجود خارجي ذلك أن العين يراد منيا الشيء  العنصر األول:

 المادي الذي لو مادة ويتأتى إحرازه وحيازتو.
افس وبذل العوض وذلك بأن تجري عادة الناس كال التمول: ويقصد بالتمول التن العنصر الثاني:

أو بعضا عمى التنافس عمى ىذه العين وحيازتيا وفي سبيل الحصول عمييا ييون عمييم بدل 
أمواليم, فإذا كان الشيء ال يجري عميو التنافس بين الناس وال يبذلون فيو أمواليم ال يكون 

 اآلتي:. واستدل األحناف في عدم مالية المنفعة ب(12)ماال

                                                 
6

ـ ٠ٕظغ اٌجذغ اٌغائك شغح وٕؼ اٌضلبئك، ػ٠ٓ اٌض٠ٓ ثٓ ئثغا١ُ٘ اثٓ ٔج١ُ، وزبة اٌؼوبح، )ثبة ػوبح اٌّبي(، اٌجؼء اٌضبٟٔ. 

 : ص.د(.ٕ، صاع  اٌىزبة اإلسالِٟ، علُ اٌطجؼخ: )طٖٕٗص
1

( فم١ٗ اٌض٠بع اٌشب١ِخ، ٚئِبَ 6ٖٙٔ٘ـ/ ٕٕ٘ٔ-16ٗٔ٘ـ/ 16ٔٔـ ِذّض أ١ِٓ ثٓ ػّغ ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ػبثض٠ٓ اٌضِشمٟ )

 اٌذٕف١خ فٟ ػصغٖ. ٌٚض فٟ صِشك ػبصّخ سٛع٠خ ثؼلبق اٌّجٍظ فٟ دٟ اٌمٕٛاد. األػالَ ٌٍؼعوٍٟ
ٔٓ
عص اٌّذزبع ػٍٝ اٌضع اٌّشزبع، ِذّض أ١ِٓ ثٓ ػّغ اثٓ ػبثض٠ٓ وزبة اٌؼوبح ثبة ػوبح اٌّبي، اٌجؼء اٌضبٟٔ، ٠ٕظغ  ـ

 . صاع1ٕٙص

 َ، . 11ٕٔ٘ـ/  ٕٔٗٔخ، سٕخ: اٌىزت اٌؼ١ٍّ    
ٔٔ

، ٔبلالً ئ٠بٖ ػٓ ]اٌذبٚٞ اٌمضسٟ [ اٌّإٌف: اثٓ ػبثض٠ٓ،  ٔٓ٘/  ٗ –ـ ٠ٕظغ عص اٌّذزبع ػٍٝ اٌضع اٌّشزبع إلثٓ ػبثض٠ٓ 

ث١غٚد اٌطجؼخ: -٘ـ( إٌبشغ: صاع اٌفىغِٕٕ٘ٔذّض أ١ِٓ ثٓ ػّغ ثٓ  ػجض اٌؼؼ٠ؼ ػبثض٠ٓ اٌضِشمٟ اٌذٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

 .َٙ ػضص األجؼاء:11ٕٔ -٘ـ ٕٔٗٔاٌضب١ٔخ، 
ٕٔ

 .ٓٔ، 1، ص. 16ٙٔـ ٠ٕظغ اٌٍّى١خ ٚٔظغ٠خ اٌؼمض فٟ اٌشغ٠ؼخ اإلسال١ِخ، أدّض فغط دس١ٓ اٌضاع اٌجبِؼ١خ 
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وىو أن المنافع وحدىا ال يمكن حيازتيا من حيث ىي , وال تموليا , ألن التمول يعني حيازة 
الشيء وادخاره لوقت الحاجة , والمنافع في حقيقتيا غير موجودة وجودًا محسوسًا حتى يكون ليا 

كمما تخرج من البقاء واالستمرار, أو كما يقولون: ان المنافع ال تبقى زمانين لكونيا أعراضًا , ف
 حيز العدم إلى حيز الوجود تتالشى , فال يتصور فييا التمول, يقول صدر الشريعة:

 .(13)" إذ ال تقّوم بال إحراز , وال إحراز بال بقاء , وال بقاء لألعراض "
 وتعريف المال عند المالكية :

 و قال الشاطبي بأنو: (.14") " ما يقع عميو الممك, ويستبد بو المالك عن غيره, إذا أخذه من غيره 
, ولذا اشترط المالكية في (15)" ما يقع عميو الممك, ويستبد بو المالك عن غيره إذا أخذه من وجيو 

 فاعتبروا من شروط المبيع " النفع ". (16)المبيع النفع وعبروا عنو " باالنتفاع " 
 : (17)و عند الشافعية: قال الزركشي

 .( 18)دًا ألن ينتفع بو, وىو إما عيان أو منافع "" المال ما كان منتفعًا بو, أي مستع
 : (19)وقال السيوطي 

ن قّمت, وما ال يطرحو  "أما المال, فقال الشافعي : ال يقع اسم مال إال عمى مالو قيمة يباع بيا, وا 
 : (21). وقال العز بن عبد السالم(20)الناس مثل الفمس وما أشبو ذلك"

                                                 
ٖٔ

  .16/ٕـ ٠ٕظغ اٌزٕم١خ ٚشغٚدٗ: 
ٔٗ

فخ ، ـ ٠ٕظغ اٌّٛافمبد فٟ أصٛي اٌفمٗ إلثغا١ُ٘ ِٛسٝ اٌشّٟ اٌغغٔبطٟ اٌّبٌىٟ ، رذم١ك / ػجضهللا صعاػ ، صاع اٌّؼغ
 ث١غٚد.

ٔ٘
 َ.(11٘ٔ٘ـ =  1ٖ٘ٔ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 1ٔ/ٕـ ٠ٕظغ اٌّٛافمبد، ٌإلِبَ ئثغا١ُ٘ ثٓ ِٛسٝ اٌشبطجٟ: 

ٔٙ
، طجغ صاع ئد١بء اٌىزت ٓٔ/ٖـ ٠ٕظغ دبش١خ اٌؼالِخ ِذّض ػغفخ اٌضسٛلٟ ػٍٝ اٌشغح اٌىج١غ، ٌإلِبَ أدّض اٌضعص٠غ: 

 اٌؼغث١خ ثّصغ
ٔ1

َ(ِذّض ثٓ ثٙبصع ثٓ ػجض هللا اٌؼعوشٟ أثٛ ػجض هللا، ثضع اٌض٠ٓ: ػبٌُ  1ٕٖٔ - ٖٗٗٔ٘ـ =  11ٗ - 1ٗ٘ـ اٌؼعوشٟ )
 .6ٖٔ، صٔطجمبد اٌشبفؼ١خ الثٓ لبضٟ شٙجخ، ط ثفمٗ اٌشبفؼ١خ  ٚاألصٛي. رغوٟ األصً، ِصغٞ اٌٌّٛض ٚاٌٛفبح.

ٔ6
 ـ ٠ٕظغ إٌّضٛع فٟ اٌمٛاػض ، رذم١ك ص/ ر١س١غ فبئك .

ٔ1
ِذّض سبثك اٌض٠ٓ سضغ اٌشض١غٞ األس١ٛطٟ اٌّشٙٛع ثبسُ جالي اٌض٠ٓ  ـ ػجض اٌغدّٓ ثٓ وّبي اٌض٠ٓ أثٟ ثىغ ثٓ

 اٌس١ٛطٟ،
ِذّض ػجض هللا ػٕبْ: ِإعسٛ ِصغ  َ( ِٓ وجبع ػٍّبء اٌّس١ٍّٓ. ٘ٓ٘ٔ٘ـ/ 1ٔٔاٌمب٘غح  -َ ٘ٗٗٔ٘ـ/ 6ٗ1)اٌمب٘غح     

 اإلسال١ِخ 
 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة "سٍسٍخ ِىزجخ األسغح".    

ٕٓ
٘ـ( صاع اٌىزت 1ٔٔإٌبشغ: اٌّإٌف: ػجض اٌغدّٓ ثٓ أثٟ ثىغ، جالي اٌض٠ٓ اٌس١ٛطٟ )اٌّزٛفٝ:  ئغـ ٠ٕظغ األشجبٖ ٚإٌظب

 اٌؼ١ٍّخ
 َٔ ػضص األجؼاء: 11ٓٔ -٘ـ ٔٔٗٔاٌطجؼخ: األٌٚٝ،    
ٕٔ

ٍَّٟ اٌشبفؼٟ )  -َ 6ٔٔٔ٘ـ/11٘ـ أثٛ ِذّض ػؼ اٌض٠ٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ثٓ ػجض اٌسالَ ثٓ أثٟ اٌمبسُ ثٓ دسٓ اٌسُّ
اٌٍّمت ثسٍطبْ اٌؼٍّبء ٚثبئغ اٌٍّٛن ٚش١ز اإلسالَ، ٘ٛ ػبٌُ ٚلبٍض ِسٍُ، ثغع فٟ اٌفمٗ ٚاألصٛي      (َٕٕٙٔ٘ـ/ٓٙٙ

 ٚاٌزفس١غ ٚاٌٍغخ، ٚثٍغ عرجخ    االجزٙبص،
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 .(22") جميع األموال" أن المنافع ىي المقصود األظير من 
 أما الحنابمة فقالوا:

 , وقالوا  أيًضا بأنو: (23)" ىو ما فيو منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة "
 .(24)" ما يباح نفعو مطمًقا, أي في كل األحوال, أو يباح اقتناؤه بال حاجة "

طمق عمى كل مالو ويؤخذ من تعريف جميور الفقياء المالكية والشافعية والحنابمة لممال أن المال ي
قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع االنتفاع بو ويتضح أن مالية األشياء في اصطالح جميور 

 الفقياء, أن الشيء ال يكون ماال إال إذا توفر لو عنصران أيضا ىما :
: أن يكون الشيء لو قيمة بين الناس سواء كان عينا أو منفعة ماديا أو معنويا, فمو العنصر األول

 كان الشيء تافيا ال قيمة لو بين الناس, ال يكون ماال عينا أو منفعة كحبة قمح.
أن يكون الشيء قد أباح اإلسالم االنتفاع بو في حالة السعة واالختيار كالحبوب  العنصر الثاني:

ن واإلبل والعقارات أما إذا كان اإلسالم حرم االنتفاع بو كالخمر والخنزير ولحم الميتة فإنو ال يكو 
 .(25)ماال

 فمما سبق من التعريفات يتضح أن تعريف المال عند جمهور الفقهاء سوى األحناف هو:
كل ما يمكن حيازتو واالنتفاع بو عمى وجو معتاد, أو ىو اسم لما يباح االنتفاع بو حقيقة وشرًعا 

يا الضمان أو ىو: كل ما لو قيمة مالية يمزم متمفو ضمانو فيشترط أن يكون لو قيمة مالية يثبت ب
عمى من أتمفو قميال كان أو كثيرا, وأن يكون ممموكا, وأن يكون االنتفاع بو مباحا شرعا, أما ما 

 كان االنتفاع بو حراما شرعا كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنو ال يكون ماال.
 ومن التعريفات المعاصرة لممال :

 ابن عابدين بنصيا فقالت المال ىو:  ما جاء في مجمة األحكام العدلية فكان قريًبا من تعريف
 (.26)"ىو ما يميل إليو طبع اإلنسان, ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة, منقواًل كان أو غير منقول "

                                                 
ٕٕ
٠ٕظغ لٛاػض األدىبَ فٟ ِصبٌخ األٔبَ اٌّإٌف: أثٛ ِذّض ػؼ اٌض٠ٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ثٓ ػجض اٌسالَ ثٓ أثٟ اٌمبسُ ثٓ  ـ

 اٌذسٓ اٌسٍّٟ 

٘ـ( عاجؼٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: طٗ ػجض اٌغؤٚف سؼض إٌبشغ: ِىزجخ اٌى١ٍبد ٓٙٙاٌضِشمٟ، اٌٍّمت ثسٍطبْ اٌؼٍّبء )اٌّزٛفٝ:      

 .ٕاألػ٘غ٠خ    اٌمب٘غح ػضص األجؼاء: 
ٕٖ

 اٌّطجؼخ اٌّصغ٠خ ثبألػ٘غ. 1٘/ٕـ ٠ٕظغ اإللٕبع فٟ فمٗ اإلِبَ أدّض ثٓ دٕجً ٌإلِبَ شغف اٌض٠ٓ اٌّمضسٟ: 
ٕٗ

 ٔشغ ػبٌُ اٌفىغ ث١غٚد. ٕٗٔ/ِٕٕزٙٝ اإلعاصاد، ٌإلِبَ ِٕصٛع ثٓ ٠ٛٔس اٌجٙٛرٟ:  ـ ٠ٕظغ شغح
ٕ٘

  ـ ٠ٕظغ اٌٍّى١خ ٚٔظغ٠خ اٌؼمض فٟ اٌشغ٠ؼخ اإلسال١ِخ أدّض فغط دس١ٓ.
ٕٙ

 (.ٕٙٔـ ٠ٕظغ ِجٍخ األدىبَ اٌؼض١ٌخ اٌّبصح علُ )
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 وعرفو األستاذ الزرقا وىو من آخر فقياء الحنفية بقولو : 
 .(27)"  المال: ىو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس "

 األحناف :ثمرة الخالف بين الجمهور و 
أن األعيان والمنافع والحقوق كميا تعد ماال عند الجميور, أما األحناف فالمال عندىم ىو 

 األعيان, واألمالك عندىم ىي المنافع والحقوق.  
 تحرير محل النزاع : 

 الحقوق ال تورث عند األحناف وتورث عند الجميور.
زة المنفعة, ألنيا شيء معنوي ال يتصور المنافع عند األحناف ال تعد أمواال؛ ألنو ال يمكن حيا

 وضع اليد عميو أو حيازتو.
المنافع عند الجميور تعد من األموال؛ فمن غصب شيئا وانتفع بو ثم رده إلى صاحبو فإنو عمى 

 رأى جميور الفقياء يضمن قيمة المنفعة, وعمى رأى الحنفية ال ضمان عميو.
 والرأي الراجح والعمم عند اهلل 

إليو الجميور ىو اعتبار المنافع أمواال, ألنو ىو األوجو واألظير مما ذىب إليو ىو ما ذىب 
 الحنفية ألنو ىو الذي يجارى عرف الناس ونظرتيم لممال.

 المطمب الثاني : أقسام المال وأحكامه :
مختمفة يترتب عمييا أحكام   , قّسم الفقياء المال تقسيماٍت كثيرًة بحسب االعتبارات الفقيّية المتعّددة

 بحسب كل قسم.
 : المال المتقوم وغير المتقوم باعتبار إباحة االنتفاع وحرمتو:القسم األول

ىو ما كان في حيازة اإلنسان وأباح الشرع االنتفاع بو, كالدور والسيارات  المال المتقوم:
 والمطعومات والثياب والكتب وغيرىا.

                                                 
ٕ1

طفٝ اٌؼعلب ٌٚض ثّض٠ٕخ دٍت فٟ سٛع٠خ ( . اٌّإٌف اٌش١ز ِص 6ٔٔ(صفذخ علُ )ٖـ ٠ٕظغ اٌّضسً اٌفمٟٙ اٌؼبَ  جؼء)

َ فٟ ث١ذ ػٍُ ٚصالح. فٛاٌضٖ ٘ٛ اٌفم١ٗ اٌش١ز أدّض اٌؼعلب ِإٌّف )شغح اٌمٛاػض اٌفم١ٙخ(، 1ٓٗٔ٘ـ اٌّٛافك ٕٕٖٔػبَ 

ٚجّضٖ اٌؼالِّخ اٌىج١غ اٌش١ز ِذّض اٌؼعلب، ٚوالّ٘ب ِٓ وجبع ػٍّبء ِظ٘ت األدٕبف، فٟ دٍت اٌشٙجبء ٚافزٗ ا١ٌّٕخ ٠َٛ 

 َ ثؼض أطاْ صالح اٌؼصغ ٚ٘ٛ جبٌس ٠ٕمخ اٌفزبٜٚ ٠ٚجٛثٙب.. ١ٌٛ٠ٔ111ٛ  ٖ٘ـ اٌّٛافك  ٕٓٗٔعث١غ األٚي  1ٔ اٌسجذ
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ير في السماء والمعادن في األرض, أو ما ىو ما لم يكن في حوز االنسان كالط وغير المتقوم :
ال يباح االنتفاع بو شرًعا مثل الخمر والخنزير بالنسبة لممسمم , فيوما لم يحرز بالفعل, أو ما ال 

 .(28)يباح االنتفاع بو شرعًا إال في حالة االضطرار
لو غير مباح قال ابن عابدين : " وحاصمو أن المال أعم من المتقوم, ألن المال ما يمكن ادخاره و 

كالخمر, والمتقوم ما يمكن ادخاره مع اإلباحة, فالخمر مال, ال متقوم ويرى الحنفية من جية 
أخرى أن عدم التقوم ال ينافي الممكية, فقد تثبت الممكية لممسمم عمى مال غير متقوم, كما لو 

أن يزيميما  تخمر العصير عنده, أو عنده خمر أو خنزير ممموكين لو وأسمم عمييما, ومات قبل
ولو وارث مسمم فيرثيما, وذلك ألن الممكية تثبت عمى المال, والمالية ثابتة في غير المتقوم, ولكن 
عدم التقوم ينافي ورود العقود من المسمم عمى المال غير المتقوم. وقد يراد أحيانا بالمتقوم عمى 

أيضا عمى المال « لمتقومغير ا»ألسنة فقياء الحنفية معنى المحرز, حيث إنيم يطمقون مصطمح 
المباح قبل اإلحراز, كالسمك في البحر, واألوابد من الحيوان, واألشجار في الغابات, والطير في 

. أما جميور الفقياء من المالكية (29)جو السماء, فإذا اصطيد أو احتطب صار متقومًا باإلحراز "
ن عناصر المالية, فالشيء إذا لم يكن و الشافعية والحنابمة فقد اعتبروا إباحة االنتفاع عنصرًا م

مباح االنتفاع بو شرعا فميس بمال أصال, ولذلك لم يظير عندىم تقسيم المال إلى متقوم وغير 
متقوم بالمعنى الذي قصده الحنفية, وىم إذا أطمقوا لفظ المتقوم أرادوا بو ما لو قيمة بين الناس 

 ك جاء في شرح حدود ابن عرفة : وغير المتقوم ما ليس لو قيمة في عرفيم. وعمى ذل
" أن المعتبر في التقويم إنما ىو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فييا, وما ال يؤذن فيو فال عبرة 
بو, فال تعتبر قيمتو, ألن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا وعمى ذلك فمم يعتبر جميور الفقياء من 

ألموال أصال بالنسبة لممسمم والذمي عمى حد سواء, الشافعية والحنابمة الخمر والخنزير في عداد ا
ولم يوجبوا الضمان عمى متمفيما مطمقًا, في حين عدىما الحنفية ماال متقومًا في حق الذمي, 
وألزموا متمفيما مسمما كان أم ذميا الضمان. وقد وافق المالكية الحنفية في وجوب الضمان عمى 

                                                 
ٕ6

ِٚب ثؼض٘ب ٌّإٌف: ِذّض ثٓ ػٍٟ ثٓ ِذّض اٌِذْصٕٟ اٌّؼغٚف ثؼالء اٌض٠ٓ اٌذصىفٟ  ٗ/ ٔٔٔـ ٠ٕظغ اٌضع اٌّشزبع: 

 -٘ـ١ُٕٖ٘ٔٗ. إٌبشغ: صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ٘ـ( اٌّذمك: ػجض إٌّؼُ س١ًٍ ئثغا 66ٓٔاٌذٕفٟ   )اٌّزٛفٝ:

 َٔ ػضص األجؼاء:ٕٕٓٓ
ٕ1

 .ٖٗ/ٖٙ، اٌّٛسٛػخ اٌفم١ٙخ ٔٓ٘/ٗـ ٠ٕظغ عص اٌّذزبع ػٍٝ اٌضع اٌّشزبع 
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لذمي ال في حق المسمم عندىم, دون أن يوافقوا الحنفية متمف خمر الذمي, العتباره ماال في حق ا
 .(30)عمى تقسيميم المال إلى متقوم وغير متقوم بالمعنى الذي أرادوه "

 العقار والمنقول باعتبار استقراره في محمو وعدم استقراره: القسم الثاني:
 .(31)ىو ما ال يمكن نقمو بحال من األحوال كالدور واألراضي العقار:
ل : ما يمكن نقمو وتحويمو من مكان إلى مكان سواء تغيرت ىيئتو عند النقل أم لم تتغير, والمنقو 

 مثل العروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيالت والموزونات ونحوىا.
 قالت األحناف: المنقول:

ىو ما يمكن نقمو وتحويمو من مكان إلى آخر, سواء أبقي عمى صورتو وىيئتو األولى, أم تغيرت  
ورتو وىيئتو بالنقل والتحويل ويشمل النقود والعروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيالت ص

والموزونات, والبناء والشجر والزرع في األرض ال تعد عقارًا عند الحنفية إال تبعًا لألرض, فمو 
بيعت األرض المبنية أو المشجرة أو المزروعة طبقت أحكام العقار عمى ما يتبع األرض من 

بناء ونحوه, أما لو بيع البناء وحده أو الشجر وحده من غير األرض فال يطبق عمييما حكم ال
 . (32)العقار, فالعقار ال يشمل إال األرض خاصة والمنقول يشمل ما عداىا 

وقالت المالكية : المنقول: ىو ما أمكن نقمو وتحويمو من مكان إلى آخر مع بقائو عمى ىيئتو 
س والكتب والسيارات ونحوىا, والعقار عندىم ىو ما ال يمكن نقمو وتحويمو وصورتو األولى كالمالب

أصاًل كاألرض, أو أمكن تحويمو ونقمو مع تغيير صورتو وىيئتو عند النقل والتحويل كالبناء 
 .(33)والشجر. فالبناء بعد ىدمو يصير أنقاضًا, والشجر يصبح أخشابًا 

 ثل آحاده وأجزائو وعدم تماثميا:المال المثمي والقيمي باعتبار تما ثالثًا:

                                                 
ٖٓ

اٌّإٌف: ِذّض ثٓ لبسُ األٔصبعٞ، أثٛ ػجض هللا، اٌغصبع اٌزٛٔسٟ اٌّبٌىٟ  ٘ٓ٘ـ ٠ٕظغ شغح دضٚص اثٓ ػغفخ 

اٌّإٌف:  ٖٖٔ/ٗ٘ـ ػضص األجؼاء: ، وشف األسغاع ٖٓ٘ٔإٌبشغ: اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  ٘ـ(61ٗ)اٌّزٛفٝ: 

٘ـ( إٌبشغ: صاع اٌىزبة اإلسالِٟ اٌطجؼخ: 1ٖٓػجض اٌؼؼ٠ؼ ثٓ أدّض ثٓ ِذّض، ػالء اٌض٠ٓ اٌجشبعٞ اٌذٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

إٌف: أثٛ د١بْ ِذّض ثٓ ٠ٛسف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛسف ، آٌّٙ/ٙ، اٌجذغ اٌّذ١ظ ٗثضْٚ طجؼخ ٚثضْٚ ربع٠ز ػضص األجؼاء: 

ث١غٚد، اٌّٛسٛػخ  –٘ـ( اٌّذمك: صضلٟ ِذّض ج١ًّ إٌبشغ: صاع اٌفىغ 1ٗ٘ثٓ د١بْ أص١غ اٌض٠ٓ األٔضٌسٟ )اٌّزٛفٝ: 

 - ٗٓٗٔجؼءا اٌطجؼخ: )ِٓ  ٘ٗاٌى٠ٛذ ػضص األجؼاء:  -اصع ػٓ: ٚػاعح األٚلبف ٚاٌشئْٛ اإلسال١ِخ  ٖٗ/ٖٙاٌفم١ٙخ 

 (.٘ـ 1ٕٗٔ
ٖٔ

 . ( ِٓ ِجٍخ األدىب1َٕٔـ ٠ٕظغ اٌّبصح )
ٖٕ

 .ٖ/ 6ٓٗـ ٠ٕظغ عص اٌّذزبع: 
ٖٖ

اٌّإٌف: أثٛ ا١ٌٌٛض ِذّض ثٓ أدّض ثٓ ِذّض ثٓ أدّض ثٓ عشض اٌمغطجٟ اٌش١ٙغ ثبثٓ عشض  ٕ/ ٕٗ٘ـ ٠ٕظغ ثضا٠خ اٌّجزٙض: 

 اٌمب٘غح. -٘ـ( إٌبشغ: صاع اٌذض٠ش  1٘٘اٌذف١ض اٌّزٛفٝ:
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ىو ما لو نظير ومثل في األسواق من غير تفاوت بين أجزائو أو آحاده يعتد بو في  المال المثمي:
 .(34)التعامل

 المشيور عند فقياء الحنفّية تعريف المال المثمي بأّنو: المكيل والموزون والعددي المتقارب.
يكون مقابمتو بالثمن مبنّيًا عمى الوزن أو الكيل أو العّد ال والمراد بالموزون أو المكيل المعدود ما 

 .(35)المراد, بالموزون أو المكيل أو المعدود ما يوزن أو يكال أو يعّد عند البيع
عرف المالكية المال المثمي بأنو: كّل مكيل, أو موزون, أو معدود وذلك عند تقسيم األموال إلى 

الو مثل, كالمكيل, والموزون والمعدود, وما ال مثل لو كالحيوان :  م(36)مثمّية وقيمّية قال: الباجي
 .(37)والعروض وذكر األزىري أّن المراد بالمعدود ىو الذي ال تختمف أفراده

 : (38)والشافعية قالوا : ذكر الشافعي أّن ضابط المال المثمي ىو المكيل والموزون بقولو 
" وما كان لو كيل أو وزن فعميو مثل كيمو ووزنو وليس ىذا حدا لمالو مثل " ألّن كّل ذي مثل 

 مكيل أو موزون وليس كّل مكيل أو موزون لو مثل.
وقال الحنابمة: ىو: " كّل مكيل وموزون " وىذا ظاىر كالم أحمد بن حنبل في رواية حرب ما 

 .(39)ظاىره وجوب المثل في كّل مكيل وموزون كان من الدراىم والدنانير وما يكال ويوزن, ف
ىو ما ليس لو نظير أو مثل في السوق, أو لو مثل ولكن مع التفاوت المعتد بو  المال القيمي:

بين وحداتو في القيمة, مثل أفراد الحيوان واألراضي واألشجار والدور وأنواع السجاد والبسط 
 .(40)طوطة أو المستعممةواألحجار الكريمة كالماس والياقوت والكتب المخ

 وجاء مرشد الحيران: 
 .(41)" ىو ما تتفاوت أحاده تفاوتًا يعتّد بو, أو ال تتفاوت ولكن ال نظير ليا في محّل التجارة "

                                                 
ٖٗ

 األدىبَ .ِجٍخ  ٘ٗٔـ ٠ٕظغ اٌّبصح 
ٖ٘
 .ٖٕ، ٘؛ رج١١ٓ اٌذمبئك، اٌؼ٠ٍؼٟ: 6ٔٔ، ٠ٕ٘ظغ عص اٌّذزبع، اثٓ ػبثض٠ٓ:  ـ
ٖٙ
اٌّإٌف: أثٛ ا١ٌٌٛض س١ٍّبْ ثٓ سٍف ثٓ سؼض ثٓ أ٠ٛة ثٓ ٚاعس اٌزج١جٟ  11ٕ، ص ٠ٕ٘ظغ إٌّزمٝ، اٌجبجٟ: ط   ـ

 ٘ـ . ٕٖٖٔفظخ ِصغ اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ثجٛاع ِذب -٘ـ( إٌبشغ: ِطجؼخ اٌسؼبصح 1ٗٗاٌمغطجٟ اٌجبجٟ األٔضٌسٟ )اٌّزٛفٝ: 
ٖ1
، اٌّإٌف: أدّض ثٓ غبُٔ )أٚ غ١ُٕ( ثٓ سبٌُ اثٓ ِٕٙب، شٙبة اٌض٠ٓ إٌفغاٚٞ األػ٘غٞ ٕاٌفٛاوٗ ٚاٌضٚأٟ، اٌؼضٚٞ:  ـ

 .َٖٓٔ 11٘ٔ -٘ـ ٘ٔٗٔ٘ـ( إٌبشغ: صاع اٌفىغ اٌطجؼخ: ثضْٚ طجؼخ ربع٠ز إٌشغ: ٕٙٔٔاٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 
ٖ6

 .ٖٕٔغ، اٌس١ٛطٟ: ـ األشجبٖ ٚإٌظبئ
ٖ1

اٌّإٌف: ػالء اٌض٠ٓ أثٛ اٌذسٓ ػٍٟ ثٓ س١ٍّبْ  ٖٖٗ، ٘؛ اٌشغح اٌىج١غ، اٌّمضسٟ: 1ٕ، ٙاألٔصبف، اٌّغصاٚٞ: ـ 
 ٘ـ( إٌبشغ: صاع ئد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ.66٘اٌّغصاٚٞ اٌضِشمٟ اٌصبٌذٟ اٌذٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

ٗٓ
 ِٓ ِجٍخ األدىبَ ٙٗٔـ اٌّبصح 

ٗٔ
َ( ٘ٛ ِذّض ثٓ ئسّبػ١ً ثٓ صالح ثٓ ِذّض اٌذسٕٟ، اٌىذالٟٔ  1ٙ6ٔ - 66ٙٔ٘ـ =  6ٕٔٔ - 11ٓٔـ اٌصٕؼبٟٔ )

صُ اٌصٕؼبٟٔ، أثٛ ئثغا١ُ٘، ػؼ اٌض٠ٓ، اٌّؼغٚف وأسالفٗ ثبأل١ِغ: ِجزٙض، ِٓ ث١ذ اإلِبِخ فٟ ا١ٌّٓ. ٠ٍمت )اٌّإ٠ض ثبهلل( 
 اثٓ اٌّزٛوً ػٍٝ    هللا. ٌٚض ثّض٠ٕخ وذالْ، ٚٔشأ ٚرٛفٟ ثصٕؼبء.
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 رابًعا: المال االستيالكي واالستعمالي: باعتبار بقاء عينو باالستيالك وعدميا:
ال باستيالك عينو, كأنواع الطعام والشراب ىو الذي ال يمكن االنتفاع بو إ المال االستهالكي :

والحطب والنفط والورق والنقود, فال يمكن االنتفاع بيذه األموال ما عدا النقود إال باستئصال 
ن كانت أعيانيا باقية بالفعل.  عينيا, وأما النقود فاستيالكيا يكون بخروجيا من يد مالكيا, وا 

و مع بقاء عينو, كالعقارات والمفروشات والثياب والمال االستعمالي: ىو ما يمكن االنتفاع ب
 والكتب ونحوىا.

وينظر إلى االنتفاع المميز بين النوعين ألول مرة, ال إلى حاالت االستعمال المتكررة, فإن زالت 
ن بقيت عينو حينئذ كان مااًل استعماليِّا.  عين الشيء من أول انتفاع كان مااًل استيالكيِّا, وا 

 أربعة أنواع: واألموال المثمية
 يعني ما تقدر بالكيل, كالقمح والشعير والزيوت... المكيالت:

 والتي تقدر بالوزن, مثل الذىب والحديد... الموزونات:
 العدديات المتقاربة في الحجم: مثل البيض والجوز والبرتقال...

 الذرعيات: والتي تُباع بالذراع أو المتر ونحوىا, مثل األقمشة... 
ىو ما ال مثل لو في األسواق أو لو نظير ولكن بتفاوت كبير ال يتسامح بو  لقيمي:وأما المال ا

 عادة, كالدور والحيوانات واألحجار الكريمة.
وىناك تقسيمات آخري لممال يطول الحديث عنيا باعتبارات مختمفة وأحكام مختمفة ليس مجال 

 البحث ىنا بصددىا .  
 صطال  :المطمب الثالث : المنفعة في المغة واال

 . (42)التعريف المغوي لممنفعة: المنفعة ىي اسم ما انتفع بو, يقال: نفعو بكذا فانتفع بو  أوال:
 .(43)والنفع: الخير , وما يتوصل بو اإلنسان إلى مطموبة 

وفي االصطالح: كل ما يقوم باألعيان من أعراض, وما ينتج عنيا من غمة كسكن الدار وأجرتيا 
 .(44)لدابة وثمرة البستان ولبن ا

 تعريف األحناف: قال السرخسي في تعريف المنفعة: 
 .(45)" المنفعة عرض يقوم بالعين "

                                                 
42

 لسبن الؼزة, الثه مىظىر, مبدح: وفغ.ـ يىظز 
43

 . 111ـ يىظز المصجبح المىيز, صفحخ 
44

 -هـ  1313, طجغ الدار القىميخ للطجبػخ والىشز 111ـ يىظز الميزاث والىصيخ, للشيخ محمد سكزيب الجزديسي: ص 

 م ثمصز.1664
45

 (.18/ 11ـ يىظز المجسىط )
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وقالت المالكية في تعريفيا: " ما ال يمكن اإلشارة إليو حسا دون إضافة يمكن استفاؤه غير جزء 
 .(46)مما أضيف إليو " 

العين لذلك المعنى الذي قصد منيا و تعريف الشافعية لممنفعة: " والمفيوم من المنفعة أنيا تييئ 
 .(47)كالدار متييئة لمسكنى 

   .وقال الحنابمة: "والمنافع االنتفاع باألعيان, كسكنى الدور وركوب الدواب, واستخدام العبيد 
وفي الموسوعة الكويتية: المنفعة في االصطالح: ىي الفائدة التي تحصل باستعمال العين, فكما 

 .(48)لدار بسكناىا, تستحصل من الدابة بركوبيا أن المنفعة تستحصل من ا
 : (49)وفي درر الحكام شرح مجمة األحكام لعمي حيدر أفندي

المنافع: جمع منفعة, وىي الفائدة التي تحصل باستعمال العين, فكما أن المنفعة تستحصل من 
 الدار بسكناىا, تستحصل من الدواب بركوبيا وخمص إلى أن: 

عراض الزائمة, وىي معدومة فيجب قياسًا أال تكون محاًل لعقد, الن المنفعة كالحركة من األ
الشارع لضرورة الحاجة قد أعطاىا حكم الوجود, وجوَّز بأن تكون محاًل لمعقد فأقام العين مقام 

 المنفعة في العقود.
 .(50)وفي مجمة مجمع الفقو اإِلسالمي: المنفعة كل ما يقوم باألعيان من أعراض 

 أهم النتائجخاتمة البحث و 
وبعد فيذا ما قدرني اهلل عز وجل, من الكتابة في موضوع األحكام الفقيو المتعمقة بالحيازة بين   

 المذاىب األربعة, وقد توصمت من خاللو إلى عدة نتائج :
اإلسالم ىو دين العدل والوسطية؛ ألنو من َلُدن حكيم خبير, فيو يقرر حقوق الفرد وقيمتو, كما   

لمجتمع وقيمتو, ويقيم توازًنا بينيما, فيمنح الفرد قدًرا من الحرية؛ بحيث ال يطغى يقرر حقوق ا
عمى كيان اآلخرين, ويمنح المجتمع والدولة التي تمثِّمو سمطة في تنظيم الروابط االجتماعية 
واالقتصادية وغيرىا, عمى أساس من الحب المتبادل والتعاون بين الفرد والجماعة, ال عمى أساس 

يجاد العداوات بين الناس. الشارع جعل المنفعة مقابمة بالمال في عقد اإلجارة, وىو من الحق د وا 

                                                 
46

 .  152/  38ـ يىظز شزح حدود اثه ػزفخ , 
41

 .482المطلغ , ص ز  ـ يىظ
41

 (.181/ 36ـ يىظز المىسىػخ الكىيتيخ )
46

ـ ػلي حيدر أفىدي : أميه دار الفتىي في ] اآلستبوخ [ ػبصمخ الدولخ الؼثمبويخ , ورئيس محكمخ التمييش فيهب , 

 الؼدليخ في –وسيـز  –ووـبظز 

 الدولخ المذكىرح , وهى أحـد أثزس لجىخ تحزيز مجلخ األحكبم .   
58

 (.2386/ ص: 5/ 3مجلخ مجمغ الفقه اإِلسالمي ) ـ يىظز
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نما لما تشتمل عميو من المنافع,  عقود المعاوضات المالية, وال تعتبر األعيان أمواال لذاتيا, وا 
ألنيا ىي الغرض المقصود من جميع األعيان في عرف الناس ومعامالتيم, فكيف ال تعتبر 

سيا أمواال, وفي حالة عدم اعتبارىا أمواال مضيعة لحقوق الناس, وغواية لكل من تسول لو بنف
نفسو في االعتداء عمى منافع األعيان التي يممكيا غيرىم, وفي ذلك من الفساد والجور ما يناقض 

 مقاصد الشريعة وعدالتيا.
جو واألظير مما ذىب إليو ذىب الجميور من الفقياء عمى اعتبار المنافع أمواال, ألنو ىو األو 

الحنفية ألنو ىو الذي يجارى عرف الناس ونظرتيم لممال. اإلجارة عقد يفيد تمميك المنافع بعوض 
وليست عقدًا يفيد تمميك المال بعوض, فيذا يعني أن ىناك فرقًا بين اإلجارة والبيع, وفرقًا بين 

 المنافع والمال.
عقد اإلجارة, وىو من عقود المعاوضات المالية, وال جعل الشارع المنفعة مقابمة بالمال في   

نما لما تشتمل عميو من المنافع, ألنيا ىي الغرض المقصود من  تعتبر األعيان أمواال لذاتيا, وا 
جميع األعيان في عرف الناس ومعامالتيم, فكيف ال تعتبر بنفسيا أمواال, وفي حالة عدم 

ة لكل من تسول لو نفسو في االعتداء عمى منافع اعتبارىا أمواال مضيعة لحقوق الناس, وغواي
 األعيان التي يممكيا غيرىم, وفي ذلك من الفساد والجور ما يناقض مقاصد الشريعة وعدالتيا.

المنفعة تصمح أن تكون صداًقا, وىذا دليل اعتبارىا مااًل؛ ألن صحة الصداق أن يكون المسمى   
وكذا منافع الحر مال يضمن باإلتالف إال أنو إذا مااًل. ويجوز أخذ العوض عنيا في اإلجارة, 

حبس حًرا مجرد الحبس ال يضمن منافعو, ألنو لم يوجد من الحابس إتالف منافعو, وال إثبات يده 
عميو, بل منافع المحبوس في يده.  األعيان والمنافع والحقوق كميا تعد ماال عند الجميور, أما 

ألمالك عندىم ىي المنافع والحقوق. والمال كل ما لو قيمة األحناف فالمال عندىم ىو األعيان, وا
مالية يمزم متمفو ضمانو فيشترط أن يكون لو قيمة مالية يثبت بيا الضمان عمى من أتمفو قميال 
كان أو كثيرا, وأن يكون ممموكا, وأن يكون االنتفاع بو مباحا شرعا, أما ما كان االنتفاع بو حراما 

 ير والميتة فإنو ال يكون ماال. شرعا كالخمر ولحم الخنز 
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 قائمة المصادر والمراجع
 ٕٛٓٓـ أحكام المعامالت الشرعية لمشيخ عمي الخفيف, دار الفكر العربي, القاىرة 

ـ أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب المؤلف: محمد بن محمد درويش, أبو عبد الرحمن 
مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العممية  ىـ( المحقق:ٕٚٚٔالحوت الشافعي )المتوفى: 

 ٔم عدد األجزاء: ٜٜٚٔ-ىـ  ٛٔٗٔبيروت الطبعة: األولى,  –
ـ حاشية العالمة محمد عرفة الدسوقي عمى الشرح الكبير, لإلمام أحمد الدردير: طبع دار إحياء الكتب 

 العربية بمصر.
تيى اإلرادات المؤلف: منصور بن يونس بن ـ دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح من

 ىـ( الناشر: عالم الكتبٔ٘ٓٔصالح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتى الحنبمى )المتوفى: 
 .ٖم عدد األجزاء: ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔالطبعة: األولى, 
. المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سميمان المدعو بشيخي زاده, يعرف ٚٙ٘/ٖـ مجمع األنير: 

 ىـ(  الناشر: دار إحياء التراث العربي.ٛٚٓٔأفندي )المتوفى: بداماد 
ـ كشف األسرار أصول فخر اإلسالم البزدوي, عبدالعزيز عالء الدين البخاري الحنفي: بدون طبعة, 

المؤلف: عبدالعزيز بن أحمد عالء الدين البخاري, لو مؤلَّفات, منيا: كشف األسرار,  –وبدون تاريخ 
رحمو  –وحاشية عمى شرح أصول البزدوي, ولو شرح اليداية لممرغيناني. توفي شرح أصول البزدوي, 

 ىـ.ٖٓٚسنة  –اهلل 
ـ التنقيح وشروحو: المؤلف: أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشيير 

 ىـ( المحقق: طو عبد الرؤوف سعد.ٗٛٙبالقرافي )المتوفى: 
األنام المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي ـ قواعد األحكام في مصالح 

ىـ( راجعو وعمق عميو: ٓٙٙالقاسم بن الحسن السممي الدمشقي, الممقب بسمطان العمماء )المتوفى: 
 .ٕطو عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكميات األزىرية القاىرة عدد األجزاء: 

محمد أمين بن عمر ابن عابدين كتاب الزكاة باب زكاة المال, الجزء  ـ رد المحتار عمى الدر المختار,
 م . ٕٜٜٔىـ/  ٕٔٗٔالثاني, دار الكتب العممية, سنة: 

ىـ( الناشر: ٖٛٗـ المبسوط: المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: 
 بيروت. –دار المعرفة 
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ىـ  ٕٕٖٔمصطفى الزرقا ولد بمدينة حمب في سورية عام ـ المدخل الفقيي العام المؤلف الشيخ 
م في بيت عمم وصالح. فوالده ىو الفقيو الشيخ أحمد الزرقا مؤّلف )شرح القواعد ٜٗٓٔالموافق

الفقيية(, وجّده العاّلمة الكبير الشيخ محمد الزرقا, وكالىما من كبار عمماء مذىب األحناف, في 
 م . ٜٜٜٔيوليو  ٖىـ الموافق  ٕٓٗٔربيع األول  ٜٔبت حمب الشيباء وافتو المنية يوم الس

ـ والبدائع والصنائع : المؤلف: عالء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 
 .ٚم عدد األجزاء:ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔىـ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: الثانية, ٚٛ٘

ين الدين بن إبراىيم ابن نجيم, كتاب الزكاة, )باب زكاة المال(, دار  ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ز 
 : د.ت(.ٕالكتاب اإلسالمي, رقم الطبعة: )ط

ـ األشباه والنظائر الناشر: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي )المتوفى: 
 .ٔجزاء: م عدد األٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔىـ( دار الكتب العممية الطبعة: األولى, ٜٔٔ

ـ الموافقات في أصول الفقو إلبراىيم موسى الخمي الغرناطي المالكي , تحقيق / عبداهلل دراز, دار 
 المعرفة , بيروت.

ـ الدر المختار: المؤلف: محمد بن عمي بن محمد الِحْصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي 
الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: األولى, ىـ( المحقق: عبد المنعم خميل إبراىيم.  ٛٛٓٔ)المتوفى:
 ٔم عدد األجزاء:ٕٕٓٓ -ىـٖٕٗٔ

ـ لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن عمى, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري 
ىـ عدد  ٗٔٗٔ -بيروت الطبعة: الثالثة  –ىـ(الناشر: دار صادر ٔٔٚالرويفعى اإلفريقي )المتوفى: 

 .٘ٔاألجزاء: 
ىـ(  ٚٔٛالقاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروز أبادى )المتوفى:  ـ

 تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي
 -ىـ  ٕٙٗٔلبنان الطبعة: الثامنة,  –الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 

 .ٔدد األجزاء: م ع ٕ٘ٓٓ
ـ منح الجميل شرح مختصر خميل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عميش, أبو عبد اهلل المالكي 

بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  -ىـ( الناشر: دار الفكر ٜٜٕٔ)المتوفى: 
 .ٜم عدد األجزاء:ٜٜٛٔىـ/ٜٓٗٔ
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مس الدين, محمد بن أحمد الخطيب ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج المؤلف: ش
 -ىـ٘ٔٗٔىـ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: األولى, ٜٚٚالشربيني الشافعي )المتوفى: 

 .ٙم, األجزاء: ٜٜٗٔ
ـ حاشيتي اإلمامين شياب الدين القميوبي وعميرة عمى منياج الطالبين, لإلمام محيي الدين النووي 

 طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر.  ٚ٘ٔ/ٔبشرح العالمة جالل الدين المحمي: 
ـ الموافقات في أصول الفقو إلبراىيم موسى الخمي الغرناطي المالكي , تحقيق / عبداهلل دراز , دار 

 المعرفة , بيروت.
 -ىـ  ٖٖٛٔـ الميراث والوصية, لمشيخ محمد زكريا البرديسي: طبع الدار القومية لمطباعة والنشر  

 م بمصر.ٜٗٙٔ
 .ٜٙٛٔمكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية, أحمد فرج حسين الدار الجامعية ـ الم

 .ـ اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل لإلمام شرف الدين المقدسي: المطبعة المصرية باألزىر
 


