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أستاذ مساعد في الِفقه بقسم الشريعة بجامعة أم القرى
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الدكتور/ صالح بن سليمان الُحَوْيس املو�سى

املَُقّدَمُة:

احَلمُد هلِل َتعاىل َعلى نَِعِمِه َوآالئِِه، َوالَصاُة َوالَساُم َعلى ُمَقّدِم ُرُسِلِه َوأنبيائِه َسّيِدان حُمَمَّد اّلذي 
جاَهَد يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه؛ فـَبـَلََّغ األمانََة، َوأدَّى الّرِساَلَة، َوَعلى آلِِه َوأصحاِبِه َوأتباِعِه، َوبَعُد:

فَإنَّ ُعقوَد املعاَماِت يف الَشريَعِة اإلسامّيِة جاَءت ُمَلبـَّيًة حِلاجاِت الناِس َواجملَتَمِع، َوِمن َهذِه 
ِاإلساِم إىل َهذا الَوقِت، َوإىل يَوِم القياَمِة،كالَبيِع َواإلجاَرِة؛  الُعقود ما اسَتَمّر اسِتعمالُُه ُمنُذ َصدر 
ألنَّ احلاَجَة هَلما عامٌَّة يف ُكلِّ َوقٍت، َويف بُلداِن املسِلمَن َوَغريِها، َوِمنها ماَظَهَر حِلاَجٍة خاصٍَّة يف بـََلد 
، فـََنظََّمُه َوأفىت بِه فـَُقهاُء البـََلِد نَفِسِه الذي احتاَج إليِه، َوْفَق الَشراِئِط الَشّرعّيِة  ، أو إقليٍم ُمَعنَّ ُمَعنَّ

، َواالجِتهاِد املنَضِبِط. َوالَقواِعِد العامَّة يف الِفقه اإلساميِّ

ٍ؛ هَو َعقُد الُصبـَْرة  ٍ، أو إقليٍم ُمَعنَّ َوِمن َهذِه الُعقوِد الي َظَهَرت لِلحاَجِة اخلاصَِّة يف بـََلٍد ُمَعنَّ
الدَكتوراه  انتـََهيُت ِمن رِساَلي  َوُمنُذ  الَقصيم،  َمنِطَقِة  بُلداِن  بـَُريَدَة َوَغريمِِها ِمن  مُثَّ  ُعَنيَزة،  حُماَفَظِة  يف 
يف احِلكِر اّلذي تَناَولُت فيِه َعقَد الُصبـَْرة يف ِبضِع َوَرقاٍت؛ َعَقدُت الَعزَم َعلى تَناوِل َعقِد الُصبـَْرة يف 
حُماَفَظِة ُعَنيَزة؛ ِلَعَدِم وجوِد حَبٍث ُمَؤلٍَّف فيِه خاصٍَّة، أوِضمَن ُمصطََلِح الُصبـَْرة ُعموماً، َوبَعَد َفرتٍَة ِمن 
عَهِد العايل لِلَقضاِء جِباِمَعِة اإلماِم حُمَمَِّد 

َ
الَزَمِن اّتَصَل يب الَشيُخ ُسليماُن بُن حُمَمٍَّد اهلَّذاُل، َأَحُد طََلَبِة امل

بِن ُسعوٍد اإلسامّيِة؛ راغباً يف َتسجيِل رِساَلِة ماجستري يف )أحكاِم َعقِد الُصبـَْرة يف الِفقِه اإلساميِّ 
َوَتطبيقاتِِه املعاِصَرِة( َفَشجَّعُتُه َعلى َذِلَك، َوَزوَّدتُُه مبا َلدّي ممّا يـَُهمُّ حَبَثُه، َوَتَكرََّم إِبهدائي ُنسَخًة ِمنُه 
بَعَد أن مَتَّت املناَقَشُة َسَنَة )1434هـ(، َوَقد َبَذَل املَؤلُِّف ُجهداً واِضحاً يف رِسالَِتِه، فـََتناَوَل الُصبـَْرة يف 
الَقصيم، َوالَوشِم، َواألحساِء َوَغريِها، بَيَد أنَّ يل َملحوظاٍت َوتَنقيداٍت َقد َتكوُن ِمن ابِب اخِتاِف 
وجهاِت الَنَظِر َوَقد َتكوُن َغريَها، َوَقد رَأيُت أّن َهذا الَعقَد ِبُعَنيَزة َوالَقصيم ال يَزاُل حِباَجٍة إىل َمزيٍد ِمن 
الِدراساِت املتـَنـَوَِّعِة؛ إثراًء َلُه، َوَمزيداً ِمن الَبحِث َوالَتنقيِب فيِه، َوِقلَِّة ما ُكِتَب فيِه ِكتابًَة ُمفَرَدًة. وَقد 

بدأُت مَجع مادَّتِه الِعلميَِّة ُمنُذ ِدراَسي ابلدّكُتوراه، إىل وقِت ِكتابِة وتبييِض هذا الَبحث.
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َوَلّما قـَرََّرت الُغرَفُة الِتجاريَُّة الصناعيَُّة مبُحاَفَظِة ُعَنيزَة تَنظيَم )ُملَتقى الُصبـْرَة( طََلبْت ِمّن أْن َأكتَب 
فيه حَبْثاً ُمتعّلقاً يف الصُّرْبِة ُعنوانُه، )أَثـَُر نَزِع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة َعلى َعقد الُصبـْرَة( فَأخرْجُت َهذا 
الَبحـَث يف ُصبـْـرَِة ُعَنيـزَة خاصَّـٍة؛ إسـهاماً يف إثـراِء َهـذا الَعقـِد، َوالَتأليـِف فيـِه، َورمبـا ال خَتَتلِـُف الُصـرَبُة يف 
رٌَة َزَمناً َعنها، ورمبا حتتاُج إىل دراساٍت يف  ابقي بُلداِن الَقصيم َعنها، َلِكّنها قَليَلٌة ابلنِّسَبِة إليها، َوُمَتأخِّ

كّل بلدٍة من خاِل مجع عقوِد الصربة فيها، والدراسـِة امليدانية.

 خطة البحث:

وَقَسمُت الَبحَث إىل مقدمٍة، وَمبَحَثنِي، وخامتٍة، وفهارس. 

املقدمة: َتشتمُل على مدخٍل للموضوع، وخطِة البحث.

املَبَحث اأَلّول: َحقيقُة الُصبـَْرة َواتِرخيُها، َوفيِه َخَسُة َمطاِلٍب.

املطَلب اأَلّول: َتعريُف الُصبـَْرة يف الُلَغِة الَعَربيَِّة.

املطَلب الثاين: آراُء الُعَلماِء َوالباِحثَن يف َتعريِف الُصبـَْرة اصِطاحاً.

املطَلب الثاِلث: اسِتعماالُت الُصبـَْرة يف بَقيَِّة الُبلداِن الَنجديَِّة َواألحساِء.

املطَلب الراِبع: الَتكييُف الِفقهيُّ ِلَعقِد الُصبـَْرة يف حمافظة عنيزة وما جاورها.

املطَلب اخلاِمُس: اترِيُخ الُصبـَْرة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزة.

املَبَحث الثاين: نَزُع امِللكيَّة ِللَمصَلَحِة العامَّة، َوأثـَُرها َعلى الُصبـَْرة، َوفيِه أربـََعُة َمطاِلَب:

املطَلُب اأَلّول: َمفهوُم نَزِع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة.

املطَلُب الثاين: الَتكييُف الِفقهيُّ لَِنزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة.

يف ُعَنيَزة. املطَلُب الثاِلُث: أَثـَُر نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َعلى الَعقاِر املَصربَّ

املطَلُب الراِبُع: ِمن احلُلوِل املقتـََرَحِة حِلَلِّ َمشاِكِل الُصبـَْرِة.

مُثَّ اخلامتَُة، وفيها أَبَرُز الَنتاِئِج، مث الفهارس، وفيها اهلوامش املصادر واملراجع.
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َوَقد نـََهجُت يف حَبثي َتوثيَق األقواِل وعزِوها ِمن َمصاِدرِها الدالَِّة، َوالَتحليَل، َواملقاَرنََة، َوالرَتجيَح، 
. َحسَب ُأصوِل الَبحِث الِعلميِّ

وآمُل ِمن الَباحِث والَقارِئ الذي َيطِّلُع على حَبثي هذا أْن يُزّوَدين مباَحظاتِه ألفيَد منها.

َوهللَا َتعاىل َأسأُل أْن يـَُوفَِّقن َواملسِلمَن بَِتوفيِقِه، َوُيَسدَِّدين لِلَصواِب، َوُينِّبن الَزَلَل، وأْن يَغفَر 
ويَرحَم أْهَل العلِم والَباحثَن الذيَن نقلُت َعنهم، أو أفدُت منُهم يف َهذا البحث. 

َوَصلى هللاُ َعلى َسّيِدان حُمَمٍَّد، َواحَلمُد هلِل َربِّ العاَلمَن.

                                                                    د.صالح بن سليمان الحويس املو�سى

                                                                     أستاذ مساعد في الفقه بجامعة أم القرى

                                                                        1438/07/20هـ 

                                                                             الجوال: 0555528628

 dsaleh0555@gmail.com :البريد االلكتروني
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املَبَحُث اأَلّوُل:

َحقيَقُة الُصبـَْرِة َواتِرخيُها:

َوفيِه َخَسُة َمطاِلب:

املَطَلُب اأَلّوُل:

 َتعريُف الُصبـَْرِة يف الُلَغِة الَعَربيَِّة.

املَطَلُب الثاين: 

آراُء الُعَلماِء والباِحثَن يف َتعريِف الُصبـَْرِة اصِطاحاً.

املَطَلُب الثاِلُث:

 اسِتعماالُت الُصبـَْرِة يف بَقيَِّة الُبلداِن الَنجديَِّة َواألحساِء.

املَطَلُب الراِبُع:

 الَتكييُف الِفقهيُّ ِلَعقِد الُصبـَْرِة.

املَطَلُب اخلاِمُس: 

اتِريُخ الُصبـَْرِة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزَة.
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املَطَلُب اأَلّوُل: َتعريُف الُصبـَْرِة يف الُلَغِة الَعَربيَِّة:

َأصُل الصَّرْبِ؛ احلَبُس، َوأَعايل الَشيء، َوِجنٌس ِمن احِلجارَِة، يُقاُل: َصبـَرَُه َعن الَشيء َصرْباً: َحَبَسُه، 
وَُكلُّ َمن َحَبَس َشيئاً َفقَد َصبـَرَه)1(.

ُ َمناِفَع الَعقاِر َعَليِه، َفا يُنازُِعُه فيِها َأَحٌد. فالُصبـْرَُة إذاً هي احلَبُس؛ َحيُث حَيِبُس املَتَصربِّ

املَطَلُب الثاين: آراُء الُعَلماِء َوالباِحثَن يف َتعريِف الُصبـْرَِة اصِطاحاً:

لِلصُّبـْرَِة يف الَقصيم َثاثَُة َتعريفاٍت، هَي كالتايل:

اأَلّوُل: قاَل الَشيُخ إبراهيُم الضاِلُع: الُصبـْرَُة يف ُعرِف أهِل الَقصيِم مَتليُك املنَفَعِة دوَن الَرقـََبِة، ِلُمدٍَّة 
َطٍة، أو َطويَلٍة، أو َغرِي حَمُدَدِة املدَِّة َأصًا)2(. ُمتـََوسِّ

تُُه أََقلَّ  قُلُت: أفاَد الشيُخ حممد القاضي أّن الُعرَف اجلاري يف حُماَفَظِة ُعَنيزََة أنَّ الَعقَد إذا كاَنت ُمدَّ
َي َعقد ُصبـْرٍَة)3(. ِمن مَخسَن عاماً؛ ُيسمى َعقد إجارٍَة، َوإذا كاَنت أكثـََر ِمن َذِلَك؛ مسُِّ

َوالُعقوُد الي مَل حُتَدَّد ُمدَّهُتا يف َهذِه احملاَفَظِة قَليَلٌة وانِدرٌَة ِجدَّاً، ُرمّبا ِنسبـَُتها واِحٌد ابملَِئِة ِمن ُعقوِد 
الُصربة ُعموما)4( َوهِلذا ِعنَد اإلطاِق يف اسِتعماِل َهذا املصطََلِح يُراُد بِه الَعقُد احمَلدَُّد املدَّة، مهما كاَنت 

َطويَلًة، َوهَو َموِضُع حَبثي َهذا.

الثاين: قاَل الباِحُث ُسليماُن اهلَّذاُل: َعقٌد َبَن املَصربِِّ َواملَتَصربِِّ َعلى َمنَفَعِة َعٍن، ِلُمدٍَّة حُمَدََّدٍة 
َطويَلٍة ُعرفًا)5(.

ُح املراَد َتعريُفُه؛ َحيُث يَلَزُم ِمنُه الَدوُر، َولو أنَّ الباِحَث  ُ" ال يَوضِّ قُلُت: َقولُُه: "املَصبَـُّر َواملَتَصربِّ
َعرََّفُه مبا ذََكرَُه بَعَدُه ِبَسطٍر يف اأَلّوِل ِمن إطاقاِت الُصبـْرَِة؛ َلكاَن أوىل، َحيُث قاَل: َعقُد اإلجارَِة الَطويَلِة 

ِبَقصِد الِبناِء، أو الَغرِس.

الثاِلُث: َعرَّفُتُه بـََقويل:َعقُد إجارٍَة َعلى أَرٍض، أو بِناٍء مَملوَكِن، أو َموقوَفِن ِلُمدٍَّة َطويَلٍة ُمَعيَـَّنٍة)6(.

؛  فـََقويل يف الَتعريِف: هَو َعقُد إجارٍَة؛ إحلاٌق ِلَعقِد الُصبـْرَِة أِبقَرب الُعقوِد املسّماِة يف الِفقِه اإلساميِّ
فالَعقُد فيِهما َعلى ِملِك املنَفَعِة ِلُمدٍَّة حُمَدََّدٍة َزمنياً، َولو طاَلت.
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َوَقويل: َعلى أرٍض، أو بِناٍء مَملوَكِن، أو َموقوَفِن؛ لِبياِن أنَّ َهذا الَعقَد َقد اسُتعِمَل يف الَعقاِر 
ْلِق، َوالَعقاِر الَوقِف، َسواًء كاَن الَعقُد ُمتـََعلِّقاً أِبرٍض خاليٍة، أو أَرٍض يَقوُم َعليها بِناٌء أوَزرٌع. الطِّ

َوَهذا الَتعريُف يف َنظري يـَُقرُِّب َحقيَقَة َعقِد الُصبـْرَِة يف صورتِه املشهورِة َأكثـََر ِمن َغريِِه، َوهللاُ أَعَلُم.

املَطَلُب الثاِلُث: اسِتعماالُت ُمصطَِلِح الُصبـَْرِة يف بَقيَِّة الُبلداِن الَنجديَِّة َواألحساِء.

ُة  ُيسَتعَمُل َلفُظ الُصبـَْرِة يف َمنِطَقِة الَوشِم َوما ُياِوُرها، وَكَذِلَك َمنِطَقُة اأَلحساِء، َويُراُد بِه ِعدَّ
َمعاٍن، تـَتـََوزَُّع َعلى صَوٍر ُمتـََعدَِّدٍة، يـََتعاَمُل هِبا الناُس يف تِلَك البـُْلداِن، َوَذِلَك َعلى الَنحِو اآليت:

أّواًل: َمنِطـَقُة الَوْشـِم)7( )ُأَشيِقُر َوَشقراُء َوجهاتـُُهما(: َوفيها صوَراتِن لِلُصبـَْرِة:

الصـورَُة األوىل: أن َيضـِرَب املالِـُك يف َرقـَبَـِة َعقـارِِه ُصبـْـَرًة ُمَؤبَـَّدًة، َكَعَشـَرِة آُصـِع بـُـرٍّ، أو ِعشـريَن 
 ، ِدرمَهاً؛ فـََيلَتزُِم ُمشرَتي َرقـََبِة الَعقاِر ِبَدفِع تِلَك الُصبـَْرِة، َغرَي مَثَِن الَعْنِ املبيَعِة، يف ُمقاِبِل الَتصبرِي األََبديِّ
ُ َسنوايًّ عاَدًة، َويـَُعّنُ الباِئُع اأَلّوُل َمصرَِفُه، كالَوصيَِّة  فـَُيَسمَّى َهذا املدفوُع املَؤبَُّد )ُصبـَْرًة( َوخُيرُِجُه املَتَصربِّ
َعلـى إمـاِم املسـِجِد، أو صّواِمـِه، فـإذا بِيـَع الَعقـاُر املغمـوُس فيـِه تِلـَك الُصبـْـَرُة؛ التـَـَزَم املشـرَتي َوَمـن يَنَتِقـُل 
ـِة بَيـِع اأَلرِض اخلَراجيَّـِة)8(، َوهـَي  إليـِه الَعقـاُر بَعـَدُه ِبَدفِعهـا، َوَخرََّجهـا فـَُقهـاُء تِلـَك اجِلّهـاِت َعلـى ِصحَّ
ثَقيَلٌة َعلى الناِس يف َوقِتنا احلاِضِر، فـَُيحِجموَن، َويـَتـََردَّدوَن يف ِشراِء الَعقاِر املَصربَِّ هِبَذِه الصيَغِة)9( َوَقد 

تـَـَرَك النـاُس يف هـذا الَوقـِت إنشـاَء ُعقـوٍد َجديـَدٍة هِبَـذِه الصـورَِة؛ ِلَعـَدِم حاَجِتِهـم إليهـا)10(.

َواِبلُرجوِع إىل املصاِدر الداَلِة؛ َظَهَر يل أّن َهذِه الصورََة ُمَتعاَرٌف َعَليها يف الَوْشِم، ُمنُذ أَواِئِل الَقرِن 
احلادي َعَشَر اهِلجرّي َعلى َوجِه الَتقريِب، َوَقد َدلَّ َعلى َذِلَك ماَنصَّ َعليِه ِكتاُب )الفواكه العديدة(

)11( يف الَفتوى جِبَواِز هاتيَك الصورَِة َعن الَشيِخ حُمَمَِّد بِن أمَحَد بِن إمساعيَل)12( - طَيََّب هللاُ ثَراُه - َوأنَُّه 

َعَمُل فـَُقهاِء الَوْشم.

الصـورَُة الثانيَـُة: أن يـَتَِّفـَق انِظـُر الَوقـِف، أو مالِـُك األرِض الزِراعيَّـِة، َمـَع العاِمـِل؛ َعلـى أْن يَغـِرَس 
َنـاً يف األرِض، َمـَع الِتزاِمـِه أِبْن َيدفَـَع إىل املالِـِك مـاالً ُيسـمَّى )ُصبـْـرٌَة( َحَسـَب االتّفـاِق ِمـن ِمثـِل أربـََعـِة 
َالَنخُل ُكلُُّه، فـََتسُقَط الُصبـْرَُة املتَـَّفُق َعَليها، َوَيصرَي  أمداِد َحبٍّ ِمن البـُّر، أو )رايٍل فـََرنسّي( إىل أن يُثِمر 
صاِحـُب األرِض َشـريكاً لِلغـارِس يف الَنخـِل ومـا تـُْنِتُجـُه ُمشـاعاً، وإذا َسـَقَطت َنلَـٌة ال حيَِـّق لِلعاِمـِل أن 
يَغِرَس َمكاهَنا إالّ إبذِن املاِلِك، َويَنَفِسُخ الَعقُد مبَوِت الَنخِل ُكلِِّه، أو ِبرَتِك العاِمِل ِفاَحَة األرِض. َوَهذا 

ُعـرُف تِلـَك اجِلَهـِة يف املغاَرَسـِة، َواغُتِفـَرت اجلَهالَـُة يف املـدَِّة حِلاَجـِة النـاِس إىل َذلِـَك)13(.
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 أَثـَُر نـَزِْع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة على عقد الصربة )ِدراَسٌة ِفقهّيٌة يف ُماَفَظة ُعَنيَزة ِبلَقصيم(... د. صاحل بن سليمان احلَُوْيس املوسى

َوَقد َنصَّ مَساَحُة الَشيُخ حُمَمَُّد بُن إبراهيَم)14( -طَيََّب هللاُ ثَراُه- َعلى َجواِز َهذا الَعقِد، َوأّن َعليِه 
الَفتوى َوالَعَمُل ِعنَد أهِل جَنٍد)15(.

قُلُت: صيَغُة الَتعاُقِد َهذِه لَيَس هَلا َنظرٌي يف املذَهِب احلَنبليِّ الساِئِد ُهناَك، فَاملناَصَبُة َواملغاَرَسُة 
ِعنَدُهم: َدفُع الَشَجِر املعلوِم الذي بِه مَثٌَر َمأكوٌل، ِبا َغرٍس، َمَع أَرٍض؛ ِلَمن يـَْغرُِسُه فيها، َويَعَمُل 
َعليِه َحىت يُثِمَر، جِبُزٍء َمشاٍع َمعلوٍم ِمن الَشَجِر َعيِنِه، أو ِمن مَثَرِِه، أو ِمنُهما إىل أن تَبيَد الَنخُل)16(.

بَينما يف ُعرِف أهِل الَوْشِم ال َيدَفُع صاِحُب األرِض الِغراَس لِلعاِمِل، َبل العاِمُل هَو الذي يَلَتزُِم 
بَذِلَك، وََكذا يَلَتزُِم ِبُصبـَْرٍة ُمتَـَّفٍق َعَليها ِمن ِبدايَِة الَتعاُقِد إىل أن يَِغلَّ مَجيُع النَّخِل؛ فـََتسُقط حيَنئٍذ 
الُصبـَْرُة، َوَيشرَتَِك صاِحُب األرِض َوالعاِمُل يف ِمْلِكيَِّة الّنخِل َوالّثَمَرِة، َوهَو هِبَذا َيصُلُح أْن َنَضَعُه يف 
َبِة )17(، َوَقد أجاَزُه َوَتعاَرَف َعليِه الُعَلماُء ُهناَك؛ ألّن حاَجَة الناِس أصٌل يف َتشريِع  َصفِّ الُعقوِد املرَكَّ

الُعقوِد مامل خُتاِلف ُنصوَص الَشرِع َوَقواِعَدُه )18(.

انِظـُر  ُيَسـلَِّم  أن  َوهـَي:  لِلُصبـْـرَِة،  واِحـَدٌة  َوفيهـا صـورٌَة  )اهلُُفـوِف()19(:  اأَلحسـاِء  حُماَفظَـُة  اثنيـاً: 
الَوقِف، أو املاِلُك أَرَضُه وَنَلُه القائَِم َعَليها، إىل َمن يَعَتن اِبلّنخِل ِسقايًَة َوحَنو َذِلَك، َعلى ِمقداٍر ِمن 
مَثََرهِتا ُيسمَّى )ُصبـْرٌَة( َواملدَُّة ُمطَلَقٌة، َوُيسمَّى صاِحُب األرِض َوالَنخِل )أّصااًل( أو )صاحَب األصِل(، 
َوُيسـمَّى َمـن يَعتَـن اِبلَنخـِل )َعرّاقـاً( أو )صاِحـَب العِـرِق(، َويَلتَـزُِم األّصـاُل بَِتأمـِن وجـوِد املـاِء، َوَتسـويِر 
املزَرَعِة َحَسَب الُعرِف، َويَلَتزُِم الَعرّاُق ِبَدفِع الُصبـْرَِة الَسَنويَِّة، َوهَي ِحصٌَّة شائَِعٌة ِمن الَتمِر، كالرُبُِع َمثًا 
ِمـن مَثَـرَِة الَنخيـِل، َوال حيَِـقُّ لَـُه أن يـََتَصـرََّف اِبألرِض َوالَنخـِل بَيعـاً، َوإجـارًَة، أو خِبَلـِع الَنخـِل، َوإذا ماتَـت 
َنلَـٌة فَـا يَغـِرس َبَدهَلـا، َوال يَنَتِفـُع ِبَشـيٍء ِمنهـا بِـدوِن إذِن األّصـاِل، َولِلَعـرَّاِق أن يَـزرََع قـَتًّـا )بَرسـيماً(، أو 
َغـريَُه يف َفراغـاِت األرِض َحَسـَب الُعـرِف َواالتّفـاِق بَـَن العاِقديـِن، َوَيصـرُي ِلصاِحـِب العِـرِق َحـقُّ الَبقـاِء 

ِمـن َغـرِي حَتديـِد ُمـدٍَّة، مـاداَم ُملَتزِمـاً اِبلَعقـِد، َوُيَسـّمى َهـذا االرتبـاُط َعقـَد العِـْرق)20(.
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َحي  َغريب  َويف  ُخَريساِن(  )أمِّ  َطرِف  يف  اهلُُفوِف  َشايل  يف  الَتَصّرِف  ِمن  الَنوُع  َهذا  َويوَجُد 
َمنِطَقٌة حَمدوَدٌة  الَشرقيَِّة  أِبُمِّ ُخَريساَن، َويف اجِلهَِّة  ُمتَِّصَلٌة  )الَنعاِثِل(، مبَنِطَقٍة ُتَسمَّى )الِسيَفُة(، َوهَي 

ُتَسمَّى)الِطرِيُف(، َويف َمنِطَقٍة حَمدوَدٍة يف املبـَرَّز)21(.

: اتّفاٌق َعلى َدفِع الَشَجِر، أوما يف ُحكِمِه  قُلُت: َعقُد املساقاِة يف الِفقِه اإلساميِّ ِبوجٍه عامٍّ
إىل َمن يَقوُم َعليِه؛ َنظرَي ِحصٍَّة شائَِعٍة ُمَعيَّنٍة ِمن الَثَمِر، َوُتَسمَّى ُمعاَمَلٌة َوُمناَصَبٌة)22(.

ا َعقٌد الزٌِم)23(، َوال ُيشتـََرُط  ُة الَعقِد ُمَعيَّنًة؛ أَلهنَّ َواشتـََرَط اجلُمهوُر ِلِصحَِّة املساقاِة أن َتكوَن ُمدَّ
ا َعقٌد جائٌِز ِعنَدَهم)24(. َذِلَك يف املْذَهِب ِعنَد احلَنابَِلِة؛ أَلهنَّ

َوَقد َصحََّح املاِلكيَُّة الَتعاُقَد َعلى بَياِض الَنخِل َوالَشَجِر يف املساقاِة)25(، جِبُزٍء ممّا يُزرَُع فيِه؛ ِبَشرِط 
موافـََقِة اجلُزِء املشروِط يف املساقاِة، كالثـُُلِث ِمن ُكلٍّ ِمنُهما)26(.

الشـاِفعيَِّة  ِعنـَد  املسـاقاِة  ِلَعقـِد  اِبلتـََبعيَّـِة  الَتَصـرُِّف؛  َذلِـَك  ـِة  ِصحَّ َواحلَنابِلَـُة يف  الشـاِفعيَُّة  َوِمثَلُهـم 
َوألَنَـُّهمـا َعقـداِن َيـوُز إفـراُد ُكلٍّ ِمنُهمـا؛ َفجـاَز اجَلمـُع بَينـَُهمـا، كالَبيـِع َواإلجـاَرِة ِعنـَد احلَنابِلَـِة)27(، َعلـى 

ـِة َذِلَكـم الَتعاقُـِد، لَيـَس ُهنـا بَياهُنـا)28(. َتفصيـٍل ِعنَدُهـم يف ُشـروِط ِصحَّ

َوُياَحُظ أنَّ َعقَد الِعرِق ال ُيشِبُه أيَّ َعقِد ُمزاَرَعٍة، أو ُمساقاٍة ِمن املذاِهِب الِفقهيَِّة األربـََعِة، ِمن 
ٍة، َوَلَعـلَّ حاَجـَة النـاِس َواضِطراَرَهـم إىل  ـِة ثُبـوِت َحـقِّ صاِحـِب العِـرِق يف الَبقـاِء ِمـن َغـرِي َتعيـِن ُمـدَّ ِجهَّ
َهـذا الَتَصـرُِّف؛ هـَو الـذي أجلََأُهـم إىل َتعاطيـِه هِبَـذِه الَكيفيَّـِة؛ ِحفظَـاً لِـألرِض َوالَنخـِل َعَليهـا ِمـن املـوِت، 

أو االعِتداِء، أو إمهاِل الَوَرثَِة، أو املسـَتِحقَِّن يف الَوقِف، َوحَنِو َذِلَك ِمن األسـباِب.

َوُيشـِبُه َذلِـَك مـا أفـىت بـِه بَعـُض ُعلمـاِء األنَدلُـِس يف أواِخـِر الَقـرِن التاِسـِع يف أرِض الَوقـِف حـَن 
ِة الـي  َزِهـَد النـاُس يف ِكرائِهـا لِلـَزرِع؛ ِلمـا حَتتاُجـُه األرُض ِمـن َكثـَرِة اخِلدَمـِة َواملصاريـِف، ِبسـَبِب ِقَصـِر املـدَّ
ِة الَقصـريَِة؛  ُتكـرَتى أرُض الَوقـِف ِلِمثِلهـا؛ َحيـُث يـََتَضـرَُّر صاِحـُب الِبنـاِء َوالغِـراِس اِبلَقلـِع ِعنـَد هِنايَـِة املـدَّ

َفَصـَدَرْت فـَتَـوى بَعـِض الُعَلمـاِء ِبِكرائِهـا َعلـى الَتأبيـِد)29(.

املَطَلُب الراِبُع: الَتكييُف الِفقهيُّ ِلَعقِد الُصبـَْرِة يف حُماَفَظِة ُعَنيَزَة َوما جاورها.

 ُ حَيُسُن قَبَل الولوِج يف ِذكِر اآلراِء أن أَذُكَر احلُقوَق الي تـرََتتَُّب ِلَطَريّف َعقِد الُصبـَْرِة، أّما املَصربِّ
ِة الَعقِد، َوإذا امتـََنَع ( ِطواَل ُمدَّ ماِلُك الَرقـََبِة؛ َفِمن ُحقوِقِه الِتزاُم املَتَصربِِّ ِبَدفِع الُصبـَْرِة )املقاِبِل الَسنويِّ



91

 أَثـَُر نـَزِْع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة على عقد الصربة )ِدراَسٌة ِفقهّيٌة يف ُماَفَظة ُعَنيَزة ِبلَقصيم(... د. صاحل بن سليمان احلَُوْيس املوسى

ُاملَصبَـُّر َقد َيكوُن أرضاً خالَيًة، َوَقد  ِمن َدفِع ما َعليِه؛ فَِلماِلِك الَعقاِر املَصربَِّ َفسُخ الَعقِد. َوالَعقار 
املتَـَّفِق  الُشروِط  اِبلَعقاِر املَصربَِّ حِبََسِب  َفِمن ُحقوِقِه االنِتفاُع  ُ؛  املَتَصربِّ َوأّما  أو َمزروعاً،  َمبنياً  َيكوُن 
َعليها، َوالُعرِف اجلاري يف البـََلِد، وََكذا ِمن ُحقوِقِه َعَدُم زايَدِة املقاِبِل الذي َيدفـَُعُه َسنواّيً إىل املَصربِِّ 

ماِلِك الَرقـََبِة، َوالغاِلُب أن َتكوَن الَعقاراُت املَصبَـَّرُة َوقفًا)30(.

َوتَنَحِصُر اآلراءُ يف َتكييِف َعقِد الُصبـْرَِة يف حُماَفَظِة ُعَنيزََة َوما جاورها ِمن بُلداِن الَقصيِم فيما يَلي:-

اأَلّوُل: أن َعقَد الُصبـَْرِة َعقٌد ُمسَتِقٌل، لَيَس َعقَد إجاَرٍة خالصاً، َوال َعقَد بَيٍع خاِلصاً:

ُ يف املِلِك َتَصرَُّف املاِلِك َتقريباً،  َوَهذا رأُي الَشيِخ حُمَمٍَّد الُعثَيمِن)31( -رمحه هللا- فـَيـََتَصرَُّف املَتَصربِّ
ُة الُصبـْرَِة َردَّها إىل أهِل املِلِك، َومَثََّن َلُه ما كاَن َعليها ِمن بِناٍء َوحَنوِِه، َوُتَسمَّى َهذِه  َوإذا انتـََهت ُمدَّ
ٍة ِمثِل مَخِسِمئِة َسَنٍة َوألِف َسَنٍة ُصبـْرَُة َدواٍم، َواملعقوُد َعليِه لَيَس الَعَن، َبل َمنَفَعَة  الُعقوُد املشَتِمَلُة َعلى ُمدَّ
َاألرَض أن يَهِدَم الَبيَت، َويَبَن بِناًء َجديداً، َواملَصربُِّ صاِحُب األرِض  األرِض، َوهِلَذا َيوُز ِلَمن َتَصربَّ 
ًة ِبَدراِهَم ُمَعيَّنٍة، َولَيَس َلُه َرغَبٌة يف الَبيِت نَفِسِه، أو الدُّكاِن  ال مَينـَُعُه ِمن َذِلَك؛ ألنَُّه يَعِرُف أنَُّه َأجَّرَُه ُمدَّ
نَفِسِه، َوَهذا يَفرَتُِق َعن اسِتئجاِر َسنـََتِن أو َثاِث َسنواٍت َمَثًا، فَاملسَتأِجُر ال مَيِلُك أن يـَُعدَِّل ابابً ِمن 
َاملنَفَعَة فـََقط، أّما الَعُن؛ َفا يـََتَصرَُّف فيِها)32(. األبواِب، َوال أن يَفَتَح فُرَجًة يف ِجداٍر؛ ألنَُّه إمّنا اسَتأَجر 

َ يـََتَصرَُّف يف املِلِك َتَصرَُّف املاِلِك؛ فـََلُه أن يَهِدَم املبىن  قُلُت: ُخاَصُة َدليِل الَشيِخ أنَّ املَتَصربِّ
َويُقيَم َجديداً َبَدَلُه.

ٍة ِمن ُعقوِد اإلجاَرِة: الثاين: أنَّ َعقَد الُصبـَْرِة املَؤقَُّت مبُدَّ

َوهَو رأُي الَشيِخ حُمَمَِّد بِن ُعثماَن القاضي، عافاُه هللاُ )33(، َوالباِحِث ُسليماَن اهلَّذاِل يف خامتَِة 
رِسالَِتِه املاجستري)34(، َوهَو الرأُي الذي أراُه راِجحًا)35( َوَذِلَك ِلما يَلي:-

َدٍة، َوَلو طاَلت. ٍة حُمَدَّ أّن املعقوَد َعليِه هَو املنَفَعُة ِلُمدَّ  -1

ِر أن يَفَسَخ الَعقَد. أّن املسَتأِجَر َلو امتـََنَع ِمن َدفِع اأُلجَرِة الَسَنويَِّة؛ َفِمن َحقِّ املَؤجِّ  -2

ِة الَعقِد. َر تُعاُد َلُه َمنَفَعُة َرقـََبِة الَعقاِر بَعَد انِتهاِء ُمدَّ أّن املَؤجِّ  -3
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املَطَلُب اخلاِمُس: اَتريُخ الُصبـَْرِة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزَة.

اهَتمَّ  فـََقد  اهِلجرّي،  الثاين  الَقرِن  ُمنَتَصِف  يف  الَعباسّي  الَعصِر  يف  ُعَنيزََة  َمنِطَقِة  َأمهيَُّة  َظَهَرت 
الَعّباسيوَن ِبطُُرِق احُلّجاِج، َوالرَبِط َبَن الَشرِق َواحِلجاِز، َفَحَفروا ِبُعَنيزََة بِئراً ماُؤها َعذٌب؛ ألنَـُّهم َوَجدوا 
ُاملَسّماُة )أمُّ الُقبوِر( َموجوَدًة، َوِبَسَبِب َكوهِنا َطريَقاً  أرَضها َروَضًة تَنَتهي إليها الُسيوُل، َوال َتزاُل َهذِه الِبئر 
ُح املَؤرِخوَن املعاِصروَن  ، َوِخصَبَة األرِض، َوواِفرَِة املياِه؛ أمَكَن االسِتقراُر َوالَسَكُن فيها، َويـَُرجِّ لِلَحاجِّ
ُِيَسمَّوَن  أنَّ َسَنَة )630ه( ِبدايَُة ِعمراهِنا احَلَضرّي، فـََقد َسَكَنها أّوالً َبطٌن ِمن قَبيَلِة َبن خاِلٍد اجلبور 
)اجلناح(، َوهِبِم مُسَّيت تِلَك الناحَيُة ِمن ُعَنيزََة، مُثَّ َسَكَنها َفريٌق ِمن قَبيَلِة ُسبيٍع، ِبَزعاَمِة زُهري بِن َجرّاٍح، 
ِمن آِل ثَوٍر، مُثَّ َكثـَُر الوارِدوَن إليها؛ لِتـََوفُِّر ُمَقوِّماِت احلَياِة اأَلساسيِِّة، ُخصوصاً الزِراَعَة، َوَأمَهُّها: الَنخُل، 

َوالَقمُح، وََكَذِلَك الِتجارَُة)36(.

فـََتكثـُُر  َواالجِتماعّي؛  َواالقِتصادّي  السياسّي  اِبالسِتقراِر  عاَدًة  يَنمو  احَلَضريُّ  االسِتقراُر  َهذا 
األماُك، َوتـَتـََوسَُّع األراضي املمِكُن زِراَعُتها، َوحَتُدُث أحياانً َكواِرُث َوجَماعاٌت َوُحروٌب، ممّا حَيتاُج َمَعُه 
الناُس أحياانً إىل فَتاٍو َوُعقوٍد ُمَطوَّرٍَة َعن الُعقوِد املسّماِة يف الِفقِه اإلسامّي، َوال جُتايف الَقواِعَد الَشرعيَِّة، 
ما داَم الُفَقهاُء َمرِجعاً لِلَنوازِل الي حَتتاُج ِلإلفتاِء اِبجملَتَمِع، َوال َشكَّ أّن األوضاَع َواألعراَف َوالظُروَف 
املاِبَسَة ِلَذِلَك خَتَتِلُف ِمن بـََلٍد إىل بـََلٍد، َفما يـََقُع يف ُعَنيزََة َغرُي ما يـََقُع يف ِدَمشَق َوالقاِهرَِة َوبَغداَد، َوما 

يـََقُع يف تِلَك الُبلداِن َغرُي ما يـََقُع يف استانبوَل.

َوإذا كاَن اتريُخ َنشأَِة َعقِد الُصبـْرَِة ِبُعَنيزََة َيصُعُب حَتديُدُه؛ ألنَّ اتريَخ جَنٍد جَمهوٌل ُعموماً قَبَل ِمئاِت 
الِسنِن يف ِعدَِّة نَواٍح، َوِمنُه اتريُخ ُعَنيزََة، إاّل أنَّ ُعقوَد الُصبـْرَِة ُرمّبا تُقرُب الَفرتََة الي َظَهَرت فيِها إىل َحدٍّ ما.

ـٌد القاضـي َشـخصياً َعلـى َعقـِد ُصبـْـرٍَة يف ُعَنيـزََة ِبسـوِق مصعـد ِعنـَد نَـزِع  َوقَـد اطَّلَـَع الَشـيُخ حُمَمَّ
ِملكيَِّتِه، َويَعوُد اترخيُُه إىل الَقرِن التاِسِع اهِلجرّي)37( َولَيَس َهذا مبُسَتغَرٍب؛ ألّن َهذِه املدينَة يف َهذا الَقرِن 
ِاحَلَضـرّي َوالَتَمـدُِّد الُعمـرايّن َوالزِراعـّي، َوظُهـوِر  ُعمرُهـا َثاثَـُة قُـروٍن َتقريبـاً، َوَهـذِه فَـرتٌَة ُمواتيـة يف االسـِتقرار 
حاَجٍة إىل إفتاٍء يف نَوازَل َقد َتكوُن َظَهَرت يف البـََلِد، َوِمن ِخاِل ِدراَسـي ِلَعقِد احِلكِر، َواّطاعي َعلى 
الُعقوِد املشاهِبَِة َلُه يف خُمتـََلِف الُبلداِن اإلسامّيِة َوَجدُت أّن الَعقاراِت الَوقفيَِّة َتكاُد َتكوُن عاِماً ُمشرَتِكاً 
يف ظُهوِر تِلَك الُعقوِد، َوِمنها الُصبـْرَُة؛ َحيُث يـَتـََعطَُّل َعقاُر الَوقُف َسواءٌ كاَن أرضاً خالَيًة، أم بِناًء قاِئماً، 
أم أرضـاً زِراعيّـًة، َوال يوَجـُد لِلَوقـِف مـاٌل يُعَمـُر بـِه؛ فـَُيفـي الَفقيـُه مبـا يَـراُه َحـاًّ َشـرعّياً ُمناِسـباً، جُمَتِنبـاً بَيَعـُه 

قَـَدَر اإلمـكاِن)38(.
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َوُعقوُد الُصبـْرَِة ِبُعَنيزََة املتـََعلَِّقُة بِبُيوٍت َوأراٍض َوقفيٍَّة تَبُلُغ ِتسعَن يف املِئِة َتقريباً ِمن جُمَمِل ُعقوِد 
الُصبـْرَِة فيِها)39(، َكما اسَتعَمَل أصحاُب املِلِك الطَِلِق َعقَد الُصبـْرَِة َرغَبًة يف َعَدِم بَيِعها أحياانً، أو ِبَسَبِب 

َعَدِم وجوِد ُمشرَتٍ يف أحياَن أخرى، َوالناُس َقدمياً يف حاَجٍة، َويَرَضوَن اِبلَقليِل)40(.

َوَلَقـد َفشـا اسـِتعماُل َعقـِد الُصبـْـرَِة يف ُعَنيـزََة َكثـرياً مُث تناقـص إىل أن قَـلَّ اسـِتعمالُُه ونَـَدر، ُخصوًصـا 
بَعـَد َتوسـيِع الَشـوارِِع، َوإزالَـِة الَعقـاراِت يف الَثمانينـاِت ِمـن الَقـرِن الرابِـِع َعَشـَر اهِلجـرّي، مُثَّ الَطفـرَِة الَعقاريَـِّة 
ِبدايًَة ِمن ُمنَتَصِف الِتسعيناِت ِمن الَقرِن نَفِسِه، َفما بَعُد؛ َحيُث زاَدت قيَمُة الَعقاراِت، وََكثـَُرت اإلزاالُت 
لِلَمصَلَحِة العامَِّة، َوتـََوفَـَّر املاُل بَيِد أهِل املديَنِة؛ فـََقّلت احلاَجُة، إن مل َتُكن زاَلت َعن إجراِء َعقِد الُصبـْرَِة 

املمَتِد إىل ِمئاِت الِسنِن.

بِتاريِخ  َنَشأَ  الذي  الَعقُد  هو  الُصبـْرَِة  ِبصيَغِة  أُبرَِم  ُعَنيزََة  مبُحاَفَظِة  َعليِه  َوَقفُت  َعقٍد  آِخَر  َوَلَعلَّ 
ً، َوِبشروٍط هَي: َدفُن احلوِش، َوَتسميُت  )1393/11/1ه( َوُمدَّتُُه َعشُر ِسنَن ُمقاِبل )400( رايٍل َسنوايَّ
الَبيِت، َوجَتصيُصُه، وإدخاُل الَكهُرابِء َعلى ِحساِب املسَتأِجِر ابسِم صاِحِب الَبيِت، َوَحفُر بـَّيارٍَة، َوَتصليُح 

مَحاٍم، َوَدفُع ما يُطَلُب لِلماِء)41(.
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املَبَحُث الثاين:

نَزُع امِللكيَّة ِللَمصَلَحِة العامَِّة، َوأَثـَُرها َعلى الُصبـَْرِة.

َوفيِه أربـََعُة َمطاِلَب:

 املَطَلُب اأَلّوُل:

 َمفهوُم نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة.

 املَطَلُب الثاين:

 الَتكييُف الِفقهيُّ لَِنزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة.

 املَطَلُب الثاِلُث:

 أَثـَُر نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َعلى الَعقاِر املَصربَِّ يف ُعَنيَزة.

 املَطَلُب الراِبُع: 

ِمن احلُلوِل املقتـََرَحِة حِلَلِّ َمشاِكِل الُصبـَْرِة.
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املَطَلُب اأَلّوُل: َمفهوُم نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة:

  املـراُد بِنَـزِع ِملكيّـِة الَعقـاَر هـَو: مَتَلُّـُك َعقـاِر الغَـرِي َقهـراً ِبعِـوٍض، َواملـراُد اِبملصَلَحـِة العامَّـِة هـَو: 
َحـقُّ العامَّـِة، َوضاِبطُهـا: ُكلُّ مايـَتـََعلَّـُق بِـِه الَنفـُع العـامُّ لِلُمجَتَمـِع ِمـن َغـري اخِتصـاٍص أِبَحـٍد، كاالنِتفـاِع 
اِبملسـاِجِد، َوالطُـُرِق العامَّـِة، َوالِبحـاِر، َواألهنـاِر؛ فَِللنـاِس مَجيعـاً َحـقُّ االنِتفـاِع هِبِـا، َوال َيِصـحُّ مَتليُكهـا 

إسـقاطُها)42(. ألَحـٍد، َوال 

َواألصُل يف َمشروعيَِّتِه هَو: َتَصرُُّف الَنيّب ملسو هيلع هللا ىلص، يف ِهجرَتِِه إىل املديَنِة املنـَوَّرَِة؛ حينما بـَرََكت انقـَُتهُ َمأمورًَة 
َ: "َهذا إن شاَء هللاُ املنزُِل" َومل يَقَبل أن َيكوَن الَعقاُر َهديًَّة،  َعلى َعقاٍر لَِيتيَمِن ِمن األنصاِر؛ َفقاَل الَنيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

َبل َدَفَع مَثََن املِثِل ِلشراِء هذا العقار الذي َبىن َعليه املسجَد النـََبويَّ الَشريَف اِبملديَنِة املنـَوَّرَِة)43(.

َوَقد قـَرََّر جَمَمُع الِفقِه اإلسامّي َضواِبَط َوُشروطاً البُدَّ ِمن ُمراعاهِتا، ِعنَد نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة 
العامَِّة، َحىت َيكوَن َمشروعاً، َوهَي:

أن َيكوَن نَزُع الَعقاِر ُمقاِبَل َتعويٍض َفورّي عاِدٍل، يُقدِّرُُه أهُل اخِلربَِة، مبا ال يَِقلُّ َعن مَثَِن املِثِل.  -1

جاِل.
َ
أن َيكوَن انزُعُه َويلَّ األمِر أو انئَبه يف َذِلَك امل  -2

أن َيكـوَن النَـزُع لِلَمصَلَحـِة العامَّـِة، الـي َتدعـو إليهـا َضـروَرًة عامَّـًة، أو حاجـًة عامَّـًة تُنـَـزَُّل   -3
َواجُلسـوِر. َوالطُـُرِق،  املسـاِجِد،  َمنــزِلََتها، َكِبنـاِء 

، َوأالّ يـَُعجََّل  أن ال يَؤوَل الَعقاُر املنـزوُع ِمن ماِلِكِه إىل َتوظيِفِه يف االسِتثماِر العامِّ أو اخلاصِّ  -4
نَزُع ِملكّيِتِه قَبَل األواِن.

فإن اختـَلَّت َهذِه الُشروُط أو بَعُضها؛ كاَن نَزُع ِملِكيَِّة الَعقاِر ِمن الظُلِم يف األرِض َوالغصوِب 
.)44(َ الي هَنى هللاُ َتعاىل َعنها، َوَرسولُُه ملسو هيلع هللا ىلص

 َوهبذا يـَتـََبُن أّن ما يـُنـَزَُع ابسِم الَتطويِر لِلَشرِكاِت اخلاصَِّة َواألفراِد لَيَس ِمن املصَلَحِة العامَِّة، َبل 
هَو َمصَلَحٌة خاصٌَّة، َوِمن ظُلِم الناِس، َوالتـََعّدي َعلى ُحقوِقِهم. 
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املَطَلُب الثاين: الَتكييُف الِفقهيُّ لَِنزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة:

املصَلَحِة  َعلى  العامَِّة  لِلَمصَلَحِة  َتقدمياً  املِثِل؛  بَِثَمِن  األفراِد  َعقاِر  ِملكيَِّة  بَِنزِع  الَدوَلُة  َتقوُم 
اخلاصَِّة ِلألفراِد، دوَن اعِتباٍر ِلرضاُهم، فـََتنَتِقُل املِلكيَُّة إىل عامَِّة الناِس َقهراً َوِمنُهم الَفرُد املنزوُع ِمنُه 
الَعقاُر، الذي أَيَُخُذ مَثََن املِثِل، َوالَدوَلُة انئَِبٌة َعن ُعموِم الناِس، َوِمن املعلوِم ِفقهاً أّن الِرضا ِمن َأَهمِّ 
ٌف اقَتضاُه َحقُّ اجملَتَمِع  ُشروِط َعقِد الَبيِع، بَيَد أنَّ َهذا الَشرَط َيسُقُط ُهنا، َوال اعِتباَر ِبِه؛ ألنُّه َتَصرُّ
َوالناِس ِبعامٍَّة)45(، َوَهذا ُيشِبُه بَيَع ماِل املديِن حِلَقِّ الُغَرماِء؛ َحيُث ال يُلَتِفُت ِلِرضا املديِن يف بَيِع 
ِملِكِه، َوِمثُلُه َحقُّ الَشفيِع يف مَتَلُِّك ِحصَّة َشريِكِه، ِمن َغرِي ِرضا الَشريِك، َوِمثَلُه إجباُر َويّل اأَلمِر 
حُمَتِكَر الّسلَعِة َعلى الَبيِع بَِثَمِن املِثِل، ِعنَدما َيكوُن الناُس حِباَجٍة َوَضروَرٍة هِلَذِه الِسلَعِة احملَتَكَرُة، إىل 

َغرِي َذِلَك ِمن الُعقوِد الي تَنَطوي حَتَت ُمصطََلِح )الُعقوِد اجَلربيَِّة( يف الِفقِه اإلسامّي.

َولَيَس نَزُع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َفسخاً أو تَناُزاًل أو تـََلفاً لِلَعقاِر؛ ألّن بَيَت ماِل املسِلمَن 
َيدَفُع ِعوَض املِثِل املقاِبِل لِلَعقاِر املنزوِع، َوالتـََلُف حَيُصُل مبِثِل ُسقوِط الِبناِء املَؤجَِّر لقدمه، َوَغَرِق 
األرِض اِبلَنهِر أو الَبحِر؛ فـََيزوُل االنِتفاُع اِبلَعِن املَؤجََّرِة، بَيَنما يف نَزِع املِلكيَِّة تَنَتِقُل الَعُن َوَمناِفُعها 

إىل ُعموِم الناِس.

، اقَتَضتُه َمصَلَحُة الناِس العامَِّة. َوَنُلُص بَذِلَك إىل أّن نَزَع املِلكيَِّة بَيٌع َصحيٌح حِبَقٍّ

املَطَلُب االثاِلُث: أَثـَُر نَزِع املِلكيَِّة لِلَمصَلَحِة العامَِّة َعلى الَعقاِراملَصربَِّ يف ُعَنيَزَة.

ِة َمراِحَل، هَي: مُيِكُن َتقسيُم االجِتهاِد الَقضائّي َوالِفقهّي يف َهذِه املسأَلِة إىل ِعدَّ

املَرَحَلُة اأَلّوىل: إّما أن َيصطَِلَح الَطَرفاِن َعلى َتعويِض صاِحِب الُصبـَْرِة بَِتقديِر أهِل اخِلرَبِة، 
َوإّما أن يـُنـََقَل ِعوُض املنزوِع إىل َعقاٍر آَخٍر تـَُوثَُّق فيِه الُصبـَْرُة، َواالجِتهاُد َمفتوٌح حِلُلوٍل َشرعيٍَّة 

َغرِيمِها، َوَهذا رأُي مَساَحِة الَشيِخ حُمَمَِّد بِن إبراهيَم َرئيِس الُقضاِة -رمحه هللا-.

وَلَقد أَتسََّست بـََلديُّة حمافظة ُعَنيَزَة َسَنَة )1381ه()46(، َوبَعَدها ِبَفرَتٍة َقصرَيٍة قاَمت بَِنزِع 
ِملكيَِّة َعقاراٍت َأغَلُبها ُمَصرّبٌة، فاسَتفَسرْت كتابُة َعدِل ُعَنيَزَة مَساَحَة املفي َوَرئيَس الُقضاِة الَشيَخ 
ابَن إبراهيَم -رمحه هللا- َعّمن يـََتوىل إفراَغ املبيِع، وقَبَض الَتعويِض؛ فـََوجََّه أِبّن املَتَصرَِّف يف الَعقاِر 
بَيعاً َوَتعمرياً َوَسَكناً َوأَتجرياً، هَو الذي يـََتوىل َعقَد الَبيِع َوقَبَض الَثَمِن، َوأنُّه البُدَّ ِمن الَتصريِح يف
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َصّك املبايـََعِة أبّن يف َهذا الَبيِت ُصبـْرٌَة. َورأى مَساَحُته أيضاً أِبْن َلو ُجعَل لِلُمَصربِِّ َواملَتَصربِِّ َحلٌّ َيصطَِلحاِن 
َعليِه، كأن ُيشرَتى اِبلَثَمِن بَيٌت ِعوٌض َعن الَبيِت املزاِل، َوَتكوَن الُصبـْرَُة قادمًة فيِه، أو يُعوَض صاِحُب 
الُصبـْرَِة مبِقداِر ُصربَتِِه بَِتقديِر أهِل اخِلربَِة، أو َغرِي َذِلَك ِمن احلُلوِل املشروَعِة، فإن مل يـَّتِفقوا َوآَلت املسأَلُة 

إىل اخُلصوَمِة؛ فَالَقضاءُ يَفِصُل بَينـَُهما)47(.

َويف َعـاِم )1387ه( أيّـَد مَساَحتُـُه ُحكـَم القاضـي ِبُعَنيـزََة، املَصـّدَق ِمـن َهيئَـِة الَتمييـِز، املَتَضّمـَن 
احُلكَم ِبِشراِء املَتَصربِِّ بَِثَمِن َتعويِض الَعقاِر املزاِل بَيتاً مُماِثًا، تـَُوثَُّق ِبَصّكِه الُصبـْرَُة؛ لَِيكوَن َبدالً َعنُه)48(.

املَرَحَلُة الثانيُة: أّن َحلَّ ُمشِكاِت الَعقاراِت املَصبَـَّرِة املنزوَعِة لِلَمصَلَحِة العامَِّة يف أحِد األموِر 
الَثاثَِة التاليِة:-

أّواًل: أْن ُيشرتى ِبقيَمِة الَبيِت املهدوِم بَيٌت َبَدلُه تـَُؤمَُّن فيِه الُصبـَْرُة، َوَيكوَن لِلَبدِل ُحكُم املبَدِل 
َِذِلَك، َوَهذا هَو املَتعّنُ ِعنَد الِنزاِع. ِة َوِمقداِر الُصبـَْرِة، َوَغري  اِبلُشروِط َواملدَّ

اثنياً: أن يُقّوَم الَبيُت املهدوُم ِبقيَمِة ِمثِلِه َوفيِه الُصبـْرَُة، مُثَّ يُقّوُم ِبقيَمِة ِمثِلِه خالياً ِمن الُصبـْرَِة، 
َقيَمُة الُصبـْرَِة، ُتدَفُع ِلصاِحِب الُصبـْرَِة ِمن جَمموِع ماقـُّوَم ِمن الَبيِت، َوالباقي  َوالَفرُق َبَن الَتعويَضِن هو 

َيكوُن ِلصاِحِب الَبيِت.

اثلثاً: أن َيصطَِلَح املاِلُك مَع صاِحِب الُصبـْرَِة َعلى َتعويِضِه َعن ُصبـْرَتِِه ِبَدراِهَم َيدفـَُعها َلُه؛ لَِيشرَتَي 
َلُه َعقاراً خاّصاً، َولِيبقى الباقي ِطْلقاً ال ُصبـْرََة فيِه.

فإن كاَن َشيٌء ممّا ذُِكَر َوقفاً؛ َفابُدَّ ِمن إشراِف احملَكَمِة؛ حُماَفَظًة َعلى ُحقوِق الَوقِف، َوالَتَحقَُّق 
ِمن ِشراِء الَبَدِل ِبقيَمِة املِثِل، َوإجرائِِه َعلى َمصارِِفِه الّشرعيَِّة.

َوَهذا َقراُر اهلَيَئِة الداِئَمِة مبَجلِس الَقضاِء األَعلى رقم )57( يف 1396/2/15ه)49(. 

قُلُت: اأَلّوُل َوالثاِلُث ُمشاهِباِن ِلرأي الَشيِخ ابِن إبراهيَم رمحه هللا، أّما الثاين فهَو إضاَفٌة ِمن اهلَيَئة 
ِالداِئَمِة، مُيِكُن َعدُّها ِمن احلُلوِل الي أملَح إليها الَشيُخ ابُن إبراهيَم نفُسُه؛ حيُث فَتَح لِلُقضاِة ابَب 

االجِتهاِد َقضاًء يف انزِلِة نَزِع ِملكّيِة الَعقاِر املَصربَِّ.
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َوَقرارُاهلَيئِة الدائَمِة َهذا َصَدَر بَعَد َكثرَِة نَزِع املِلكّياِت يف ُعَنيزََة، ِخاَل الِنصِف اأَلّوِل ِمن الَعقِد 
التاِسِع يف الَقرِن الراِبَع َعَشَر اهِلجرّي، وكانت اهليئُة االجتماعّيُة ِبُعَنيزََة َقد أرسَلت بَرقّيًة لِلَمقاِم السامي 
عارَِضًة َمشاِكَل الُصبـْرَِة، َوَتعطيَلها لِلَمشاريِع، َوِحرماَن أصحاهِبا ِمن االنِتفاِع هِبا ِلِقلَِّة َدخِلها، َوأّن مَجَعها 
يف أماٍك ُمستِقلٍة حُيّسُن َدخَلها ِبشكٍل َكبرٍي َعّما كاَنت َعليِه، فَأبَرَق صاِحُب الُسمّو َويل الَعهِد إىل 
َوزيِر الَعدِل، الذي طَلَب اإلفاَدَة ِمن حَمَكَمِة ُعَنيزَة. َكما َكتبت اهلَيئُة االجتماعّيُة ِخطاابً إىل َفضيلِة الَشيِخ 
َعبِدهللِا بِن َعقيل)50( -رمحه هللا- وَكاَن ُعضواً يف جَملِس الَقضاِء األعلى، وِمن أهل ُعَنيزََة، َوهَو الذي 
يَنوُب َعن رَئيِسِه عاَدًة، َوذَكرت اهلَيئُة يف اخِلطاِب َمشاِكَل الُصبـْرَِة املذكورِة آنفاً، َوَوّضَحت َكثرََة الَعقاراِت 
املنزوَعِة؛ حيُث َشلت املنطقَة الواِقَعَة َجنوَب اجملِلِس إىل الربغوش َعلى حايط الدمشي، حىت َيِصَل 
احليالة؛ فـََيشَمُل العقيليَة واجلادَة وسوَق مصعٍد والبوحيَة. َوأيضاً َمنِطقَة القاِع َواجَلديدِة َوالَشفيِع واملسهريِة 
وجوَدَة يف َتعويِض الَعقاِر املَصربَِّ هَو ِشراءُ َعقاٍر تـَُوثَُّق 

َ
واملقيبلِة وأمِّ محار َواملندسِة وغريِها. َوأّن الَطريقَة امل

ِأعاُه. فيِه الُصبـْرَُة، َوَعلى َهذا تَبقى الُصبـْرَُة يف ُعَنيزََة إىل األبِد)51(، مُثَّ َصَدَر َقراُر اهلَيئِة الداِئَمِة املذكور 

املَرَحَلُة الثالِثُة: الَتفريُق َبَن حاِل وجوِد بناٍء ِعنَد َعقِد الُصبـْرَِة، أو اشرُتَط َعلى املَتَصربِِّ إقاَمُتُه، أو 
اشرُتَط أنَّ الُصبـْرََة الّسنويَة قادَمٌة يف األرِض وما ُبن َعليها؛ َوَبَن حاِل إنشاِء َعقِد الُصبـْرَِة َعلى أرٍض 
خاليٍة ِبدوِن اشرتاِط ما ذُِكَر. َوَهذا رأُي الَشيِخ حُمَمٍَّد الُعثَيمن -رمحه هللا- َوَتفصيُل َذِلَك َكما يَلي:-

احلاُل اأَلّوىل: أن َيكوَن الِبناُء َموجوداً حَن َعقِد الُصبـَْرِة؛ فـََتكوَن الُصبـَْرُة َعلى األرِض، َوما 
َعليها ِمن الِبناِء، َوِمثَلُه إذا اشرُتَط َعلى املَتَصرّبِ إقاَمُة الِبناِء أو أنَّ الُصبـَْرَة الَسنويَة قادَمٌة يف األرِض 
ِة،  َوماُبَن َعليها، َفُحكُم َهذِه احلاِل أْن ُيشرَتى ِبقيَمِة الَتعويِض بَيٌت َيسَتِغلُُّه املَتَصبـُّر إىل هِنايَِة املدَّ
َتعّلَق بِه َحقُّ ُكلٍّ ِمن املَصرّبِ  بَيٍت  القيَمَة ِعوٌض َعن  َوَذِلَك ألنَّ َهذِه  املَتَصربِِّ.  الُصبـَْرَة إىل  َوَيدَفَع 
َواملَتَصرّبِ، َفَحقُّ املصرّبِ يـَتـََعّلُق اِبلَعِن، َوَحقُّ املَتَصرّبِ يـََتعّلُق اِبملنَفَعِة، فـََيقوُم الِعوُض َمقاَم املعّوِض؛ ألّن 
الَبَدَل َلُه ُحكُم املبَدِل، َوَهذا ما َتقَتضيِه الَقواعُد العامَُّة، َوأخَذت بِه اهلَيئُة الدائَمُة ِلَمجلِس الَقضاِء 

األَعلى يف َقرارِها َرقِم ]57[ بتاريخ 1396/2/15هـ.

احلاُل الثانيُة: أن َيكوَن الِبناُء حُمَداثً بَعَد َعقِد الُصبـَْرِة، فـََتكوَن الُصبـَْرُة َعلى األرِض َوحَدها، 
ِمثَل أْن يـََتَصبـّرَاألرَض َومل ُيشرِتط َعليِه بناٌء؛ لَِيزداَد بِه أَتمُن الُصبـَْرِة، أو مل ُيشرَتط أّن الُصبـَْرَة قادَمٌةيف 
األرِض، َوما يُوَضُع َعليها ِمن بِناٍء أو َغريِِه. َفحكُم َهذِه احلاِل ِعنَد نَزِع املِلكيَِّة أْن تُقّوَم األرُض خالَيًة 
ِمن الِبناِء، َوتُقّوَم َوهَي َمشغوَلٌة اِبلِبناِء الذي كاَن َعليها؛ َفما َبَن القيَمتِن هَو قيَمُة الِبناِء، فَلو َقّدران 
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 أَثـَُر نـَزِْع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة على عقد الصربة )ِدراَسٌة ِفقهّيٌة يف ُماَفَظة ُعَنيَزة ِبلَقصيم(... د. صاحل بن سليمان احلَُوْيس املوسى

أن قيَمَتها ابلِبناِء مَخسوَن ألفاً، َوخالَيًة َثاثوَن ألفاً؛ كاَنت قيَمُة الِبناِء ِعشريَن ألفاً؛ فـََيخَتصُّ املَتَصبـُّر 
بقيَمِة بنائِِه، َوُيشرتى ِبقيَمِة األرِض بَيٌت تـََتعّلُق بِه الُصبـَْرُة أرَضُه َوبناَئُه؛ ألّن َهذِه القيَمَة ِعوٌض َعن 
أرٍض َتعلََّق هِبا َحقُّ املَصرّبِ َواملَتَصرّبِ َفَحقُّ املَصرّبِ يـَتـََعّلُق ِبَعِن األرِض، َوَحقُّ املَتَصرّبِ يـَتـََعّلُق اِبملنَفَعِة، 
ٍة، وَيدفُع كاِمَل  فـََيقوُم الِعوُض َمقاَم املَعّوِض؛ ألّن الَبَدَل َلُه ُحكُم املبَدِل، َوَيستغّلُه املتصرّبإىل هنايِة املدَّ
الُصبـَْرِة لِلُمَتَصرّبِ، َواخِتصاُص املَتصرّب ُهنا ِبقيَمِة البناِء؛ ألنُّه أقاَمُه مبالِِه َومل يـَتـََعّلق بِه َحقٌّ َوال َشرٌط)52(.

َويف رأي الَشيِخ ابِن ُعثيمن -رمحه هللا- ُعموماً َثاُث َوَقفاٍت:

األوىل: ذَكَر الَشيُخ يف ِختاِم احلاِل األوىل أّن اهلَيئَة الدائَمَة مبَجلِس الَقضاِء األَعلى َأخَذت حِبُكِم 
َهذِه احلاِل، َوالي َجعَلتها احَللَّ املَتعّنَ ِعنَد الِنزاِع َبَن الَطرفِن، بَيَد أهّنم مل يُفرّقوا يف َقرارِهم َبَن َكوِن 
الِبناِء َموجوداً ِعنَد إنشاِء َعقِد الُصبـْرَِة، أو َغرَي َموجوٍد، َوإمّنا هَو أحُد احلُلوِل الَثاثَِة الي َوَضعوها ِعنَد 
نَزِع البُيوِت املَصرّبِة لِلَمصَلَحِة العامَِّة، َوذَكروا ُماحَظًة على حلوهلم الثاثِة أّن املنزوَع إذا كاَن ُمشَتِمًا 

َعلى َوقٍف؛ َفابُدَّ ِمن إشراِف احملَكَمِة حُماَفَظًة َعلى ُحقوِقِه.

ُب  َ ِعنَدما أَيخُذ قيَمَة بِنائِِه، يَِ الثانيُة: يف ُحكِم احلاِل الثانيِة الي ذَكَرها الَشيُخ؛ أرى أّن املَتَصربِّ
أن ُيشرَتى بِباقي الَتعويِض أرٌض ال بيٌت، ُيسّجل ابسِم املَتَصربِِّ، َويُوّثُق يف َصّكِه الُصبـْرَِة، َولِلُمَتَصرّبِ أن 
يُفيَد ِمن األرِض اِبلِبناِء َعليها َوحَنِو َذِلَك، ِمن مالِِه اخلاصِّ إىل هِنايَِة املدَِّة؛ ألّن َحقَُّه بَعَد أخِذِه َتعويَض 
ِة الباقَيِة، أوبَيُع َحقِِّه، أوأَتجريُِه، َوحيُث إنُّه ِعنَد الَتعاُقِد َتصرّب أرضاً خاليًة  َمبناُه هَو َحقُّ الَبقاِء يف املدَّ
مَملوَكًة لِلُمصرّبِ، فُيشرتى للُمَصرّبِ أرٌض َبدهَلا، َوإذا قُلنا ُيشرتى ابلَتعويِض الباقي بيٌت قائٌم؛ قّلَل َذِلَك 
ِمن األرِض الَبدِل الي َيستحقُّها املصبـُّر ِعوضاً َعن أرِضِه املصبـّرََة املنزوَعَة، َفا خَيفى أّن ِشراَء بيٍت قائٍم 
أّن أرَضُه َسَتكوُن أقلَّ قيَمًة ِمن ِشراِء أرٍض خالَيٍة، ما داَم املبلُغ املخصَُّص للِشراِء واحداً. َوَعلى الَقوِل 
ِبِشراِء بَيٍت َبدَلُه، كأنّنا ألَزمنا املَصبـَّر ابلِبناِء َعلى ِحساِبِه ِلَمصلَحِة املَتصربِِّ الذي َسُيفيُد ِمن الَعقار 

َِمبنياً، بَيَنما َعقُد ُصربَتِِه أُبرَِم َعلى أرٍض خالَيٍة.

الثالِثُة: مل ُيشر الَشيُخ إىل احلَّلِن الثاين َوالثاِلِث اللَذْيِن َوَضَعتُهما اهلَيئُة العامَُّة ِلَمجلِس الَقضاِء 
األَعلى يف َهذِه املسأَلِة؛ ففيهما حلٌّ دائٌم داِئماً ملشاِكِل الُصبـْرَِة يف الَعصِر احلاِضِر، ُخصوصاً الُصبـْرَُة 
اخلالَيُة ِمن الَوقِف؛ حيُث يـََتحرَُّر َعقُد الُصبـْرَِة َوال َيكوُن لِلعاِقَديِن ِعاَقٌة َتعاُقديٌة بَعَد أن أَيُخَذ ُكلُّ طرٍف 

َحقَُّه الَشرعيَّ. 
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َكاِمُل َتعويِض األرِض، َولِلُمَتَصرّبِ قيَمُة الِبناِء َوحَنوِِه. وقد  املَرَحَلُة الراِبَعُة: أّن َحقَّ املَصرّبِ هو 
َوجَّهت ِوزارَُة الَعدِل كتابَة الَعدِل ِبُعَنيزََة َوغريَها ِمن كتاابِت الَعدِل يف عاِم )1436ه(، بِناًء َعلى َقراِر 
احملكَمِة الُعليا َرقم )17/م( يف1436/3/10ه، خِبُصوِص َتقريِر َمبدٍإ فيما َيسَتِحقُُّه احملكُر َواملستحكُر 

ِمن قيَمِة األرِض احملّكرَِة، حَن تـَُنزُع لِلَمصَلَحِة العامَِّة؛ فـََقّررت ابألغلبّيِة ما يَلي:-

أواًل: ما َوضَعُه املستحكُر يف األرِض ِمن بِناٍء، وما يف ُحكِمِه؛ فالقيَمُة ُتسلَُّم َلُه، فإن وِجَد َشرٌط 
ِخاُف َذِلَك َفَمّردُُّه لِلَنظِر الَقضائّي.

ِمن قيَمِة  ُة املسَتحكِر ُمؤقَتًة إىل أَجٍل؛ فهَو كاملسَتأِجِر ال َيسَتِحقُّ َشيئاً  اثنياً: إذا كاَنت ُمدَّ
األرِض، َوُتَسلَُّم لِلُمستحِكِر.

اثلثاً: إذا كاَنت ُمدَُّة املستحِكِر ُمَؤبََّدًة، َوَلُه ُحكُم املاِلِك؛ فـََلُه قيَمُة َتقدير األرِض َمنزوعاً ِمنها 
مايـَُقّدُر لِلحكِر، فإذا ُقّدَرت األرُض خالَيًة ِمن احِلكِر مبئِة ألِف رايٍل، مُثَّ ُقّدَرت َوفيِها احِلكُر ِبِستَن 
ألِف رايٍل مثًا؛ فَالَفرُق وهَو أربعوَن ألِف رايٍل هَو قيَمُة احلكِر، تُعطى لِلُمحّكِر، َوالباقي لِلُمسَتحِكِر.

رابعاً: َيكوُن الَتقديُر ِمن ِقبِل أهِل اخِلربَِة، العاِلمَن ِبُعرِف الَبلِد، َوالَعمِل اجلاري فيِها، َويُراعى 
َرِة، َوما َلُه أثٌر يف الَتقديِر. ماَبَن الَطرَفِن ِمن ُعقوٍد واشرتاطاٍت، َوحاِل الَعِن املَقدَّ

خامساً: َيكوُن الَعمُل هِبذا الَقراِر ابِتداًء ِمن اترخِيِه، َولَيَس َلُه أثٌر َرجعيٌّ)53(.

َوبِتأّمِل َقراِر احملكَمِة الُعليا َيظهُر يل أنَُّه ُمَتعلٌِّق ِبَعقِد احِلكِر ابحِلجاِز، َولَيَس ِبَعقِد الُصبـْرَِة يف ُعَنيزََة 
َوالَقصيِم، َومل يُذَكر َلفُظ )الُصبـْرَِة( يف الَقراِر ُمطلقاً.

َوالصورَُة املشهورَُة ِلَعقِد احِلكِر هَي: اتّفاُق صاِحِب األرِض اخلالّيِة مَع عاِقٍد َعلى أن َيدَفَع َبداًل 
ٍة لِلَعقِد)54(.  َسنواّيً ُيسمَّى ِحكراً، أو ُأجرًَة، ُمقاِبَل إقاَمِة َذِلَك العاِقِد بِناًء أو َغرساً، ِمن َغرِي َتقديِر ُمدَّ

َوَهذِه الصورَُة هَي املراَدُة ِعنَد االسِتعماِل، ما َعدا ِحكر املديَنِة املنـَوَّرَِة.

َوِمن الُفروِق َبَن َعقِد الُصبـَْرِة مبُحاَفَظِة ُعَنيَزَة َوَعقِد احِلكِر يف احِلجاِز ما يَلي:-

ِة. ٍة، بَيَنما َعقُد احِلكِر ُمطلٌق ِمن املدَّ أّواًل: أّن َعقَد الُصبـَْرِة ُمَؤقٌَّت مبُدَّ

َ َلُه أن يَهِدَم َويَبَن َكما َيشاُء، بَيَنما يف احِلكِر حَيتاُج َذِلَك إىل إذِن احملّكِر. اثنياً: أّن املَتَصربِّ
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الُعرِف  احِلكِر، َحَسَب  َعقُد  بِه  يَنَفِسُخ  ِلَقَدِمِه ممّا  َمُه  َوتـََهدُّ املسَتحِكِر  بِناِء  أّن ُسقوَط  اثلثاً: 
اجلاري ابحِلجاِز، ما عدا املديَنِة املنـَوََّرِة، ِخافاً للُصبـَْرِة.

رابعاً: أّن األجَرَة يف َعقِد الُصبـَْرِة ال تـََتغيـُّر َمهما ارتـََفعت أسعاُر الَعقاِر، بَيَنما حيَِقُّ لِلُمحّكِر 
طََلُب زايَدِة احِلكِر الَسنوّي، ِضمَن َضوابَط ُمَعيَّنٍة)55(.

ِمن  الَعكِس إىل أن صارا  أو  الُصبـْرَِة،  احِلكِر مبَعىن  اسِتعماِل  َوالَتعميُم يف  أّدى اإلطاُق  َوَقد 
املصطَلحاِت الي اضَطرََبت بَعُض األحكاِم فيِهما)56(، َوينَبغي َعَدُم اسِتعماِل احِلكِر َوالُصبـْرَِة َعلى أهّنما 

ِمن األلفاِظ املرَتاِدَفِة؛ ألهّنما ُمَتغايراِن يف َحقيَقِتِهما.

َوحيُث إّن كتابَة َعدِل ُعَنيزََة ِجّهُة َتوثيٍق َشرعّيٍة َوِنظامّيٍة، َوتَلَتزُِم أِبوامر وتعميمات َمرِجِعها، َوهَي 
ِوزارَُة الَعدِل، َوليَست َجهَة َفصٍل َبَن اخُلصوماِت؛ َوحيُث كثر استعماُل َلفِظ احِلكِر مبَعىن الُصبـْرَِة غلطاً؛ 
فَقد ال َيَسُع كتابَة الَعدِل ِسوى َتطبيَق الَفَقرَِة )اثنياً( املذكوِر آنفاً ِمن َقراِر احملكَمِة الُعليا، َوبَعد أْن كاَن 
الَعمُل اجلاري قَبَل الَقراِر هَو ِشراءُ َبدٍل َعن املنزوِع، َونَقِل الُصبـْرَِة إليِه، أو يُقدَُّر َحقُّ الُصبـْرَِة ِمن الَتعويِض 
َويـََتَحرَُّر الَعقُد؛ صاَر املَصبـُّر َيطُلُب كاِمَل َتقديِر األرِض، َويَرُفُض املَتَصبـُّر أن أَيُخَذ قيَمَة الِبناِء، دوَن أن 

َيكوَن َلُه ِحّصٌة ِمن قيَمِة األرض؛ تعويضاً له عن ِملكّيته املنفعة يف املدة الباقيِة من العقد. 

َونَتيَجًة هلذا اإلجراِء تـََعطّلت ُمعاَماُت الَعقاراِت املَصبـّرَُة املنزوَعُة لِلَمصَلَحِة العامَِّة يف كتابِة الَعدِل 
ِبُعَنيزََة؛ َفُمنُذ َتعميِم الَقراِر املذكوِر مل ُيكِمل املَتَصرّبوَن ُمعاَماهِتم، َويُطالِبوَن اِبلَعمِل الساِبِق ِلُصدوِر َقراِر 

احملكَمِة الُعليا)57(.

الرأُي الراِجُح يف َنَظرِالباِحِث: َلَقد َجرى الَعَمُل ُمنُذ ِبدايَِة نَزِع املِلكّياِت ِبُعَنيزََة ُمنُذ مَخسَن عاَماً 
الُعليا يف سنِة  َقراِر احملكَمِة  الراِبِع َعَشَر اهِلجرّي، إىل ُصدوِر  الَقرِن  الَثمانيناِت ِمن  َتقريباً، يف أوائِل 
)1436ه( َعلى ِشراِء َعقاِر َبدٍل توّثق فيِه الُصبـْرَُة؛ ألّن املَتَصبـَّر َلُه َحقٌّ يف الَعقاِر املَصرّبِ، هَو َحقُّ 
َ َعن  ِة الباقَيِة ِمن الَعقِد، َوَهذا غاِلُب ما َجَرت َعليِه احملكَمُة. أو يـَُعّوُض املَتَصربِّ الَبقاِء، أو ِملُك املدَّ
َذِلَك بَعَد َتقديِر َحقِّ الُصبـْرَِة لِلُمَصربِِّ َعلى الَطريَقِة املذكورَِة يف املرَحَلِة األوىل َوالثانَيِة)58( َمَع ُماَحَظِة ما 
َقد َتشَتِمُل َعليِه بَعُض الُعقوِد ِمن ُشروٍط َقد تـَُؤثُِّر َعلى َحقيَقِة الَعقِد َوَتكييِفِه الِفقهّي. َوإّن َقراَر احملكَمِة 
الُعليا يف احِلكِر وارٌد يف الَتحكرِي َوَيصُعُب أْن يُطّبَق َعلى َعقِد الَتصبرِي يف ُعَنيزََة َوحَنوِها؛ الختاف 

حقيقتيِهما وتكييِفِهما فقها، َوهللاُ أعلُم. 
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املَطَلُب الراِبُع: ِمن احلُلوِل املقتـََرَحِة حَللِّ َمشاِكِل الُصبـَْرِة:

يف ضوِء َهذِه الدراَسِة، َوالَتواُصِل أبهِل اخِلربَِة َوبَعِض املسئولَن احُلكومّيَن أقرَتُِح ما يَلي:-

أّواًل: مَجُع ُعقوِد إنشاِء الُصبـْرَِة، َوُمبايَعاهِتا َوأَتجريِها َوَرهِنها َوحَنِو َذِلَك يف ِسجّاٍت خاّصٍة، 
ِعلمّيٍة كالِفقِه،  خَتَصُّصاٍت  ِعدَِّة  يف  ِعلمّيٌة  ِدراساٌت  َعليها  ُيرى  مُثَّ  َذِلَك،  َعلى  الَدوَلُة  َوُتشِرُف 
َواالقِتصاِد، َوالتاريِخ، َوحَنِو َذِلَك، ُخصوصاً أّن فيِها أوقافاً َعديَدة، مُيِكُن اإلفاَدُة ِمنها، وذلك يف املدن 

الي استعملت عقَد الصربة.

اثنياً: اسِتثماُر َتعويضاِت الَعقاراِت املَصبَـَّرِة اجملهول أصحاهبا يف َعقاراٍت َعن َطريِق اجِلهاِت 
الَشرعّيِة؛ لَِتحقيِق الِغبَطِة َواملصَلَحِة، َبداًل من بَقاِء الَتعويِض الَنقدّي أَيكُلُه الَتَضخُم َوزايَدُة األسعاِر 

ِبدوِن َغّلٍة ُيسَتفاُد ِمنها.

اثلثاً: مَجُع األجوِر الَسنويِة الي َيدفـَُعها املَتَصرّبوَن يف الُصبـْرَِة َغرِي الَوقِف إىل ِجهٍة َموثوَقٍة إبشراِف 
الَدوَلِة؛ لَِتنمَيتها، ما دام املسَتِحّقوَن َقد َتركوا املطالََبَة هِبا)59(.

رابعاً: َتقريُر َحقِّ الُشفَعِة ِعنَد بَيِع املَصربِِّ أو املَتَصربِِّ َحقَُّه ِمن الَعقاِر املَصربَِّ َوَهذا حَيتاُج إىل َقراٍر 
ِمن اجِلهاِت الَشرعّيِة املخَتصَِّة ِنظاماً.

الَعقاِر  نَزِع  ِعنَد  َوَفكِّها  الُصبـْرَِة  حَتريِر  َعلى   َ َواملَتَصربِّ  َ املَصربِّ الَعدليِة  اجِلهاِت  َتشجيُع  خاِمساً: 
املَصربَِّ لِلَمصَلَحِة العامَِّة، َوَعدِم نَقِل الَتعويِض إىل َعقاٍر آخٍر تُوَضُع فيِه الُصبـْرَُة؛ ألّن احلاَجَة إىل َتصبرِي 
الَعقاِر مل يـَُعد إليها حاَجٌة يف َوقِتنا املعاِصِر، َوإذا كاَن الَعقاُر َوقفاً فَاملسأَلُة حَتَت َنَظِر احملكَمِة املخَتصَِّة؛ 

لَِتحقيِق الِغبَطِة َواملصَلَحِة لِلَوقِف.

يف  )17/م(  رَقِم  احِلكِر  يف  الُعليا  احملكَمِة  َقراَر  أبن  الَعدليِة  اجِلهاِت  َعلى  الَتعميُم  ساِدساً: 
1436/3/10هـ، خاصٌّ ابلُبلداِن الي ُيسَتعَمُل فيِها َهذا الَعقُد، َوهَي َمنِطَقُة احِلجاِز ُعموماً، وأّن 
حُماَفَظَة ُعَنيزََة َوحَنوِها الي ال َتسَتعِمُل احِلكَر، َوإمّنا َعقَد الُصبـْرَِة فـَيـَُنظُِّمها َقراُر اهلَيئِة الدائَمِة مبَجِلِس 

الَقضاِء األَعلى رَقِم )57( يف 1396/2/15ه.
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سابعاً: َتفعيُل َعمِل الَلجَنِة الي كاَنت حُتَّرُِر الُصرَب املَتعلَِّقَة ابلَوقِف اخَلريي ِبرائَسِة َمعايل الَشيِخ 
َعبِدهللِا بِن َمنيع)60(، َوجَمموَعٌة ِمن أهِل اخِلربَِة َواألمانَِة يف الُبلداِن املراِد حَتريُر الُصبـْرَِة فيِها، حيُث َعمَلت 
ُمنُذ ِعشريَن عاماً َتقريباً ملدَِّة َعشِر َسنواٍت، مُثَّ َتوقـَّفت. َوَحررت جَمموعًة ال أبَس هِبا ِمن الُصرِب، َويف 
ُعَنيزََة على سبيِل املثال ُوضَعت قيَمُة الُصرِب احملّررَِة يف َعقاٍر واِحٍد ُيصَرُف ِمنُه َحَسَب ُشروِط الواِقفَن، 
كالَصرِف َعلى املساِجِد َوحَنوِها. َوَهذا خُيَفُِّف الَضغَط َعلى اجِلهاِت الَعدليِة، َويَبقى إثباُت الِغبَطِة 

صَلَحِة َقضاًء يف احملاكم، الذي سَيكوُن ُمَيّسراً أكثَر، بَعَد تِلَك اجلُهوِد الي قاَمت هِبا الَلجَنُة.
َ
َوامل
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اخلامتُة َوفيِها أبَرُز الَنتاِئِج:

يف ِختاِم َهذا الَبحِث ُأِحبُّ أن أُقيَد بَعَض الَنتاِئِج ابخِتصاٍر:

األوىل: 

فاسَتعَملوُه، َوَتعاَرفوا  ِبُعَنيَزَة من عقود اإلجارِة، وَقد احتاَجُه الناُس َقدمياً  أّن َعقَد الُصبـَْرِة 
َعليِه، َوِعنَدما زاَلت احلاَجُة إليِه اجَتِنبوُه َوَتركوُه.

الثانَيُة:

 أّن الُفَقهاَء يف ُعَنيَزَة أقّروا اسِتعماَل َهذا الَعقِد، َوكانوا َكثرياً ما يـََتوّلوَن ِكتابـََتُه.

الثالِثُة: 

أّن اجِلهاِت الَقضائّيِة املخَتصَِّة ِعنَد انِزَلِة نَزِع الَعقاِراملَصربَِّ لِلَمصَلَحِة العامَِّة َقدمياً َقد َأصَدَرت 
الَقرارات الي استـََقّر َعليها الَعمُل َوالُعرُف فيما بَعد، َوأّن َتغيرَي الَعمِل اجلاري الَصحيِح املسَتِقِر 

َتسّبَب يف تـََعطُّل َمصاحِل الناِس، َوظُهوِر َمشاِكل ُرمّبا تـََتفاَقُم َكثرياً.

الراِبَعُة: 

أّن احِلكَر َغرُي الُصبـَْرِة؛ فـََينَبغي الَتفريُق بَينـَُهما َحىت ال يـََقَع االشِتباُه َبَن األحكاِم، َوتـَتـََعطََّل 
َمصاحلُ الناِس.

اخلاِمَسُة:

 أمهيَُّة االسِتعانَِة أبهِل اخِلرَبِة، َوأهِل الِعلِم ِمن أهِل البـََلِد نَفِسِه يف َمعِرَفِة ُمعاَماهِتم، َوُعقوِدِهم 
َوأعراِفِهم اجلاريَِة.

ساِدساً:

ٍة َتزيُد َعن ُعُمِر االنساِن املعتاِد َوما تَبقى ِمنُه   َتوعَيُة الناِس ِبَعَدِم إنشاِء ُعقوِد التأجرِي ِلُمدَّ
َتقديراً؛ ُمراعاًة حِلُقوِق الَوَرثَِة.
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قة: 11 [ ي ] وث
] 1 من 5 [

يزة ن ع ة عقار مصرب ب زع ملكي صك َن

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أان ..... القاضي ابحملكمة العامة مبحافظة عنيزة بناء على املعاملة 
احملالـة إيل مـن رئيـس احملكمـة برقـم ... يف ... واملقيـدة بـوارد احملكمـة برقـم ... واتريـخ... ففـي يـوم ... 

املوافق...

افتتحت اجللسة الساعة ... وحضر فيها ... سعودي مبوجب السجل املدين رقم ... وأهنى قائًا: 
إنـن كنـت أملـك منفعـة العقـار الواقـع يف جنـوب حمافظـة ... ابحمللـة املسـماة ...، وحـدوده، وأطوالـه، 
ومسـاحته،  كمـا يلـي: شـاال حيـده ... بطـول ..، وجنـواًب حيـده ... بطـول ....، وشـرقا حيـده ... بطـول 
....، وغراًب حيده .... بطول ...، وجمموع مساحته ... ملدة مخسمائة سنة تبدأ من 1390/04/04هـ 
أبجرة سنوية قدرها: سبعة وعشرون راياًل إال ثلث تدفع لـ ...  َوَقد نزعت ملكية العقار املذكور لصاحل 
طريـق ...، َوقَـد كان التعويـض عـن هـذا العقـار املنـزوع مبلغًـا قـدره: سـتمائة وسـتة وأربعـون ألًفـا وسـتمائة 
وسـبعة وثاثـون راياًل ومخسـون هللـة 646637.50، مبوجـب الشـيك الصـادر مـن وزارة املاليـة برقـم ... 

يف ...،ولكـون العقـار املنـزوع فيـه صـربة فقـد حبثـت عـن بـدل لـه، فوجـدت عقاريـن مملوكـن لــ  ...

 األول: يقع يف غرب حمافظة ...، وحيده شااًل ... بطول ...، وجنواًب ... بطول ...، 
وشرقًا ...بطول ...، وغراًب ...، بطول ...، وجمموع مساحته ...، مبوجب الصك الصادر من 

كتابة عدل ... برقم ... يف ...

...وشـرقًا... ...بطول...،وجنواًب...بطـول  شـااًل  وحيـده   ،... حمافظـة  غـرب  يقـع  والثـاين: 
بطول...،وغراًب...بطول...، وجمموع مساحته ...، مبوجب الصك الصادر من كتابة عدل ... برقم ... 

التعويـض املذكـورة. العقاريـن علـي بنفـس قيمـة  َوقَـد عـرض هذيـن  يف ...، 

عقار املنزوع. داًل عن ال عقارين املذكورين ب  أرغب اإلذن يل بشراء ال

م ... يف ...؛ لاطاع  نظر ابحملكمة خبطايب رق ة ال ئ ة هي د جرت خماطب  هكذا أهنى، َوَق
عقار املنزوع. داًل عن ال ها ب غبطة، واملصلحة يف شرائ ان ال ي عقارين املذكورين، وب على ال
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] وثيقة: 11 [
] 2 من 5 [

فـوردان خطـاب رئيـس هيئـة النظـر رقـم ... يف ...، وبرفقتـه قـرار هيئـة النظـر رقـم ... يف... 
املتضمـن مـا نصـه: احلمـد هلل وحـده، وبعـد:

بنـاء علـى املعاملـة الـواردة إلينـا مـن القاضـي ... برقـم ... يف ...، وذلـك بطلـب املواطـن ... نقـل 
الُصـربة املغموسـة يف العقـار اململـوك يف الصـك رقـم ... واتريـخ ... مـن كتابـة عـدل ... إىل العقاريـن 
اململوكـن ابلصـك رقـم ...يف ...، والصـك رقـم... يف ...، ورغـب فضيلتكـم اإلفـادة هـل يف نقـل 
الُصـربة يف كل صـك بعـد  الُصـربة، وتقسـيمها علـى الصكـن فيـه غبطـة، ومصلحـة للصـربة، ومقـدار 
تقسـيمها، وقيمـة العقاريـن املـراد نقـل الُصـربة إليهمـا، ونفيدكـم أبن تقسـيم الُصـربة علـى الصكـن فيـه 

غبطـة، ومصلحـة للصـربة، ونـرى أن تكـون القسـمة علـى النحـو التـايل:

مبلغ قدره: عشرة رايالت إال ثلث للصك رقم...، ومبلغ سبعة عشرر اياًل للصك رقم ...، 
العقار املغموس ستمائة وستة وأربعون وستمائة وسبع وثاثون راياًل ومخسون هللة،  أما قيمة 

وقيمة العقاراملراد نقل الُصربة إليهما سبعمائة ألف رايل نقًدا انتهى.

َوَقد طلبت من املنهي البينة، فأحضر كًا من ... سعودي مبوجب السجل املدين رقم ... و ... 
سعودي مبوجب السجل املدين رقم ... وطلب مساع شهادهتما وبسؤاهلما عما لديهما من شهادة، 

شهد كل واحد منهما

بقوله: أشهد أبن يف نقل الُصربة من العقار املنزوعة ملكيته إىل العقارين املذكورين غبطة، ومصلحة 
للصربة، وأشهد أبن الغبطة، واملصلحة متحققة يف شراء العقارين املذكورين مببلغ قدره: ستمائة وستة 

وأربعون ألًفا وستمائة وسبعة وثاثون راياًل ومخسون هللة بداًل عن العقار املنزوعة ملكيته.

 هكذا شهد كل واحد منهما، وعدال من قبل ... سعودي مبوجب السجل املدين ...  و 
... سعودي مبوجب السجل املدين رقم ...، َوَقد اطلعت على صكي العقارين املراد
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] وثيقة: 11 [
] 3 من5 [

نقل الُصربة إليهما، فوجدهتما كما ذكر املنهي، وأهنما مملوكان للحاضر ... وبسؤال احلاضر 
مالك العقارين املذكورين عما أهنى به املنهي، أجاب بقوله: إنن موافق على بيع العقارين املذكورين، 
ومافيهما من بناء اململوكن يل ابلقيمة الي ذكر املنهي؛ ليكوان بداًل عن العقار املصرب املنزوعة ملكيته.

هكــذا أجــاب، َوقَــد اطلعــت علــى صــك العقــار املصــرب املنزوعــة ملكيتــه فوجدتــه صــادًرا مــن 
كتابــة عــدل ... برقــم ... يف ...، وهــو كمــا ذكــر املنهــي، وأنــه مؤجــر ملــدة: مخســمائة ســنة ابتــداء 
من1390/04/04هـــ أبجــرة قدرهــا ســبعة وعشــرون راياًل إالثلــث رايل تدفــع كل ســنة لـــ... بــدل 
النخــل املالكــة للرقبــة، َوقَــد مهــش علــى الصــك ابنتقــال منفعتــه إىل املنهــي َوقَــد جــرت خماطبــة كتابــة 
فــوردان  املذكوريــن،  العقاريــن  املصــرب وصكــي  العقــار  مــن ســراين مفعــول صــك  للتأكــد  عــدل...؛ 
خطــاب فضيلــة رئيــس كتابــة عــدل ... رقــم ... يف ... املتضمــن أن الصــك رقــم ... يف ... مطابــق 
لســجله، وليــس َعليــِه ماحظــات حــىت اتريــخ ...، ووردان خطــاب فضيلتــه رقــم ... يف ... املتضمــن: 
أن الصــك رقــم ... يف ... مطابــق لســجله، وليــس َعليــِه ماحظــات حــىت اتريــخ ...، ووردان خطــاب 
فضيلتــه رقــم ... يف ... املتضمــن: أن الصــك رقــم ... يف ... مطابــق لســجله، وليــس َعليــِه ماحظــات 
حــىت اتريــخ ...، َوقَــد اطلعــت يف املعاملــة علــى خطــاب رئيــس بلديــة ... رقــم ... يف ... املتضمــن: أن 
العقــار املصــرب املذكــور منــزوع لصــاحل طريــق ... املوافــق َعليــِه ابلقــرار الــوزاري رقــم ...، واتريــخ ... 
بقيمــة )646637،50( رايل، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن إهنــاء املنهــي املتضمــن طلــب اإلذن لــه بشــراء 
العقاريــن املذكوريــن بــداًل عــن العقــار املصــرب اململوكــة منفعتــه لــه علــى أن َيكــوَن الشــراء بقيمــة التعويــض 
املذكــورة، ونظــًرا إىل ماجــاء يف قــرار هيئــة النظــر املشــار إليــه املتضمــن أن تقســيم الُصــربة علــى الصكــن 
وفــق ماجــاء يف قرارهــم فيــه غبطــة، ومصلحــة للصــربة، وأن قيمــة العقاريــن املــراد نقــل الُصــربة إليهمــا 
ســبعمائة ألــف رايل، وبذلــك تتحقــق الغبطــة، واملصلحــة؛ لكــون قيمتهمــا أعلــى مــن قيمــة العقــار املصــرب، 
ونظــًرا إىل ماجــاء يف شــهادة الشــاهدين املعدلــن املرصــودة شــهادهتما أعــاه، ونظــًرا إىل ماجــاء يف فتــوى 
مساحة الشــيخ حممد بن إبراهيم - رمحه هللا - رقم )588( يف 1384/02/28هـ، بشــأن البيوت الي 

هدمــت؛ لتوســعة الشــارع، ومــن يتــوىل اإلفــراغ، هــل هــو 
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]وثيقة: 11[
]4 من 5[

مالـك األنقـاض، أوصاحـب الُصـربة، ومـن يتـوىل قبـض التعويـض، وجوابـه - رمحـه هللا - املتضمـن 
أن هـذا ليـس مـن ابب البيـع احلقيقـي املتوفـرة فيـه شـروط البيـع، وإمنـا هـو اقتضـاء إلزامـي اقتضتـه املصلحـة 
العامـة؛ لتوسـعة الشـارع وتعويـض املالـك هبـذا العـوض، وأنـه إذا أمكـن أخـذ إقرارمهـا مجيًعـا، فهوأكمـل 
وإال فاملتصـرف يف البيـت بيًعـا، وتعمـرًيا، وسـكًنا، وأتجـرًيا هـو الـذي يتـوىل عقـد البيـع، وقبـض الثمـن 
وتكـون  املهـدوم،  البيـت  عـن  بيتًـا عوًضـا  ابلثمـن  يشـرتي  عليـه، كأن  هلمـا حـل يصطلحـان  ولوجعـل 
الُصـربة قادمـة فيـه .... إىل آخـر الفتـوى بتصـرف يسـري، وينظـر فتـاوى، ورسـائل ابـن إبراهيـم )17/7(، 
كمـا تضمنـت فتـواه - رمحـه هللا - املوجهـة إىل فضيلـة رئيـس حمكمـة عنيـزة يف حينـه برقـم )422( 
البيـت  بثمـن  يشـرتى  أتييـده ألن  والرسـائل )100/8(  الفتـاوى،  يف 1387/02/09هــ، يف جممـوع 
املهـدوم للتوسـعة بيتًـا مماثـل لـه خـاٍل مـن الُصـربة، وتثبـت فيـه الُصـربة، وبنـاء علـى ماجـاء يف قرارجملـس 
القضاء األعلى هبيئته الدائمة برقم )57( يف 1396/2/15هـ، املتضمن: أن اهليئة ترى حلل مشـكات 

العقـارات املصـربة الـي هدمـت للتوسـعة أحـد األمورالتاليـة:

 أوهلا: أن يشرتى بقيمة البيت املهدوم بيت بدله تؤمن فيه الُصربة، وَيكوَن للبدل حكم 
املبدل ابلشروط، واملدة، ومقدارالُصربة، وغري ذلكن وهذا هو املتعن عند النزاع. انتهى.

املذكـور املصـرب  العقـار  بـداًل عـن  العقاريـن املذكوريـن  للمنهـي بشـراء  أذنـت  تقـدم كلـه، فقـد  وملـا 
املنزوعـة ملكيتـه، وَيكـوَن للبـدل حكـم املبـدل، وتقسـم األجـرة علـى العقاريـن وفـق ماذكـر يف قـرار هيئـة 

النظـر، وصلـى هللا وسـلم علـى نبينـا حممـد وعلـى آلـه، وصحبـه أمجعـن.

حرر يف ..، ويف يوم ... املوافق ... افتتحت اجللسة الساعة ..، وفيها حضر املنهي ...، 
العقارين املذكورين بداًل عن  َوَقد صدر صك اإلذن بشراء  العقارين املذكورين ....،  ومالك 
العقارين  إنن اشرتيت  بقوله:  املنهي  قرر  َوَقد   ،... الصك رقم ... يف  املنزوع مبوجب  العقار 
املذكورين مبوجب الصك رقم ... يف ...، والصك رقم ... يف ... الصادرين من كتابة عدل..

املذكورة حدودمها، وأطواهلما ومساحتهما أعاه من مالكها احلاضر... مببلغ قدره: ستمائة وستة 
وأربعون ألًفا وستمائة وسبعة وثاثون راياًل ومخسون هللة؛ ليكوان بداًلعن العقار املنزوع الذي 

كنت أملك منفعته، وهلما حكمه يف كل شيء، كما هو مقرر
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] وثيقة: 11 [
] 5 من 5 [

يف صك اإلذن، وموضح أعاه، هكذا قرر املنهي، وبعرضه على البائع ... أجاب بقوله: 
كل ما ذكره املنهي صحيح مجلة، وتفصيًا، َوَقد سلمته العقارين املذكورين تسليم مثلهما، ومل يبق 
يل فيهما شيء، هكذا قرر، مث جرى تسليم البائع ... الشيك رقم ... يف ... الصادر من وزارة 
بعد أن مت  ألًفا وستمائة وسبعة وثاثن راياًل ومخسن هللة  املالية مببلغ: ستمائة وستة وأربعن 
جتيريه لصرفه لصاحله فاستلمه البائع يف جملس القضاء، وهو ميثل قيمة العقار املنزوع الي اشرتي هبا 
العقاران املذكوران، وجرى مجيع ماتقدم حبضور، وشهادة كل من ... سعودي اجلنسية مبوجب 
فبناء على ما تقدم،  املدين رقم ...  السجل  املدين ... و ... سعودي اجلنسية مبوجب  السجل 
املوضح صكهما،   ... للبائع  سابًقا  اململوكن  املذكورين  للعقارين  املنهي  شراء  لدي  ثبت  فقد 
وحدودمها، وأطواهلما، ومساحتيهما أعاه، وأهنما أصبحا بداًل عن العقار املصرب املنزوع للمصلحة 

العامة، وَيكوَن للبدل حكم املبدل يف كل شيء ابلشروط، واملدة، ومقدار الصُّربة، وغري ذلك.

 وصلى هللا، وسلم على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعن.

 حرر يف ...
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اهلوامش

)1( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، ولسان العرب البن منظور، واتج العروس للزبيدي )صرب(.

)2( إفـادة الشـيخ إبراهيـم بـن علـي الضالـع، رئيـس حمكمـة حُماَفظَـة ُعَنيـَزة سـابقاً وهـي يف ملحـق 
الواثئـق )ص:37(.

ــان القاضــي يف ملحــق الواثئــق )ص:38( وترمجتــه يف  ــد بــن عُثمَّ )3( انظــر إفــادة الشــيخ حُمَمَّ
)ص:16( هامــش )1(.

سابقاً  بُعَنيَزة  العامَّة  احملكمة  إدارة  مدير  اخليل،  أاب  صاحل  بن  حُمَمَّد  السيد  إفادة  انظر   )4(
)ص:42(.

)5( أحكام َعقد الُصبـَْرة يف الِفقه اإلسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن حُمَمَّد اهلذال، 
رسالة ماجستري غري منشورة )ص:28( جامعة اإلمام حممد بن سعود املعهد العايل للقضاء.

)6( أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي مقارنة مبا عليه العمل يف اململكة العربية السعودية، 
صاحل احلويس، الطبعة الثانية )1434ه( مطابع أروى ابألردن )ص:101(.

)7( »الَوْشم« منطقة بنجد معروفة اترخيياً أبهنا جزء من اليمامة، وحيدُّها من اجلنوب والشرق العارُض 
وُسَدْير، ومن الشمال الَقصيم، ومن الغرب ليس هناك شيء ابرز حيّدد هنايته، وطول املوضع من الشمال 
إىل اجلنـوب حـوايل ِمئَـَة ميـل، ومـن الغـرب إىل الشـرق تسـعون ميـاً تقريبـاً، وأشـهر بلدانـه َشـْقراء، وأَُشـْيِقر 

وثـَْرمداء، وَمرَات، والَقَصْب. وتتبع حالياً منطقة الرايض إدارايً، ومساحة الوشم حديثاً )4110( كم2.
 انظر: معجم البـُْلدان )8:424( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب لعمر كحالة )ص:110( املعجم 

اجلغرايف للسعوديَّة للجاسر )3:1515( من آاثر علماء أُشيقر لسعود اليوسف )ص:11(.
)8( األرض اخلراجيَّـة عنـد احلنابلـة: أصُلهـا أرض مغنومـة َعنـَوًة، وخُيـريَّ اإلمـام بـن َقْسـمها َعلـى 
الغامنـن ابعتبـار أهنـا غنيمـة، والخـراج عليهـم حينئـذ، وبـن َوْقفهـا للمسـلمن، وَيضـرُب َعَلْيهـا خراجـاً 
مسـتمراً، يُؤخـذ ممّـن تُركـت األرض بيـده، َعلـى أن يكـون كاألجـرة هلـا، فيكـون حـق االنتفـاع خاصـاً 
به، فا تـُْنـزَع من يده، إال إن عجز عن ِعمارهتا، ومل ميكنه إجارهُتا ملن يـَْعُمرها؛ لتعلُّق حق املسلمن 
برقبـة األرض، فـا يعطّلهـا عليهـم، واملذهـب جـواز زايدِة ِمْقـدار اخلـراج ونـُْقصانِـه حبسـب مـا تطيقـه 

األرض؛ ألَنَـُّه ُأْجـَرة؛ فلـم تـَتـََقـدَّر مبقـداٍر الخيتلـف كأجـرة املسـاكن. 
انظر:شرح املنتهى للُبهويّت )3: 68، 70، 72(.
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)9( انظر: الفواكه العديدة للمنقور )1:194(، فتاوى ابن إبراهيم )9:127(، من آاثر علماء 
أَُشْيِقر لليوسف )ص:370-371( مقابلة شخصيَّة َمَع السيد صاحل بن عبدالرمحن الرزيزا يف أشيقر 
يف )1426/3/4ه(، وقـد أشـار بعـض الفضـاء علـّي مبقابلتـه لكونـه مـن أهـل اخلـربة يف الُصبـْـرَة، 

فقمـت برحلـة علميَّـة ألشـيقر يف ربيـع أول )1426ه(.

)10( انظر: إفادة فضيلة رئيس احملكمة العامَّة مبُحاَفَظة شقراء، ورئيس حمكمة حوطة بن متيم 
َعلى الرتتيب يف ملحق الواثئق )ص:43( و)ص:44(.

)11( الفواكه العديدة للمنقور )1:194( فقد ذكَر مؤلُِّفه أنه سأل شيخه ابن ذهان فأفتاه 
جبواز صورة الُصبـَْرة املذكورة، وذكر ابُن ذهان أنه سأل شيخه حُمَمَّد ابن إمساعيل وفاوضه فيِها؛ 

فأجاب جبوازها با تردُّد.

)12( الشيخ حُمَمَّد بن أمحد بن إمساعيل )... _ 1059هـ( ولد يف أشيقر، وكانت آنَذِلَك 
حاضرة العلم والِفقه بنجد، وتلقى العلم َعلى مشاخيها، وجد يف َذِلَك حىت صار رأَس العلماء يف 

جند. له فتاوى كثرية أورد بعضها صاحب )الفواكه العديدة للمنقور(.
 انظر: علماء جند خال مُثَّانَية قرون للبسام )5:487(.

َعلـى  الرسـائل واألجوبـة  عيـون  النجديَـّة )6:312(،  األجوبـة  السـنيَّة يف  الـدرر  انظـر:   )13(
املسائل، عبداللطيف بن عبدالرمحن آل الشيخ )2:74(، فتاوى ابن إبراهيم )8:74(، من آاثر علماء 
أشـيقر )ص:420، 423، 456، 457(، وهـي منـاذج للُصـرْبة هبَـذِه الصيغـة. مقابلـة شـخصية َمـَع 
السـيد صـاحل بـن عبدالرمحـن الرزيـزا يف أشـيقر يف )1426/3/4ه(، وقـد أفـدت مـن هـذه املقابلـة كثـريا.

)14( الشـيخ حُمَمَّـد بـن إبراهيـم بـن عبداللطيـف آل الشـيخ )1311_1389ه(، مـن كبـار 
فقهـاء القـرن الرابِـع عشـر اهلجـري، ومفـي البـاد السـعوديَّة، ورئيـس قضائهـا، ومـن أشـهر ماتـرك مـن 
علـم؛ هـو فتـاواه ورسـائله الـي مجعهـا الشـيخ حُمَمَّـد بـن عبدالرمحـن بـن قاسـم َرمِحَـُه هللاُ َتعـاىل _ 13 

جملـداً _ ولـه أيضـاً رسـالة بعنـوان: حكيـم القوانـن.
 انظر: األعام للزركلي )5:306(، علماء جند للبسام )1:242(.

)15( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )8:74(.

)16( انظر: شرح املنتهى للُبهويّت )3 :601 - 605(.
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املنتهيَّة  التعاقد، كاإلجارة  يف  َعقد  من  أكثر  َعلى  تشتمل  الي  هي  املركبة  الُعقود   )17(
ابلتمليك.

)18( انظر: املبسوط للسرخسي )75:15(، والفتاوى البن تيمية )64:29(.

قُرًى كثريٌة،  ويتبعها  اأَلحساء،  حُماَفَظة  قاعدَة  تُعدُّ  مدينة  والفاء،  اهلاء  بضم  اهلُُفوف:   )19(
واشُتِهَرت خبصوبة أرضها، ونقاء مناخها، وكثرة العيون هبا، مما جعلها حاضرة للسكن واالستقرار، 

ابإلضافة إىل الزراعة.
 انظر: املعجم اجلغرايف للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1539(، اتريخ هجر للماّ )1:219(.

)20( انظر: اتريخ هجر للماّ )1:338(، أحكام َعقد الِعْرق ابأَلحساء يف عرفها والشرع 
الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم اهلاشم )ص:27-33(، منشور مبجلة العدل، عدد )51(، يف 
مبُحاَفَظة  واإلرشاد  والدعوة  واأَلوقاف  اإلْساِميَّة  الشؤون  وزارة  فرع  مدير  إفادة  1432ه.  رجب 

اأَلحساء، الشيخ حُمَمَّد بن عبدالرمحن آل إمساعيل، يف ملحق الواثئق )ص:45(.

)21( املربز: بضم امليم وفتح الباء والرّاء املشّددة بعدها زاي، مدينة يف حُماَفَظة اأَلحساء.وحتاذي 
اهلفوف شااًل، ومع االمتداد العمراين احلديث صارت ماصقة للُهفوف، وفيِها َعْنُ جَنْم املشهورة.

 انظر: املعجم اجلغرايف للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1251( اتريخ هجر للماّ )1:244(، 
حتفة املستفيد بتاريخ اأَلحساء يف القدمي واجلديد، حُمَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر )ص:40( الطبعة 
الشؤون  إدارة  فرع  مدير  بواسطة  الُصبـْرَة  َعلى  تشتمل  الي  املواقع  واإلفادة عن  اأَلّوىل )1380هـ(. 
اإلْساِميَّة ابأَلحساء، فضيلة الشيخ حُمَمَّد بن عبدالرمحن آل إمساعيل إبفادة كتابيَّة من فضيلته يف ملحق 

الواثئق )ص:45(.

)22( انظر: أحكام املعاَمات الشرعيَّة للخفيف )ص:460(.

)23( انظر: اللباب يف شرح الكتاب للميداين )ص:255(، مطبعة واليَة سوراي )1286هـ( 
جواهر اإلكليل لآليب )2:180(، هِنايَة احملتاج للرملي )5 :245 _ 252(.
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)24( انظر: شرح املنتهى للُبهويّت )3: 603، 605(، وقد استقر العمل واإلفتاء عند متأخري 
احلنابلة بلزوم هذا الَعْقد.

 انظر: نيل املآرب للبسام )3: 206(.

)25( بياض النخل والشجر: يراد به الفضاءات الواقعة بن كّل نلة أوشجرة، والي تليها وَهذِه 
الفضاءات مُيكن استغاهلا يف الزراعة، فيصبح لألرض َغلَّتان: غّلة مثر النخل والشجر، وَغلَّة البياض.

)26( انظر: جواهر اإلكليل )2: 180(.

)27( ومثاله أن يبيع زيٌد سيارَته َعلى عمرٍو، ويؤّجره دارُه ملدَّة سنة مثًا، بِعَوٍض قدره مئُة ألف 
رايل فالِعَوُض املدفوُع من عمرٍو يُقابُل شيئن: ِشراء السيارة واستئجار الدار.

)28( انظر: هِنايَة احملتاج )5: 245( شرح املنتهى للُبهويّت )3: 603، 615(.

)29( انظر: مقاصد الشريعة اإلْساِميَّة البن عاشور )359/3(، نشر وزارة اأَلوقاف القطريَّة 
)1425ه(.

)30( انظـر: إفـادة الشـيخ إبراهيـم الضالـع يف ملحـق الواثئـق )ص:37(، وإفـادة الشـيخ حُمَمَّـد 
العثمـان القاضـي لصـاحل احلويـس يف ملحـق الواثئـق )ص:38(، وإفادتـه أيضـاً للباحـث سـليمان اهلـذال 

يف رسـالته املاجسـتري أحـكام َعقـد الُصبـْـرَة )ص:195_196(.

)31( الشيخ حُمَمَّد بن صاحل العثيمن، عامل وفقيه مربز، ولد بُعَنيزَة مبنطقة الَقصيم عام )1347هـ(، 
ومن مشـاخيه الشـيخ ابن سـعدي، وهو أكثر من تلقى عنه والشـيخ ابن ابز، والشـيخ األمن الشـنقيطي 
رمحهـم هللا، وختـرج َعلـى يديـه العديـد مـن طلبـة العلـم الناهبـن، ولـه أكثـر مـن )200( رسـالة وكتـاب، 

معظمهـا فتـاوى، ودروس وحماضـرات علميـة، وتـويف يف عـام )1421ه(.
انظر: تتمة األعام، حُمَمَّد خري رمضان يوسف )8:72( الطبعة الثالِثة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)32( انظر: الشرح املمتع َعلى زاد املستقنع، حُمَمَّد العثيمن )10 :46_47( دار ابن اجلوزي، 
الطبعة اأَلّوىل )1426ه(، ومثرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، املسألة )424_425(، وخيالف 
الشيخ حُمَمَّد القاضي يف املقصود من مصطلح )صربة دوام(، فريى أهنا اجملهولة املدة، وال يرى جوازها. 
قلت: الظاهر أن صربة الدوام ترد يف الُعقود الي مل حيدد فيِها املدة؛ ومل أقف على استعماهلا يف 

الُعقود احملددة املدة، الي وقفت عليها، ولو كانت مدهتا ألف عام.
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)33( الشيخ حُمَمَّد بن عُثمَّان بن صاحل القاضي، مؤرخ وفقيه حنبلي، ولد بُعَنيزَة سنة )1346ه( 
وحفظ القرآن صغرياً، ودرس َعلى والده مُثَّ قاضي ُعَنيزَة الشيخ حُمَمَّد املطوع والعامة عبدالرمحن السعدي 
-رمحهم هللا- وأسس املكتبة الصاحلية بُعَنيزَة وصار أميناً هلا، ولعله أكثر أئمة املساجد مدة يف اإلمامة؛ 
فقد توىل إمامة مسجد أم مخار بُعَنيزَة )مسجد خزمية بن اثبت حالياً(، عام )1366هـ(، فأّم ملدة سبعن 

عاما تقريبا، وألف بعض املؤلفات.
انظر: ترمجة له بقلم شيخه عبدالعزيزبن حُمَمَّد البسام -رمحه هللا- يف مقدمة كتاب روضة الناظرين 
الثانية  الطبعة  احلليب،  نفسه )3:1(، مطبعة  القاضي  حمَلمَّد  السنن  مآثر علماء جند وحوادث  عن 

)1403هـ(، ومعجم أسر ُعَنيزَة، حُمَمَّد بن انصرالعبودي )513:13(.

نفسه  الكتاب  يف  الواثئق  وملحق  )ص:180(،  للهذال  الُصبـْرَة  َعقد  أحكام  انظر:   )34(
)ص:195(، فقرة )2(، ومما أرى التنبيه عليه أن الشيخ سليمان اهلذال يف رسالته قد رّجح رأي الشيخ 
ابن عثيمن عند ذكره اخلاف يف التكييف الفقهي للصربة املؤقتة مبدة )ص:81(، وهذا يعارض رأيه 
يف خامتة رسالته، ولعله سهو منه، وقد اعتمدت تكييفه بكوهنا أجرة؛ ألن نتائج البحث وخامتته عادة 

تكون بعد استفراغ الباحث جهده يف النظر والبحث والتأمل، وهللا أعلم.

)35( انظر: أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي )ص:102(

)36( انظر: روضة الناظرين للقاضي )7:1(، ومدينة ُعَنيزَة بن األمس واليوم الدكتور حُمَمَّد 
السلمان )ص:48 _ 49(، الطبعة الثانية )1411هـ(.

)37( انظر: ملحق الواثئق )ص:38( ومما ينبغي ذكره هنا أن الشيخ حُمَمَّد القاضي نفسه أفاد 
الباحث سليمان اهلذال أبن أقدم صربة مرت عليه يف ُعَنيزَة تعود إىل زمن الشيخ عبدهللا بن عضيب 
سنة )1070هـ(، ولعل شيخنا نسي خرب َعقد صربة سوق مصعد يف القرن التاسع؛ حيث يؤكد َعلى 

وقوفه واطاعه شخصيا عليه.

)38( انظر: أحكام َعقد احلكر ) ص:73 _ 115 _ 141 فما بعد (.

)39( انظر: إفادة الشيخ حُمَمَّد بن صاحل أاب اخليل مدير إدارة احملكمة العامَّة مبُحاَفَظة ُعَنيزَة يف 
ملحق الواثئق )ص:42(.
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الُصبـْرَة للهذال )ص:196_ فقرة:7(  )40( انظر: ملحق الواثئق )ص:38(، وأحكام َعقد 
وُعَنيزَة لثراي الرتكي وآخرون )ص:58(، وإفادة شفوية من شيخنا عبدهللا بن عبدالرمحن البسام رمحه هللا 

يوم السبت )1421/12/29ه(.

)41( انظر: ملحق الواثئق )ص:48(.

اإلسامي  الِفقه  زيد، جملة جممع  أبو  بكر  العامَّة،  لِلَمصَلَحِة  الَعقار  املثامنة يف  انظر:   )42(
)900/2/4(، ومعجم املصطلحات االقتصادية، نزيه محاد )ص:337(، ونظرية التعسف يف استعمال 
احلق يف الِفقه اإلسامي، أمحد أبو سنة، املطبوع ضمن أسبوع الِفقه اإلسامي ومهرجان اإلمام ابن 

تيمية )ص:104(، دمشق )1380ه(.

)43( من حديث عروة بن الزبري؛ أخرجه: البخاري يف كتاب املناقب، ابب هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
)3906( بصورة التعليـق، وعبدالرزاق يف املصّنف )5: 391(، مرساً قال ابن حجـر: هو مّتصل 
معطـوف َعلى )ابن شهاٍب( ابإلسناد املذكور أوالً _ يريد حديث عائشة برقم )3905( الذي قال 
فيِه البخاري: »حدثنا حيىي بن َبكري: حدثنا الليث عن ُعقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: فأخربين 
عروة بن الزبري: أن عائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالت...وساقه. قال احلافظ: ومل يستخرجه اإلمساعيليُّ أصاً، 
وصورته مرسل، لكن وصله احلاكم يف املستدرك )3: 12( أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: 
أخربين عروة أنه مسع الزبريبه« قلت: لكْن فيِه علتان: اأَلّوىل: أنه ليس فيِه موضع الشاهد، والثانية أن 
سند احلديث اأَلّول عن عائشة، وهذا عن الزبري! وَعلى كلٍّ فيبقى احلديث مرساً، لكنه مرسل صحيح 
اإلسناد. وأخرجه موسى بن عقبة يف مغازيه عن ابن شهاب به وأمّت منه، وانظر مناقشة ابن حجر 
ملوضوع الوصل واإلرسال يف الفتح )7: 303 -308(، وقد أورد له غري شاهد هناك، وهللا تعاىل أعلم.

)44( انظر: جملة اجملمع )1797/2/4-1798(، قرار رقم )4( د )88/8/4(، يف دورة 
مؤمتر اجملمع الراِبع جبدة يف )1408/6/18ه(.

)45( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)46( انظر: مدينة ُعَنيَزة للسلمان )ص:243(.

)47( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)48( انظر: املصدر السابق )100:8(.
)49( انظر: ملحق الواثئق )ص:49(.
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)50( الشيخ عبدهللا بن عبدالعزيز بن عقيل، عامل وفقيه مربز ومسند، ومن أعام القضاء يف 
اململكة العربية السعودية، ولد بُعَنيزَة سنة )1334ه( ومن شيوخه العامة ابن سعدي، والعامة ابن 
إبراهيم رئيس القضاة، والشيخ املسند علي أبو وادي، وقضى يف عدة مدن، مُثَّ عن رئيس اهليئة الدائمة 
مبجلس القضاء األعلى، وتاميذه كثر، حيث دّرس ملدة سبعن عاماً تقريباً مع عمله الرمسي. ومجعت 
مؤلفاته ومراساته وسريته بعد وفاته رمحه هللا سنة )1432ه( بعناية الشيخ بال اجلزائري يف )11( جملد.

انظر: تتمة األعام حمَلمَّد يوسف )315:5(.

)51( انظر: خطاب اهليئة االجتماعية يف ملحق الواثئق )ص:51( واملقصود ببقاء الصربة إىل 
األبد هو طول مدهتا الباقية املمتد غلى مئات السنن، فصار كاملؤبد.

العدل  ُنشر مبجلة  عثيمن،  ابن  الشيخ  أتليف  احملكورة،  األراضي  انتزاع  انظر: حكم   )52(
السعودية )ص:9_11(، العدد )23(، يف رجب _1425ه. واملؤلف رمحه هللا مل يضع عنواانً لرسالته 
هذه )ثاث صفحات( وإمنا وضعها حمرر اجمللة للضرورة الفنية، بيد أن العنوان لوكان )حكم انتزاع 

البيوت املصربة يف ُعَنيزَة( لكان أفضل وأدق يف نظري.

)53( انظر: قرار احملكمة العليا رقم )17/م( يف 1436/3/10ه، يف ملحق الواثئق )ص:52(.

)54( انظر: أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي )ص:369(، واليرد َعلى هذا التعريف َعقد 
احِلكر املكيف فقهاً بكونه بيعاً، وهوالَعقد الذي يدفع فيِه املستحكر مبلغاً يعادل قيمة الَعقار احملكر 
مع شرط دفع حكر سنوي للمحكر؛ ألن الصورة الغالبة هلذا الَعقد هو االقتصار َعلى حكر سنوي 

فقط، بدون حتديد مدة للعقد.

)55( انظر: أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي )ص:107_233(.

)56( انظر: املصدر السابق )ص:292(.

)57( مكاملة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل ُعَنيَزة يف 1438/7/9ه.

)58( انظر: إفادة الشيخ حُمَمَّد القاضي يف كتاب: أحكام الُصبـْرَة، للهذال )ص:196( فقرة )9( 
ومكاملة ابلشيخ عبدامللك بن عبدهللا الزامل، وهو من أهل اخلربة بصربة ُعَنيزَة يف مكاملة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه، ومكاملة أخرى ابألستاذ عبدهللا الكريدا يف اليوم نفسه. وانظر منوذجاً من الصكوك 

الشرعية من العمل اجلاري يف حمكمة ُعَنيزَة بشراء بدل توثق فيِه الُصبـْرَة يف ملحق الواثئق )ص:53(.
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)59( هذا املقرتح أفدته من الشيخ عبدامللك بن عبدهللا الزامل يف مكاملة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه.

)60( خرب َهذِه اللجنة أفدته من معايل الشيخ عبدهللا بن منيع مبكاملة هاتفية يف 1438/7/12ه، 
وكَذِلَك الشيخ عبدامللك بن عبدهللا الزامل يف مكاملة هاتفية يوم السبت 1438/7/11ه.
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مراجع البحث:

)1( أحكام املعاَمات الشرعيَّة، علي اخلفيف، الطبعة األوىل )1417ه( القاهرة، دار الفكر العريب.

)2( أحكام َعقد احِلكر يف الِفقه اإلسامي مقارنة مبا َعليِه العمل يف اململكة العربية السعودية، 
صاحل احلويس، الطبعة الثانية، )1434ه(، مطابع أروى ابألردن.

)3( أحكام َعقد الُصبـَْرة يف الِفقه اإلسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن حُمَمَّد اهلذال. 
حبث تكميلي لرسالة املاجستري غري منشورة، املعهد العايل للقضاء.

)4( أحكام َعقد الِعْرق ابأَلحساء يف عرفها والشرع الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم اهلاشم، 
منشور مبجلة العدل، عدد )51(، يف رجب 1432ه.

)5( األعام، خري الدين الزركلي، الطبعة السابعة )1986ه(، بريوت، دار العلم للماين.

األوىل )1317ه(  الطبعة  الزبيدي،  القاموس، حممد مرتضى  العروس من جواهر  )6( اتج 
القاهرة، املطبعة اخلريية.

)7( اتريخ هجر، عبدالرمحن بن عثمان آل ماّ، الطبعة الثانية )1411ه( األحساء، مطابع اجلواد.

)8( تتمة األعام، حُمَمَّد خري رمضان يوسف، الطبعة الثالِثة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)9( حتفة املستفيد بتاريخ اأَلحساء يف القدمي واجلديد، حُمَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر، الطبعة 
اأَلّوىل )1380ه(.

)10( مثرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، د.أمحد بن عبدالرمحن القاضي غراس، الطبعة 
الثانية )1434ه(.

)11( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب، عمر رضا كحالة، الطبعة الثانية )1384ه(، راجعه وعلق 
عليه: أمحد علي، مكة املكرمة، مكتبة النهضة احلديثة.

)12( جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، صاحل اآليب األزهري، الطبعة )بدون( القاهرة، دار 
إحياء الكتب العربية.
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)13( حكم انتزاع األراضي احملكورة، أتليف الشيخ ابن عثيمن، ُنشر مبجلة العدل السعودية 
العدد )23( يف رجب 1425ه.

)14( الدرر السنيَّة يف األجوبة النجديَّة. 

َحمَّد القاضي، مطبعة احلليب، 
ُ
)15( روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنن مل

الطبعة الثانية )1403ه(.

)16( الشرح املمتع َعلى زاد املستقنع، حُمَمَّد العثيمن، دار ابن اجلوزي الطبعة اأَلّوىل )1426ه(.

)17( شرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس الُبهويّت، الطبعة األوىل )1421ه( حتقيق: 
د.عبدهللا الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة.

)18( اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري، الطبعة األوىل )1419ه( دار األفكار 
الدولية )ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي املطابقة لفتح الباري، الطبعة السلفية( بريوت.

)19( علماء جند خال مثانَية قرون، عبدهللا بن عبدالرمحن البسام، الطبعة الثانية )1419ه( 
الرايض، دار العاصمة.

)20( ُعَنيَزة، التنمية والتغيري يف مدينة جندية عربية، ثراي الرتكي وددوانلد كول الطبعة األوىل 
)1991م( بريوت، مؤسسة األحباث العربية.

الطبعة  الشيخ  املسائل، عبداللطيف بن عبدالرمحن آل  َعلى  الرسائل واألجوبة  )21( عيون 
األوىل )1420ه( حتقيق: حسن حممد يوا، الرايض، مكتبة الرشد.

)22( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مجع حممد بن عبدالرمحن بن 
قاسم، الطبعة األوىل )1399ه( مكة املكرمة، مطابع احلكومة.

)23( جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، الطبعة 
األوىل )1381ه( الرايض، مطابع الرايض )مصورة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف سنة 

1416ه(.

)24( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقاين، الطبعة األوىل )1300ه( 
القاهرة، بوالق.
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)25( الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة )جمموع املنقور( أمحد بن حممد املنقور، الطبعة األوىل 
)1380ه( دمشق، املكتب اإلسامي.

)26( اللباب يف شرح الكتاب، عبدالغن امليداين، الطبعة األوىل )1286ه( دمشق، مطبعة 
واليَة سوراي.

)27( لسان العرب، ابن منظور، الطبعة األوىل )1308ه( القاهرة، بوالق.

)28( املبسوط، شس الدين السرخسي، الطبعة األوىل )1324ه( القاهرة مطبعة السعادة ) 
مصورة دار الكتب العلمية األوىل بريوت يف 1414ه(.

)29( املثامنة يف الَعقار لِلَمصَلَحِة العامَّة، د. بكر أبو زيد، جملة جممع الِفقه اإلسامي، العدد 
)4(، سنة )1408ه(، )900/2/4( 

مؤمتر  د )88/8/4(، يف دورة  رقم )4(  قرار  اجملمع )1798-1797/2/4(،  )30( جملة 
اجملمع الراِبع جبدة يف )1408/6/18ه(.

)31( مدينة ُعَنيَزة بن األمس واليوم، الدكتور حُمَمَّد السلمان، الطبعة الثانية )1411ه(.

حتقيق:  )1422ه(  الثانية  الطبعة  النيسابوري،  احلاكم  الصحيحن،  َعلى  املستدرك   )32(
مصطفى عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية.

)33( املصنف يف اآلاثر يف السنن، عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، الطبعة الثانية )1403ه( 
بريوت، املكتب اإلسامي.

)34( معجم أسر ُعَنيَزة، حُمَمَّد بن انصر العبودي، بدون معلومات عن النشر. 

)35( معجم البـُْلدان، ايقوت احلموي، الطبعة األوىل )1324ه( القاهرة دار السعادة.

دار  الرايض،  )بدون(  الطبعة  اجلاسر،  السعوديَّة، محد  العربيَّة  للباد  اجلغرايف  املعجم   )36(
اليمامة للبحث والرتمجة والنشر. 

)37( معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، أ.د. نزيه محاد، الطبعة الثالثة )مزيدة 
ومنقحة(، )1415ه( الرايض، الدار العاملية للكتاب اإلسامي.
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الثانية )1969م(، حتقيق: عبدالسام  الطبعة  فارس،  بن  اللغة، أمحد  مقاييس  )38( معجم 
هارون، القاهرة دار إحياء الكتب العربية.

)39( مقاصد الشريعة اإلْساِميَّة، حممد بن عاشور، )1425ه(، حتقيق: حممد احلبيب بن 
اخلوجة، قطر، وزارة اأَلوقاف والشؤون اإلسامية.

)40( من آاثرعلماء أُشيقر، سعود عبدالرمحن اليوسف، الطبعة األوىل )1423ه( الرايض، دار 
الرشيد للنشر والتوزيع.

)41( نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الِفقه اإلسامي، د.أمحد فهمي أبوسنة، املطبوع ضمن 
أسبوع الِفقه اإلسامي ومهرجان اإلمام ابن تيمية، دمشق، الطبعة األوىل )1380ه( القاهرة، اجمللس 

األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.

)42( هِنايَة احملتاج إىل شرح املنهاج، شهاب الدين الرملي، ومعه حاشية الشريامسلي وحاشية 
الرشيدي، الطبعة األوىل )1357ه( القاهرة، مطبعة مصطفى احلليب )مصورة دار إحياء الرتاث العريب(.

)43( نيل املآرب يف هتذيب شرح عمدة الطالب، عبدهللا بن عبدالرمحن البسام الطبعة الثانية 
)1407ه( مكة املكرمة، مكتبة النهضة احلديثة.

ويف صفحة ))109(( قائمة ابلقرارات العدلية وصكوك وعقود ومستندات وإفادات مكتوبة؛ تعد 
كلها من مراجع البحث فانظرها.

اإلفادات الشفوية واهلاتفية

)1( إفادة شفوية من شيخنا عبدهللا بن عبدالرمحن البسام رمحه هللا يوم السبت )1421/12/29ه(.
)2( إفادة هاتفية من معايل الشيخ عبدهللا بن منيع مبكاملة يف 1438/4/12ه.

)3( إفادة شفوية من السيد صاحل بن عبدالرمحن الرزيزا يف أشيقر يف )1426/3/4ه(. 
)4( مكاملة هاتفية ابألستاذ عبدهللا الكريدا يف 1438/7/11ه.

)5( مكاملـة هاتفيـة ابلشـيخ عبدامللـك بـن عبـدهللا الزامـل وهـو مـن أهـل اخلـربة بصـربة ُعَنيـزَة يف يـوم 
السـبت 1438/7/11ه.

)6( مكاملة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل ُعَنيَزة الشيخ أمين اجلمعة بتاريخ 1438/7/9ه.
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فهرس البحث:

1- املقدمة
2- خطة البحث

3- املبَحث اأَلّول: حقيقة الُصبـَْرة واترخيها
4- املطَلب اأَلّول: تعريف الُصبـَْرة يف اللغة العربية

5- املطَلب الثاين: آراء العلماء والباحثن يف تعريف الُصبـَْرة اصطاحاً.
6- املطَلب الثاِلث:استعماالت مصطلح الُصبـَْرة يف بقية البلدان النجدية واألحساء.

7 - املطَلب الراِبع: التكييف الفقهي لَعقد الُصبـَْرة يف حُماَفَظة ُعَنيَزة وما جاورها.
8- املطَلب اخلامس: اتريخ الُصبـَْرة مبُحاَفَظة ُعَنيَزة.

9- املبَحث الثاين: نَزع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة، وأثرها َعلى الُصبـَْرة
10- املطَلب اأَلّول: مفهوم نَزع امللكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة

11- املطَلب الثاين: التكييف الفقهي لَنزع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة
12- املطَلب االثاِلث:أثر نَزع املِلكيَّة لِلَمصَلَحِة العامَّة َعلى الَعقار املصرب يف ُعَنيَزة

13- الفروق بن َعقد الُصبـَْرة مبُحاَفَظة ُعَنيَزة وَعقد احِلكر يف احلجاز
14- الرأي الراجح يف أثر نزع امللكية على العقار املصرب

15- املطَلب الراِبع: من احلُلول املقرتحة حلّل َمشاِكل الُصبـَْرة
16- اخلامتة

17- ملحق الواثئق
18- اهلوامش

19- مراجع البحث
20- اإلفادات الشفوية واهلاتفية

21- فهرس البحث


