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السرور واالمتنان أن أتقدم يف افتتاح هذه الرسالة إنه ملن دواعي 

بالشكر والتقدير إىل كل من أمدني بعونه ومساعدته يف إجنازها حتى آلت 
: وأخص مبزيد من ذلك فضيلة األستاذ الدكتور... إىل ما هي عليه

 أبو عيد على تفضله بقبول اإلشراف عليها أوال، وعلى ما عارف خليل
نفعين به من علم وتوجيه كانا عاصمني من الزلل واخلطل، فأسأل ا العلي 
القدير أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته ويرفع يوم القيامة من درجاته، وأن 

  .ب املصطفى يباحلحيشره مع 

كما أرفع شكري وامتناني لألساتذة املناقشني على تكرمهم بقبول 
 هلم من مالحظات، تزيد من قيمة مناقشة الرسالة، وإبدائهم ملا عرض

.البحث، فأسأل املوىل الكريم أن ينفعنا هبم
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 ملخص
 

تناولت هذه الدراسة احلقوق اردة يف فقه املعامالت املالية اإلسالمية، وكان 
 وذلك قصد دراسة ما ارد ومتعلقاته وبيان مشموالته؛الغرض منها حتديد مفهوم احلق 
وقد اشتملت الدراسة على اإلسقاط والتمليك واإلرث، يتعلق ذه احلقوق من أحكام 

 . ا يف موضعه من الرسالةل ذلك مبينك

كما تناول البحثُ مسألة مالية احلق ارد، ذلك أن إثبات وصف املالية للشيء أو 
 .رفعه عنه له أثره يف مسألة املعاوضة عنه عند كل من احلنفية والشافعية واحلنابلة

وتعرض البحث إىل دراسة اجتاهات الفقهاء فيما يشترطونه من أوصاف تتعلق باحلق 
رد حىت جيوز متليكه، وقام الباحث مبقارنة هذه االجتاهات، وترجيح ما رآه منها أقوى ا

 .حجة ومستندا
 

وختم البحث بعرض مناذج معاصرة للحقوق اردة، ودراسة ما يتعلق ا من 
 . أحكام ، يف ضوء ما سبق تقريره من قواعد وأحكام عند الفقهاء



 ١

 
 

 :املقدمة
 

 جلالل وجهه وعظيم سلطانه، محدا متواصال جلليـل نعمـه،           احلمد هللا كما ينبغي   
وموفور خرياته ومننه، وصلى وبارك على عبده ورسوله حممد، وعلى أزواجـه وذريتـه،              

 :وصحابته ومتبعيه إىل يوم الدين، وسلّم تسليما كثريا؛ مث أما بعد
علـق قضـايا    ال شك أن التشريع املتعلق باملعامالت يف الفقه اإلسالمي؛ يعترب من أ           

التشريع بالواقع احليوي، باعتبار ارتباطه باجلوانب املتحركة من تصرفات اخللق، خبـالف            
تشريع العبادات وحنوها مما يرتكز يف اجلملة على ثوابت ال ختضع لصريورة الواقـع؛ وال               

 .يعتريها التبدل تبعا إلمالءات الظروف واملصاحل

امن مع ظهور النهضة العلمية احلديثـة؛       وال خيفى علينا أن ختلف املسلمني الذي تز       
أدى إىل غيابنا عن صناعة احلياة بكل جوانبها، مما جعل اإلسالم بتعاليمه وشـرائعه غـري          

 .مهيمن على واقع الناس وتصرفام؛ األمر الذي ال يرتضيه ديننا احلنيف

ـ            رون ومع ظهور الصحوة الدينية احلديثة يف عاملنا اإلسالمي؛ حاول العلماء واملفك
واملصلحون؛ إظهار رأي اإلسالم يف كل ما استجد وظهر؛ لتحقيق هيمنة الشريعة علـى              

 .كل جمريات احلياة

ولعل أهم املواضيع اليت لقيت بالغ العناية؛ هي ما يتعلق بفكرة احلق، ويرجع ذلـك            
إىل أن احلق هو األساس الذي تبىن عليه عالقات الناس فيما بينهم، فإن اضـطرب أمـره                 

 .يف هرج ومرجكانوا 

فوجدناهم تطرقوا بالبحث إىل شىت موضوعاته؛ فكتبوا يف احلقوق العامة؛ كاحلقوق           
السياسية وما شابه، ودرسوا جماالت تطبيق احلق، كالتعسف يف استعمال احلـق ومـدى              

 .سلطان الدولة يف تقييده، وكذا تطرقوا إىل بعض اجلوانب ذات الصلة باحلقوق املالية



 ٢

ت يب إىل االهتمام بالكتابة يف جانب من جوانـب  دالعامة اليت ح هذه هي املضامني    
ـ    راجيا املوىل عـز     " احلقوق اردة يف الفقه املايل اإلسالمي     :" هذا املوضوع؛ املوسوم ب

 .وجل؛ أن أكون مسامها ولو بقدر ضئيل يف خدمة جانب من جوانب حياتنا الفقهية

كانته وأمهيته، فكثري مـن املسـائل       مع العلم أن هذا املوضوع مل يلق خدمة تليق مب         
 .املستجدة تعترب امتدادا له، وهي املسائل اليت مت اإلشارة إليها يف مبحث النماذج املعاصرة

 : مشكلة الدراسة وسبب االهتمام ا

نظرا لاللتباس الذي وقع فيه كثري من الباحثني أثناء التعرض إىل هـذا املوضـوع،               
 أخطاء علمية، منها إطالق أحكام اجتهادية خالفيـة، يف          والذي أدى م إىل الوقوع يف     

شكل قواعد شرعية اتفاقية، األمر الذي يؤدي إىل الوصول إىل نتائج قاصرة يف مسـائل                
حتتاج إىل إعمال نظر وبذل جهد واستفراغ وسع، آثرت تناول هذا املوضوع بالدراسـة              

 :راجيا الوصول إىل ما يلي

 .وموقعه من مفهوم عموم احلق يف الفقه اإلسالميحتديد مفهوم احلق ارد، :-١

 .استخراج مشموالت احلق ارد؛ وبيان ما يتعلق ا من أحكام:-٢

 .حتقيق مالية احلق ارد، وأثر اخلالف فيها:-٣

 -أعين اـردة  –بيان مرتع الفقهاء يف الشروط اليت ينبغي توفرها يف احلقوق           :-٤
 .وحنوه، وبيان الراجح يف كل ذلكحىت جيوز التصرف فيها بالتمليك 

 .ختريج بعض املسائل املعاصرة على ضوء ما استقر عليه البحث:-٥

 :اخلطة املنهجية املتبعة يف كتابة البحث

استقر رأي الباحث بعد استشارة األساتذة األخيار على اتباع اخلطة اآلتية يف كتابة             
 :موضوع الرسالة



 ٣

 مفهومه وأنواعه: المياحلق يف الفقه اإلس: الفصل التمهيدي

 .مفهوم احلق يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول

 .أنواع احلق يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين

 . احلقوق اردة مفهومها وأنواعها:الفصل األول

 .مفهوم احلق ارد ومتعلقاته: املبحث األول

 .مفهوم احلق ارد: املطلب األول

 . احلق ارد واحلق املتقررالفرق بني: املطلب الثاين

 .مشموالت احلق ارد: املطلب الثالث

 .أنواع احلق ارد: املبحث الثاين

 .احلقوق اردة اليت شرعت لدفع الضرر: املطلب األول

 .حق الشفعة: الفرع األول

 .حق القسم: الفرع الثاين

 .حقوق االرتفاق: املطلب الثاين

 .حق الشرب: الفرع األول

 .حق املرور: ع الثاينالفر

 .حق التسييل: الفرع الثالث

 .حق ارى: الفرع الرابع

 .حق التعلي: الفرع اخلامس



 ٤

 .حق االنتفاع باجلدار: الفرع السادس

 -السبق–حق التحجري : املطلب الثالث

 .حق العقد: املطلب الرابع

 .حق الرتول عن الوظائف: الفرع األول

 .حق اخللو: الفرع الثاين

تكييفها الفقهي، وأثره على صيغ التبادل فيهـا،        : احلقوق اردة : الثاينالفصل  
 .اذج املعاصرة هلامالن

 .التكييف الفقهي للحقوق اردة وأثره على صيغ التبادل فيها: املبحث األول

 .مالية احلقوق اردة عند الفقهاء القدامى: املطلب األول

 .د الفقهاء املعاصرينمالية احلقوق اردة عن: املطلب الثاين

 .يف احلقوق اردة) النقل(صيغ التبادل : املطلب الثالث

 .النماذج املعاصرة للحقوق اردة: املبحث الثاين

 .حق التأليف: املطلب األول

 .االسم التجاري: املطلب الثاين

 .العالمة التجارية: املطلب الثالث

 .وفيها أهم نتائج البحث: اخلامتة



 ٥

 :سابقةالدراسات ال

 أو ما يقرب منـه، إال أين      بحثمل أقف على دراسة سابقة تناولت املوضوع جمال ال        
انب جتزيئية من املوضوع، وانصب اهتمامها على       و اهتمت مبعاجلة ج   كتاباتوقفت على   

بعض مفردات احلق ارد سواء القدمية منها أو املعاصرة، دون دراسة  املوضـوع بكـل                
 .تشكل البنية العامة لهاحليثيات واجلزئيات اليت 

 :وأقتصر يف ذكر الدراسات السابقة على ما له عالقة وطيدة بالبحث، وهي كاآليت

وهي رسالة ماجستري قدمها الطالب أديـب       : حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي    : -١
، تناول فيها الباحث مفهوم حق االبتكار،       ٢٠٠٣ة  الفايز الضمور يف اجلامعة األردنية سن     

 وصـور  -املالية منها وغري املالية–الفقهي، وبني فيها احلقوق اليت تثبت لصاحبها     وتكييفه  
 .االعتياض فيها، وطرق محاية هذه احلقوق

ـ     : -٢ عز الدين مرزا ناصر العباسـي،      : االسم التجاري؛ دراسة قانونية مقارنة، ل
السم التجاري  طبعة دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، تطرق فيه الكاتب إىل بيان ماهية ا            

 .وعناصره وملكيته ومحايته

 حممد مصطفى أبوه الشنقيطي،: دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة، د : -٣
مكتبة العلوم واحلكم، تناول يف اجلزء األخري من الكتاب ما يتعلق بـاحلقوق وماليتـها،               

 .وبعض التطبيقات املعاصرة هلا

ثبتت فيها جمموعة   أُ: دورة اخلامسة، اجلزء الثالث   جملة جممع الفقه اإلسالمي، ال    : -٤
 .من األحباث اليت تتعلق باحلقوق املعنوية، وهي غالبا النماذج املعاصرة للحقوق اردة



 ٦

 :املنهجية املتبعة يف دراسة املوضوع 

 مـا تقتضـيه   باتبعت يف رساليت منهجا علميا جيمع بني االستقراء والتحليل؛ حس         
 :اولت قدر االستطاعة التزام العناصر اآلتيةطبيعة البحث، وقد ح

دراسة املوضوع يف إطار املذاهب األربعة؛ ذلك أين مل أقف على كـثري مـن             : -١
مفردات الرسالة عند الظاهرية؛ األمر الذي حيول دون إمكان استنتاج رأيهم يف املسـائل              

 .املرجو الوصول إليها يف البحث

 .أرقامهاعزو اآليات القرآنية إىل سورها ب:-٢

ختريج األحاديث النبوية اليت وردت يف الرسالة، فإن كانت يف الصحيحني أو            : -٣
 اكتفيت بالعزو إليها، وإن     - مما مل ينص احلفاظ على ضعفه      –أحدمها، أو يف موطأ مالك      

 .مل تكن فيهما ذكرت من خرجها، دون التزام استيعام، مع ذكر احلكم على احلديث

ي مباشرة، أنقل استفاديت حبرفها وأجعلها بني قوسـني،         إذا استفدت من غري   : -٤
وأعزوا إىل مكان االستفادة، وإذا كانت االستفادة عبارة عن اقتباس فكـرة، أشـرت يف           

 .اهلامش إىل املراجع اليت ذكرت فيها الفكرة ذاا أو ما يقرب منها

 ذكرا، مع بيان    توثيق املسائل الفقهية املنقولة، وذلك بعزوها إىل املراجع اليت        : -٥
 .رقم اجلزء والصفحة

االعتماد على الكتب الفقهية املعتمدة يف كل مذهب، مع االستعانة بكتـب            : -٦
 . املعاصرين يف املسائل اليت تقتضي ذلك

التزمت االختصار والبعد عن التطويل وذكر الفروع اليت ال ختـدم موضـوع        : -٧
وجه الـراجح   الوال والترجيح بينها مع بيان      كذا التزام املوضوعية يف مقارنة األق     والبحث،  

 .من املسائل



 ٧

التزمت يف الفصل األول ذكر اخلالف بني الفقهاء؛ مع االكتفـاء بالتحليـل؛     : -٨
قصد استنباط منهج الفقهاء يف تناوهلم ملا يتعلق باحلقوق اردة، وهذا ما جيعل الترجيح يف               

ن الترجيح البد أن يكـون بعـد        كل مسألة ذكرت يف هذا الفصل أمرا غري منطقي، أل         
استكمال اإلحاطة مبنهج كل مذهب فقهي، ومقارنته مبناهج املذاهب األخرى، وهذا مـا         

 .أثبت يف الفصل الثاين

مل أتعرض لترمجة األعالم، تفاديا للحشو الذي يعود على الرسالة بنوع تطويل،            :-٩
 .وا هم من األعالم املشهورينرِكمع أن أغلب من ذُ

ت املصادر واملراجع اليت مت اعتمادها يف حترير هذه الرسالة، وأثبت ذلك  فهرس-:١٠
 .يف آخر الرسالة

 .واهللا املوفق ملا فيه اخلري والصواب

 
 

 



 ٨

 
 
 
 
 
 

مهيديالفصلُ الت: 

 :مفهومه وأنواعه: احلق يف الفقه اإلسالمي

 :ويشتمل على مبحثني

 :مفهوم احلق يف الفقه اإلسالمي: ولاملبحث األ

 :أنواع احلق يف الفقه اإلسالمي:  الثاينحثاملب



 ٩

 :املبحث األول 

 مفهوم احلق يف الفقه اإلسالمي                               

 :تعريف احلق لغة: املطلب األول

 : يف اللغة له إطالقات عديدة منهااحلق

 .احلق نقيض الباطل-

معناه وجب  : قا وثبت، قال األزهري   صار ح : حق األمر يِحق ويحق حقا وحقُوقًا     -
 . أي ثبت١ قال الذين حق عليهم القول :جيب وجوبا، ومنه قوله تعاىل

 .كان منه على يقني: وحق األمر حيقُّه حقا وأَحقَّه-

 ٢.صدق احلديث: احلق-

 .والذي يعنينا من هذه املعاين املختلفة، ما يرجع إىل معىن الثبوت والوجوب

 :تعريف احلق اصطالحا:  الثايناملطلب

   قبل ذكر التعريف احلدي البد من بيان مجلة مـن احلقـائق ذات الصـلة            ؛ للحق 
 : واليت تتلخص فيما يلي،باملوضوع

 وليس صفة ذاتية    ، للشخص ٣احلق يف الشريعة اإلسالمية هو منحة من الشرع       : أوال
 الذين قصروا وظيفة القانون ي،  كما هو رأي أنصار املذهب الفردتقتضيها الطبيعة البشرية

                                                        
 ٦٣القصص  ١
 )٦٨٢-١/٦٨٠( دار صادر، بريوت، ٢ابن منظور، لسان العرب احمليط، ط ٢
،نظرية سن حممد نعيم ي،)٢٥٨ص(حلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مؤسسة الرسالة، دمشق،افتحي الدريين، ٣

دار  ية االلتزام يف الفقه اإلسالمي،املدخل إىل نظر، ، مصطفى أمحد الزرقا)٩٠ص( الدعوى، دار النفائس، عمان،
 .)٢٠ص(،القلم دمشق



 ١٠

 .٤على محاية احلق واحملافظة عليه ومتكني الفرد من التمتع به دون إنشائه

إذا تقرر هذا فاألصل يف هذا احلق التقييد، فال حقوق مطلقـة يف الشـريعة                : ثانيا
 بـه وإن     ماشرع له، كما ال ينبغي أن يضر       اإلسالمية، فال جيوز أن يستعمل احلق يف غري       

اعـد  وستعمل يف نطاقه الشرعي، ويكون التقييد يف الشرع إما بالنصوص اخلاصة أو بالق            ا
 .٥العامة أو مقاصد الشريعة

  واملختص به  ،-صاحب احلق – جوهر احلق هو عالقة اختصاصية بني املختص      : ثالثا
: بأنـه  امللكيـة  حـق   احلاوي القدسي حيث عرف      :، وممن أشار إىل ذلك    -حمل احلق –

 ، كما أن هذا االختصاص يستلزم إقرار سلطة املختص على ما اختص             ٦اختصاص حاجز 
 :،وينبين على ذلك أمور٧به، تلك السلطة هي حرية التصرف يف احلدود اليت رمسها الشرع

، فاحلق  ٨أن تعريف احلق بأنه مصلحة، خطأ شائع لدى كثري من الفقهاء املعاصرين           *
لك كان التعريف باملصـلحة تعريفـا   ، ولذ٩مصلحة بل هو وسيلة إىل مصلحة     بذاته ليس   

 .بالغاية، وليس ببيان اجلوهر

 للحق بأنه فعل فيه تسامح، ألن الفعل ليس جوهر احلـق            ١٠أن وصف األصوليني  * 
بل هو إما مضمونه أو موضوعه ، ويقصد باملضمون سـلطة االسـتغالل واالسـتعمال               

                                                        
  للقانون والنظرية العامة للحق، دار النهضة العربيةالنظرية العامة:  املدخل للعلوم القانونية،عبد املنعم البدراوي ٤
 )٤٣١ص(
  ٢٣دى سلطان الدولة يف تقييده صاحلق وم٥
  ٤١١ ص،دار الفكر،  األشباه والنظائر، ابن جنيم٦
 ٢٦١احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص٧
: انظرمصلحة ثابتة للفرد أو اتمع أو هلما معا يقررها الشارع احلكيم : منهم الشيخ علي اخلفيف حيث عرفه بأنه ٨

، ٢١١وكذلك األمر بالنسبة للشيخ حممد يوسف موسى يف كتابه الفقه ص، ٣٢_٣٠أحكام املعامالت الشرعية ص
 .٣٠٥والشيخ أمحد عيسوي يف كتابه املدخل للفقه ص

 ٩٢، نظرية الدعوى ص٢٥٥احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص ٩
 )٢/٤٢٩(، منال خسرو املرآة على املرقاة ١٠



 ١١

ثبته احلق يف جانب من     والتصرف؛ أي ما يثبته احلق لصاحبه، بينما موضوع احلق هو ما ي           
 .   ١١ترتب عليه

 .ال بد من ذكر تعريف جامع للحق يشمل مجيع أنواعه: رابعا

أفاد الدارسون ملوضوع احلق أم مل يقفوا على تعريف اصطالحي للحـق            : خامسا
عند الفقهاء، بل إن إطالقات الفقهاء للحق تتفق مع املعـىن اللغـوي لـه أي الوجـود                  

ك على سبيل املثال عند اإلمام عبد العزيز البخاري الذي عرف           ، كما يظهر ذل   ١٢والثبوت
 .١٣"املوجود من كل وجه الذي ال ريب يف وجوده"احلق بأنه 

       ها، والذي يتضمن ما     للحق وأدقّ  اتريفعوبعد هذا العرض ميكن القول أن أحسن الت
 :سبق تقريره هو تعريف الدكتور حممد فتحي الدريين حيث عرف احلق بقوله

ص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء مـن آخـر حتقيقـا                اختصا"
 .١٤"ملصلحة معينة

 :شرح التعريف

االنفراد واالستئثار وهو عالقة بني املختص واملختص به، وإذا نظرنـا           : اختصاص-
إىل املختص مبوضوع احلق أدركنا مشول التعريف لكل أنواع احلق، فإن كان املختص هو              

ق اهللا تعاىل، وإن كان غريه فهي حقوق األشـخاص احلقيقيـة            اهللا عز وجل فهذه حقو    
 .واالعتبارية

                                                        
 ٢٥٦-٢٥٥احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص ١١
 .١٩ ص العامة يف الفقه اإلسالمي ، املدخل إىل نظرية االلتزام٨٨  الدعوى صنظرية١٢
  )٤/١٣٤(،  عن أصول البزدويكشف األسرار، عبد العزيز البخاري١٣
 .٢٦٠احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ص١٤



 ١٢

 كاختصـاص   ،يرضاه الشـرع   قيد خيرج به االختصاص الذي ال     : يقر به الشرع  -
الغاصب و السارق، فال بد من إقرار الشرع للعالقة االختصاصية حىت تكتسـب صـفة               

 .املشروعية

يعرب عنه القانونيون     وهو ما  ،األعيانإشارة إىل احلقوق املتعلقة ب    : سلطة على شيء  -
 .باحلق العيين، كحق االرتفاق بالشرب

 وهو ما يسـمى  ،شخاصتعلقة باألإشارة إىل احلقوق امل   : أو اقتضاء أداء من اآلخر    -
 .باحلق الشخصي، فتكون فيه العالقة بني شخص الدائن وشخص املدين امللتزم

ذا احلق، الـيت ينبغـي مراعاـا يف         إشارة إىل الغاية من ه    : حتقيقا ملصلحة معينة  -
 .١٥استعمال احلق

 :ويقرب من هذا تعريف الشيخ مصطفى الزرقا حيث قال 

 .١٦"اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا: احلق"

                                                        
 . بتصرف٢٦٢ -٢٦٠نفس املرجع السابق ص ١٥
 .١٩مصطفى الزرقا صمي، زام العامة يف الفقه اإلسالاملدخل إىل نظرية االلت ١٦



 ١٣

 :املبحث الثاين 

 أنواع احلق يف الفقه اإلسالمي

ة للحق من إطالقات الفقهاء لكلمة احلق استنبط الدارسون هلذا املوضوع أنواعا كثري         
 :ختتلف باختالف االعتبارات نوردها فيما يلي

 :١٧ باعتبار صاحب احلق:االعتبار األول

 ،حق اهللا، حق العبـد    : ينقسم احلق باعتبار صاحبه أي املختص به إىل ثالثة أقسام         
 .١٨وحق مشترك

 وكـذا مـايتعلق    ،هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه    :  تعاىل حق اهللا : القسم األول 
ام مما ال خيتص به أحد، وأضيف هذا النوع من احلقوق إىل اهللا تعاىل، تنويها بعلو             بالنفع الع 

 .١٩قدرها وعظم خطرها

 :أما األحكام املتعلقة ذا النوع فهي كاآليت

 .٢٠أن هذه احلقوق ال تورث-

األصل أن حقوق اهللا عز وجل ال تقبل اإلسقاط، سواء كانـت هـذه           : اإلسقاط-
، أو ثبتت   كفارات بينهما كال  ةو عقوبات كاحلدود، أو متردد    احلقوق عبادات كالصالة، أ   

قاط حق من حقوق اهللا عـز  لشخص بصفته الذاتية كالوالية على الصغري، ومن حاول إس        
، واستثين من ذلـك     ملانعي الزكاة  ٢١ يقاتل كما فعل أبو بكر الصديق        وجل؛ منع وقد  

                                                        
حممد مصطفى أبوه : دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة، د: انظر هذه االعتبارات لتقسيم احلق يف كتاب ١٧

 )٦٩٦-٢/٦٨٦(الشنقيطي 
، الشاطيب، املوافقات، حتقيق عبد اهللا دراز، ) ٢/١٩٤(العالئي اموع املذهب يف قواعد املذهب، دار عمار ١٨  
 ).٢٤٥-٢/٢٤١( الكتب العلمية، دار
 ).٢/٦٨٧(حممد مصطفى أبوه الشنقيطي، دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة، املكتبة املكية،  ١٩
 .نفس املرجع والصفحة ٢٠
 )٢٤٦-٤/٢٤٥(املوسوعة الفقهية  ٢١



 ١٤

 ه، ويرجع كل ذلك إىل تقـديره       أن لإلمام إسقاطه وعدم استيفائ     التعزير فقد ذكر العلماء   
، يقول اإلمام اجلويين مبينا رأي اإلمام ٢٢ألن تصرفاته منوطة باملصلحة كما هو مقرر شرعا      

أن التعزيرات ال تتحتم حتتم احلدود، فـإن       : مث رأى الشافعي رمحه اهللا    :" الشافعي يف ذلك  
رات مفوضـة إىل رأي     احلدود إذا أثبتت فال خرية يف درئها، وال تردد يف إقامتها، والتعزي           

اإلمام، فإن رأى التجاوز والصفح تكرما فعل، وال معترض عليه فيمـا عمـل، وإن رأى            
إقامة التعزيرتأديبا وذيبا فرأيه املتبع، ويف العفو واإلقالة متسع، والذي ذكرناه ليس ختيريا             

 هو أوزع   مستندا إىل التمين، ولكن اإلمام يرى ما هو األوىل واألليق واألحرى، فرب عفو            
 .٢٣"لكرمي من تعزير

يكون احلق هنـا وسـيلة لتحقيـق مصـلحة خاصـة            : حق العبد : القسم الثاين 
 .٢٤بالشخص

 :أحكامه

 ؛ التنازل عنه وإسقاطه وإبراؤه وإباحتهجيوز لصاحب احلق إن كان جائز التصرف؛-
 .٢٥نعمي ، أو بتفويت حق الغري فإنهإال إذا تعلق بإباحة حمرم

قوق إذا كان متعلقا مبال فإنه يورث ألن القاعدة فيما يورث           أن هذا النوع من احل    -
كل ما كان ماال أو متعلقا باملال انتقل للوارث، ألن املال يورث، فيورث مـا               : " كاآليت

يتعلق به من خيار وعمل، وكل ما كان متعلقا ببدن املوروث كالنكاح أو رأيه وعقلـه،                
 عقله والبدنه، وذه القاعدة تظهر الفروق       كخيار األجنيب ال ينتقل، ألن الوارث ال يرث       

 .٢٦"والضابط بني البابني 

                                                        
 ) ٣٧٦ص(دار الفكر،  ابن جنيم،األشباه والنظائر ٢٢

 )١٦٧ص(مصطفى حلمي، فؤاد عبد املنعم، دار الدعوى : ث الظلم، حتقيق اجلويين غياث األمم يف التيا ٢٣
 ).٢/٦٨٧(دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة  ٢٤
 )٤/٢٥٠(املوسوعة الفقهية  ٢٥
 )٦/٥٨ (، دار الغرب اإلسالمي، بريوت١٩٩٤ ،١، الذخرية، حتقيق سعيد أعراب وآخرين، طلقرايفا ٢٦



 ١٥

بني حق اهللا وحق العبد يكون احلكم يف هذا النـوع           : حق مشترك : القسم الثالث 
 .٢٧ للغالبمن احلقوق

 :٢٨ حملّ احلقباعتبار: االعتبار الثاين

 :ينظر إىل حمل احلق من وجوه ثالث

 :م احلق إىلينقس: من حيث املالية: الوجه األول

، وقد قـال الشـيخ      ...ل ومنافعه، كحق الشرب، العلو    أي املتعلق باملا  : حق مايل 
 .٢٩"اختصاص مشروع مبنفعة ذات قيمة مالية بني الناس:" مصطفى الزرقا يف تعريفه

 حق احلضانة، أو حقوق األسرة على وجه        : ومثاله ،أي ال يتعلق مبال   : حق غري مايل  
 .العموم

 :، ينقسم احلق إىليث تعلقه بالشخصمن ح: الوجه الثاين

ما يقره الشرع لشخص على آخر، كحق استيفاء الدين، أي أنـه      : احلق الشخصي 
  . احلق إما قياما بعمل، أو امتناعا عن عمليتعلق بذمة شخص، وقد يكون موضوع

 كاحلقوق املتعلقة   ، شيء معني قائم بذاته    ىما يقره الشرع لشخص عل    : احلق العيين 
 .بالعقار

، مل يعـرف عنـد    بالشـخص مما جيدر اإلشارة إليه أن تقسيم احلق باعتبار تعلقه        و
قهاء درجوا  ن املعاصرين من الف   الفقهاء قدميا وإمنا هو تقسيم القانونيني، وقد ذكرناه هنا أل         

                                                        
 )٢/٦٨٧( املالية املستحدثة دراسة شرعية ألهم العقود ٢٧
 )٢/٦٩١(دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة  ٢٨

 ٢١املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي مصطفى أمحد الزرقا ص ٢٩



 ١٦

 ينصوا على   وأوردوا آثارا فقهية مبناها هذا التقسيم قد ذكرها الفقهاء قدميا وإن مل           عليه،  
     .٣٠هذا االعتبار

أي من حيث إمكان انفراد احلق عن       : من حيث تقرر احلق يف حمله     : الوجه الثالث  
 :حمله ، ينقسم احلق إىل

 أي أمكن انفراد احلق عن حمله، ومثالـه  وهو ما كان غري متقرر يف حمله؛ : حق جمرد 
  فاحملل يبقى  ،حق الشفعة فهو حق جمرد سواء استعمله صاحبه أو أسقطه ال أثر له يف احملل              

 . آخرأخذه شخصبكل صفاته سواء أخذه صاحب الشفعة أو 

ال يتصور انفراده عن و وهو ما له تعلق مبحله تعلق استقرار،      ):غري جمرد (حق متقرر   
 استعماله أو إسقاطه حيدث أثـرا يف احملـل،          ،حمله، ومثاله حق القصاص فهو حق متقرر      

 إذا ثبت احلق، ويصبح معصوم      -بالنسبة ألولياء املقتول  – فاملقتص منه يكون مهدور الدم    
 .٣١الدم إذا أسقط احلق

 .- إن شاء اهللا–وسيأيت مزيد بيان هلذا النوع من احلقوق 

 : باعتبار طريق حتصيله:االعتبار الثالث

 أما يف حالـة الوفـاء       ،الكالم هنا يف حالة تعنت من عليه احلق يف الوفاء به          : تنبيه
 .االختياري فال إشكال

 :عتبار إىلينقسم احلق ذا اال

 :ما ال بد يف حتصيله من القضاء، وتتلخص هذه احلقوق فيما يلي: حق قضائي

                                                        
 )٣٨-٢٥( املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ٣٠

، دراسة شرعية ألهم العقود املالية )٢٨(ر الفكر العريب، القاهرة، علي اخلفيف، أحكام املعامالت الشرعية، دا ٣١
 ) ٦٩٤-٢/٦٩٣(املستحدثة 



 ١٧

وقد أضيف هذا لسلطة القضـاء ألن       : كاحلدود مثال : ما كان من قبيل العقوبات    -
مبناه يف الشريعة على االحتياط فاخلطأ فيه غري مستدرك كما أن الفائت منه ال يعـوض،                

 .٣٢ يف حال ما كان استيفاؤه من قبل صاحبهوكذلك منعا للتهارج الذي يقع

وهي ما عدا األعيان والديون واملنافع من احلقوق، كتلك         : احلقوق الشرعية احملضة  -
 واإلضرار وحنو ذلـك، ألن      املتعلقة بالنكاح واللعان واإليالء والرجعة والطالق باإلعسار      

 .٣٣ها االحتياط كما أن إثباا حيتاج إىل اجتهاد وحترياألصل في

وهذا يتعلق بكل احلقوق إذا كان استيفاؤها يؤدي        : حالة خوف الفتنة أو املفسدة    -
 .٣٤إىل فتنة أو مفسدة حمظورة

 .٣٥حتصيل الديون إذا كان املدين مقرا ا باذال هلا-

ما ال حيتاج يف حتصيله إىل قضاء أو رفع دعوى وتـتلخص فيمـا   : حق غري قضائي 
 :يلي

إنسان احلق يف حتصيل ما ميلكه إذا كان حتت يد          فلكل  : حتصيل األعيان املستحقة  -
من وجد عني ماله عنـد       :، لقوله صلى اهللا عليه وسلم     ٣٦غريه وال حيتاج هذا إىل قضاء     

 .٣٧ رجل فهو أحق به

                                                        
، عبد الودود السرييت، استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة )١١٠-١٠٨(نظرية الدعوى  ٣٢

 )٥٢-٤٧(الثقافة اجلامعة، 
 )٥٢(الشريعة اإلسالمية،، استيفاء احلق بغري قضاء يف )١١١(نظرية الدعوى  ٣٣
 )٥٦(، استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية )١١٣-١١١(نظرية الدعوى  ٣٤
 )٥٤-٥٢(، استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية )١١٣(نظرية الدعوى  ٣٥
 )٥٢-٤٧(، استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية )١١٦-١١٤(نظرية الدعوى  ٣٦
قال ).٣٥٣١رقم/٣/٢٨٩(يف الرجل جيد عني ماله عند رجل : البيوع، باب:  أبو داود يف سننه، كتابرواه ٣٧

 ألن أبا داود ؛ وبقية اإلسناد رجاله ثقات...مساع احلسن من مسرة فيه خالف، ورواه أمحد وابن ماجه«: الشوكاين
 عن قتادة -وثقه أمحد- السائب رواه عن عمرو بن عوف الواسطي احلافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن

 ).٣٦٠ /٥نيل األوطار( .»عن احلسن



 ١٨

ملا ورد يف احلديث الصحيح عن عائشة رضي اهللا         : ٣٨حتصيل نفقة الزوجة واألوالد   -
أة أيب سفيان على رسـول اهللا صـلى اهللا   دخلت هند بنت عتبة امر: تعاىل عنها أا قالت   

يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيين من النفقـة مـا               : فقالت: عليه وسلم 
يكفيين ويكفي بين إال ما أخذت من ماله بغري علمه، فهل علي يف ذلك جنـاح؟ فقـال                  

 .٣٩"يك خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بن: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .وما ذكر مقيد بعدم حصول مفسدة أو خوف فتنة

أو ما يسمى مبسـألة الظفـر       : ما اختلف يف جواز حتصيله من احلقوق بغري قضاء        
وز بغري دعوى وإذن حاكم أم ال بد مـن        باحلق أو استيفاء احلقوق املترتبة يف الذمة هل جي        

انع، وايزون فيهم املشددون ذلك، وهي مسألة خالفية بني العلماء، فمنهم ايز ومنهم امل        
 .٤٠وفيهم املوسعون

 :٤١باعتبار سبب ثبوته لصاحبه: االعتبار الرابع

 :ينقسم احلق إىل

وهي احلقوق اليت يقرها الشرع ألصحاا منعـا        : ضررالحقوق تثبت ألجل دفع     
 فإنه لضرر متوقع قد يلحق م، فهذه احلقوق وسيلة لدفع الضرر، ومثال ذلك حق الشفعة       

وقه بأحد الشركاء من جراء بيع شريكه حلقه، فقد يشتريه من           ع لرفع الضرر املتوقع حل    شر
 .اليناسب الطرف اآلخر

                                                        
 )٥٤-٥٢(، استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية )١١٨-١١٧(نظرية الدعوى  ٣٨
 إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها : بابالنفقات،: ، كتاب  يف صحيحهالبخاريرواه  ٣٩

 ).٥٠٤٩رقم/٢٠٥٢ /٥(وولدها باملعروف
، استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة )١٥٩-١١٩(التفصيل يف كتاب نظرية الدعوى  هذا املبحث بانظر ٤٠

 )١٠٩-٦١(اإلسالمية 
 ).٢/٦٩٥( دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة  ٤١



 ١٩

قـوق االرتفاقـات    كح: حقوق تثبت ألصحاا أصالة ال على وجه رفع الضرر        
 .املتعلقة بالعقار

وقد ذكر بعض احملققني من احلنفية كابن عابدين أن هذا االعتبار ميكن أن يكـون               
يارا لبيان ما جيوز االعتياض عنه من احلقوق وما ال جيوز، وسيأيت بيان ذلـك خـالل                 مع

 .٤٢مباحث الرسالة إن شاء اهللا
 
 
 

 

                                                        
 )٤/٥٢٠(، دار الكتب العلمية، بريوت رد احملتار  ابن عابدين، ٤٢



 ٢٠

 
 
 
 
 

 :الفصل األول

 مفهوم احلقوق اردة وأنواعها

 :ويشتمل على مبحثني

 :مفهوم احلق ارد ومتعلقاته: املبحث األول

 :أنواع احلق ارد: املبحث الثاين



 ٢١

 

 

 

 

 :مفهوم احلق ارد ومتعلقاته: املبحث األول

 :ويشتمل على ثالثة مطالب

 :مفهوم احلق ارد: املطلب األول

 :رالفرق بني احلق ارد واملتقر: املطلب الثاين

 :مشموالت احلق ارد: املطلب الثالث



 ٢٢

 :املطلب األول

 :مفهوم احلق ارد

 احلقائق اليت تساهم بعضاحلق ارد؛ أن نذكر هوم يستحسن قبل الولوج يف بيان مف     
 :يف حتقق املطلوب، وهي كاآليت

أن احلق ارد هو اصطالح حنفي حمض؛ أي أن اجلمهـور مـن املالكيـة                :أوال
والشافعية واحلنابلة مل يعرفوا هذا االصطالح، ويرجع سبب تفرد احلنفية بـه إىل املنحـى       

  باملعاوضـة  حلقوق؛ ذلك أن جواز التصرف يف األشياء الذي حنوه يف مسألة مالية املنافع وا      
ال وبذلك ال جتوز املعاوضة عليها؛ غري       مذهب احلنفية ال يعترب احلقوق أموا     ف منوط مباليتها؛ 

 جاءت جبواز املعاوضة مبختلف صورها على حقوق معينـة كحـق        أن النصوص الشرعية  
 بني ما قرروه من قواعـد        اضطر احلنفية إىل وضع أساس يضمن التوفيق       ، مما –القصاص  

ني احلق الذي ينفرد عن حمله؛      وص الشرعية به، فخلصوا إىل التفريق ب      وبني ما جاءت النص   
فتطبق عليه القاعدة املتعلقة باحلقوق، وبني احلق الذي ال ينفرد عن حمله، وإمنا لـه تعلـق              

 احلـق  استقرار به فيجوز املعاوضة عليه كحق القصاص، هذا كله أدى إىل ظهور مصطلح   
 . يف الفقه احلنفي– غري ارد –ارد، واحلق املتقرر 

 كما هو األمر    -يف حني مل يرتض اجلمهور مذهب احلنفية يف مالية احلقوق واملنافع            
؛ - كما هو رأي املالكية      –، وكذا اشتراط املالية جلواز املعاوضة       -عند الشافعية واحلنابلة    

ستلزم حتما اختالفهم يف االصطالحم يفكان عدم موافقتهم للحنفية يف قاعد. 

 .وكل ما سبق ذكره سيأيت مبسوطا أثناء التعرض ملسائل الرسالة

أن احلنفية مل يضعوا تعريفا حديا للحق ارد، كشأن الفقهاء يف كـثري مـن                :ثانيا
ق هية احل  من خالهلا حتديد ما    املصطلحات الفقهية، وإمنا أشاروا يف تعبريام إىل معامل ميكن        

 :ارد، ومن هذه النصوص



 ٢٣

، فأول معلـم  ٤٣"ال جيوز االعتياض عن احلقوق اردة عن امللك    :" قول ابن عابدين  
أنه ميكن ثبوت احلق لشخص ويكـون       هلذا النوع من احلقوق هو التجرد عن امللك، أي          

لك احملل الذي تعلق به هذا احلق لشخص آخر؛ لذلك عرفت جملة األحكام العدلية حق               م
حق املشي يف ملك الغري، وذلك بأن تكـون رقبـة           :" أنه وهو من احلقوق اردة ب     املرور

 .٤٤"الطريق مملوكة لشخص وآلخر احلق بأن مير منها فقط، وهذا احلق من احلقوق اردة             
وهذا ال ينفي أن يكون مالك احلق ارد هو نفسه مالك احملل الذي تعلق به احلق، فحـق          

 . قطعات ملالك الطريقاملرور هو حق جمرد وهو ثاب

وثاين معلم للحق ارد هو عدم التقرر يف احملل، ومعىن ذلك إمكان انفراد احلق عن               
فألن حق الشفعة ليس حبق متقرر يف احملل؛ ألنـه          :" يتعلق به، قال ابن اهلمام      احملل الذي   

:" ايـة ، ويف اهلد٤٥"جمرد حق التملك، وما ليس حبق متقرر يف احملل ال يصح االعتياض عنه      
 .٤٦"خبالف القصاص ألنه حق متقرر

ذكـر الشـيخ   قد  هذا املعلم هو تأكيد للمعلم األول؛ إال أنه يتضمن معىن آخر و  و
؛ وأنه يرجع إىل أن احلق ارد ال يترك أثرا يف احملل الذي تعلق بـه،                علي اخلفيف فحواه  

شفيع لـه أو    سواء استعمل الشخص حقه أو أسقطه، ومثاله حق الشفعة، فإن استعمال ال           
إسقاطه ال يترك أثرا يف العني املشفوعة، فهي نفسها سواء ثبتـت ملكيتـها للشـفيع أو                 
للمشتري، خبالف احلق املتقرر فإنه يترك أثرا يف حمله وذلك يف حال استعماله أو إسقاطه،               
ومثاله حق القصاص، فإن من ثبت عليه احلق يكون مهدور الدم يف حال االستعمال، بينما            

 .٤٧عصوم الدم يف حال التنازل أو الصلحيصبح م

                                                        
 )٤/٥١٨(، ابن عابدين رد احملتار  ٤٣
 )١/١٢٠(درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر  ٤٤
 )٦/٤٢١(، رد احملتار )٩/٤١٤(، العناية شرح اهلداية البابريت )٩/٤١٤(فتح القدير، ابن اهلمام  ٤٥
 )٦/٤٢١(، وانظر رد احملتار )٩/٤١٦(اهلداية بشحه العناية  ٤٦
 )٢٨(أحكام املعامالت الشرعية، علي اخلفيف  ٤٧



 ٢٤

 :تعريف احلق ارد

من خالل ما سبق بيانه حاول بعض املعاصرين وضع تعريف حدي للحق اـرد،              
 .٤٨ما كان غري متقرر يف حمله:  احلق ارد: فقيل فيه

 هذا التعريف أنه مقتبس من نصوص احلنفية يف كالمهم عن احلـق             واملالحظ على 
 .فألن حق الشفعة ليس مبتقرر يف احملل:" م يف الشفعةارد؛ كقوهل

 .اختصاص مبنفعة غري متقرر يف حمله: وميكن القول بأن احلق ارد هو

 :شرح التعريف

 فاحلق ارد ليس إال نوعا من أنواع احلق،         ؛فيه بيان لطبيعة احلق   : اختصاص مبنفعة -
 .وقد سبق أن جوهر احلق هو العالقة االختصاصية

يشتمل على األساسني الذين تقوم عليهما ماهية احلق اـرد،          : متقرر يف حمله  غري  -
 .ومها التجرد عن امللك، وعدم إحداث أثر يف احملل

 هو املطرد يف حتديد     – التجرد عن امللك     –أن األساس األول    : وما جيدر التنبيه إليه   
 فهو أغليب؛ ذلك أن من    – إحداث أثر يف احملل      –ماهية احلق ارد، خبالف األساس الثاين       

 .احلقوق اردة ما هو أمر اعتباري ليس له وعاء مادي يتعلق به كحق الوظيفة

، جاء يف   احلق املفرد : كما أن للحق ارد إطالقا آخر عند بعض علماء احلنفية وهو          
 ٤٩"واحلقوق املفردة ال حتتمل التمليك:" البدائع

 ٥٠ردى احلق ا علاحلق احملضمن املعاصرين من أطلق لفظ و

                                                        
 )٢٨(أحكام املعامالت الشرعية، علي اخلفيف  ٤٨
 )٤/٥١٨(، وانظر رد احملتار )٦/١٩٠(بدائع الصنائع، للكاساين  ٤٩
 )١٢٨(املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفى الزرقا  ٥٠



 ٢٥

 :املطلب الثاين

 :الفرق بني احلق ارد واحلق املتقرر

: من حيث املعىن، والثانيـة  : األوىل: ميكن التفريق بني ِكال احلقني من زاويتني اثنتني       
 .من حيث األثر

 احلق ارد هو احلق الذي ينفرد عن حمله، بينما احلـق املتقـرر ال     :من حيث املعىن  
 تعلق استقرار مبحله، ومظهر ذلك أن احلق ارد ال حيدث أثرا يف حملـه               ينفرد عنه، بل له   

سواء استعمل أو أسقط، خبالف احلق املتقرر فإنه حيدث أثرا يف كل ذلك، وقـد سـبق                 
 .توضيح ذلك مبثال حق الشفعة وهو حق جمرد، وحق القصاص وهو حق متقرر

عند احلنفية، خبـالف احلـق    أن احلق ارد ال جيوز املعاوضة عليه      :من حيث األثر  
ولو صاحل الشفيع من الشفعة اليت وجبت لـه         :" املتقرر جيوز االعتياض عنه، قال الكاساين     

على شيء على أن يسلم الدار للمشتري؛ فالصلح باطل؛ ألنه ال حق للشفيع يف احملل، إمنا                
أـا صـفة    الثابت له حق التمليك، وهو ليس ملعىن يف احملل، بل هو عبارة عن الوالية و              

خبالف الصلح عن القصاص؛ ألن هناك احملل يصري مملوكـا   الوايل، فال حيتمل الصلح عنه،      
 .٥١"عتياض عنه بالصلح؛ فهو الفرقااليف حق االستيفاء؛ فكان احلق ثابتا يف احملل فملك 

                                                        
 )٦/٥٠(بدائع الصنائع  ٥١



 ٢٦

 : املطلب الثالث

 :مشموالت احلق ارد

ار تقرره يف حمله، وأنه     سبق أن تقرر أن احلق ارد هو من أقسام احلق باعتب          
 :ري احلق املتقرركذلك نظ

واحلق ارد قد يكون حقا ماليا وقد ال يكون كذلك، كما أنه قد يكـون               
 .٥٢مشروعا أصالة، كما أنه قد يكون شرع لرفع الضرر

وهي حق الشرب، حق املرور،     : حقوق االرتفاق : ومن احلقوق اردة املالية   
ألن :" علي، حق االنتفاع باجلدار،قال الكاساين    حق التسييل، حق ارى، حق الت     
حق الشفعة وحق اخللـو     : ، ومنها كذلك  ٥٣"الشرب ليس مبال بل هو حق مايل      

 .٥٤وحق التحجري

واعتربت هذه احلقوق مالية؛ ألا تتعلق بأعيان مالية؛ فهي يف ذلـك تبـع              
 .ألعياا

فية به من حق    حق الزوجة يف القسم وما أحلقه احلن      : ومن احلقوق غري املالية   
 .٥٥اخليار بالنسبة للمخرية

                                                        
، جممع الضمانات )٥/٢٥٣(ق شرح كرت الدقائق ، البحر الرائ)٦/٤٣٠(، فتح القدير )٤/٥١٨(رد احملتار  ٥٢
)٣٨٥( 

 )٦/١٩٠(بدائع الصنائع  ٥٣
، وفيهما النص على أكثر احلقوق اردة )٥/٢٥٣(، البحر الرائق شرح كرت الدقائق )٦/٤٣٠(فتح القدير  ٥٤

 .املذكورة
 )٣/٥١(ت ، شرح منتهى اإلرادا)٧/٢٣٧(، املغين )٧/٤٥٣(، حتفة احملتاج )٤/٥٢٥(مغين احملتاج  ٥٥



 ٢٧

 حق الزوجة يف القسـم      يردة اليت شرعت لرفع الضرر، فه     وأما احلقوق ا  
 .وخيار املخرية، وحق الشفعة

 .٥٦هي احلقوق اردة املالية عدا الشفعة: واحلقوق اليت شرعت أصالة

 والذي يالحظ أن مفردات احلق ارد كلها من حقوق العبد، وليست مـن  
حقوق اهللا تعاىل، وهذا أمر طبيعي؛ ذلك أن سبب هذا االصطالح عند احلنفيـة؛          
هو بيان ما يقبل التصرف من احلقوق وما ال يقبلها، وحقوق العباد هي موضوع              

ىل مبعاوضة أو   االتصرفات؛ ألن األصل أن ليس ألحد أن يتصرف يف حقوق اهللا تع           
 .بإسقاط، وإمنا الواجب فيها االستيفاء فقط

                                                        
 )٤/٥٢٠(رد احملتار  ٥٦



 ٢٨

 

 

 

 

 :أنواع احلق ارد: املبحث الثاين

 :ويشتمل على أربعة مطالب

 :احلقوق اردة اليت شرعت لرفع الضرر: املطلب األول

 :حقوق االرتفاق: املطلب الثاين

 :-حق التحجري–حق السبق واالختصاص : املطلب الثالث

 :حقوق العقد: طلب الرابعامل



 ٢٩

 : متهيد

 هذا املبحث، جتدر اإلشارة إىل أن احلقـوق         قبل الولوج يف احلديث عن مفردات     
احلقوق اـردة   : اردة ميكن تقسيمها باعتبارات خمتلفة، كاعتبار املالية؛ فنقول       

: املالية، واحلقوق اردة غري املالية، أو اعتبار طبيعة املشروعية؛ فيتحصـل لـدينا            
ن  أصالة ال لـدفع الضـرر، إال أ        حقوق شرعت لدفع الضرر، وحقوق شرعت     
 لتحقيق التناسق بني أنواع احلـق       ؛األساس الذي اعتمده الباحث والذي رآه أليق      

بني جمموعة من احلقوق، والـيت  ارد؛ هو النظر إىل الوحدة املوضوعية اليت جتمع      
 .كانت نتيجتها ما أثبت يف مطالب هذا املبحث



 ٣٠

 

 

 

 

 

 :احلقوق اردة اليت شرعت لرفع الضرر: املطلب األول

 :على فرعنيويشتمل 

 :حق الشفعة: الفرع األول

 :حق الزوجة يف القسم: الفرع الثاين



 ٣١

 :الفرع األول

 حق الشفعة
 :تعريف الشفعة: أوال

 :لغة

القضاء ا لصاحبها، وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشـفعة يف     : الشفعة يف الدار واألرض   
ضمه إىل ما عندك فتزيده،     الشفعة الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حىت ت        : اللغة، فقال 

وتشفعه ا؛ أي أن تزيده ا؛ أي أنه كان وترا واحدا، فضم إليه ما زاده وشفعه به، وقال              
كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد بيع مرتل، أتاه رجل فشفع إليـه   : القتييب يف تفسري الشفعة   

 .٥٧ شفعة ومسي طالبها شفيعافيما باع، فشفّعه، وجعله أوىل باملبيع ممن بعد سببه، فسميت

 :يف االصطالح

 إال أن تعريفام هلا قد تباينت، ويرجع        رغم أن حقيقة الشفعة واحدة عند الفقهاء؛      
سبب التباين إىل اختالفهم يف بعض األحكام املتعلقة بالشفعة، كمن تثبت لـه الشـفعة،               

 .وفيما يكون حق الشفعة، وهذا ما سنشري إليه يف عرض األحكام

 :أنه ميكننا القول أن التعريف احلدي للشفعة هوإال 

 .٥٩ شريكه ممن انتقلت إليه بعوض٥٨استحقاق الشريك انتزاع ِشقِْص

 :  فقهية هذا بياا٦٠ وتتعلق حبق الشفعة أحكام:األحكام:ثانيا

                                                        
 )٢/٣٣٤(لسان العرب احمليط  ٥٧
الطائفة من الشيء والقطعة من األرض، ويطلق على احلظ والنصيب، لسان العرب احمليط : الشقص هو ٥٨
)٢/٣٤٠( 

 )٤/١٠٠(التعريف مقتبس بتعديل يف آخره من غاية املنتهى بشرحه مطالب أويل النهى  ٥٩
از قصد إعطاء صورة عن هذا احلق، وإالّ فاخلوض يف مسائله وجزئياته متعذر وليس عرض األحكام سيكون بإجي ٦٠

 .هذا حمله



 ٣٢

 :من يثبت هلم حق الشفعة :املسألة األوىل

اسم، فيما بيع من أرض     أمجع العلماء على أن حق الشفعة يثبت للشريك الذي مل يق          
 .٦١أو دار أو حائط

 بالشفعة فيما  قضى رسول اهللا  : قالومستند اإلمجاع السنة؛ ملا رواه جابر 
  .٦٢مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطرق، فال شفعة

 بالشفعة يف كل شركة مل تقسم، ربعٍة، ال حيل          قضى رسول اهللا     :وعند مسلم 
ذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ومل يسـتأذنه             له أن يبيع حىت يستأ    

 .٦٣فهو أحق به

 بثبوت الشفعة للشريك يف حقوق االرتفـاق، وللجـار خالفـا            ٦٤وانفرد احلنفية 
 .٦٥للجمهور

، والصقب املالصـق؛    ٦٦اجلار أوىل بصقبه   : واستدلوا ملذهبهم حبديث النيب     
اجلار أحق بشفعة جاره، إذا      :، ورِوي أنه قال   أي أن اجلار أحق مبا يليه، ومبا يقرب عنه        

 .، وهو نص يف املسألة٦٧كان طريقهما واحدا، ينتظر ا وإن كان غائبا

                                                        
 )٥/١٧٨(، املغين )٣/٣٧٦ (، الشربيين، مغين احملتاج)٧/١٩١ (، عليش، منح اجلليل)٥/٤(بدائع الصنائع  ٦١
م رجوع وال إذا اقتسم الشركاء الدور أو غريها فليس هل:  بابالشركة،:  كتابرواه البخاري ، ٦٢

 )٢٣٦٤رقم /٢/٨٨٤(شفعة
 )١٦٠٨رقم/٣/١٢٢٩( باب الشفعةالبيوع،:  كتابرواه مسلم ، ٦٣
 )٥/٤(البدائع  ٦٤
 )٥/١٧٨(، املغين )٣/٣٧٦(، مغين احملتاج )٧/١٩١(منح اجلليل  ٦٥
 )٦٥٧٦رقم /٦/٢٥٥٩( باب يف اهلبة والشفعةاحليل،:  كتابرواه البخاري ، ٦٦
، وابن ماجه ، كتاب الشفعة، باب )٣٥١٨رقم /٣/٢٨٦( يف الشفعة: بابلبيوع،ا:  كتابرواه أبو داود ، ٦٧

:  كتاب، وابن أيب شيبة يف مصنفه ،)١٤٢٩٢رقم /٣/٣٠٣(، وأمحد )٢٤٩٤رقم /٢/٨٣٣(الشفعة باجلوار
 :، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ، كتاب)٢٢٧٢١رقم /٤/٥١٨(من كان يقضي الشفعة للجار:  بابالشفعة،
، غري أن احلافظ ابن )١٥٤٠رقم(صححه األلباين يف إرواء الغليل  .)٤/١٢٠( الشفعة باجلوار: بابالشفعة،

 ).٢/٢٠٢الدراية(» هو منكر«": ايةالدر"حجرقال يف 



 ٣٣

 :ورد اجلمهور على استدالل احلنفية مبا يلي
حديث اجلار أوىل بصقبه ليس صرحيا يف إثبات الشفعة، وحديثنا صريح يف نفـي              -

يف اجلار مع جاره، أما بقية األحاديث ففي سندها الشفعة عن كل ما قسم، كما هو احلال       
 .٦٨مقال وحديثنا صحيح فيقدم

أن الشفعة تثبت ملن كان له حق من امللك، واجلار إمنا له حق يف جوار ال يف نفس                 -
 .٦٩امللك

 :حمل الشفعة: ةثانياملسألة ال

ـ   ٧٠تثبت الشفعة يف أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا هلا وهذا باتفاق             ت ، فال تثب
كاحليوان واللباس وما شابه ذلك؛ ألنـه يتعـذر فيهـا احلـدود             : الشفعة يف املنقوالت  

 .٧١والطرق

عميما حلق الشفعة يف كـل مـا        ، ت وانفرد املالكية بثبوت الشفعة يف النخل والشجر      
 .٧٢لقسميصلح ل

 :املسألة الثالثة
بـة  تثبت الشفعة فيما انتقل من نصيب الشريك بعوض مايل، كالبيع أو الصلح وه            

الثواب، وأما ما انتقل بغري معاوضة كإرث أو هبة بال ثواب أو وصية فال شفعة فيه، وهذا                 
 .٧٣عند اجلميع

كاملهر وعوض اخللع وعوض صلح الـدم يف        : واختلف فيما انتقل بعوض غري مايل     
 .٧٧ واحلنابلة٧٦ فيه الشفعة، ومنعها احلنفية٧٥ واملالكية٧٤جناية العمد، فأثبت الشافعية

                                                        
 )٥/١٧٩(املغين  ٦٨
 )٧/١٩١(منح اجلليل  ٦٩
 )٥/١٨٠(، املغين )٣/٣٧٣(، مغين احملتاج )٧/٢١٠(، منح اجلليل )٥/١٢(البدائع  ٧٠
 )٧/٢٨٠ (، للقرايفةالذخري ٧١
 )٤/٢١٦(املدونة  ٧٢
 )٥/١٨٢(، املغين )٣/٣٧٦(، مغين احملتاج )٧/٢١٠(، منح اجلليل )٤/٢٤٦(، املدونة )١١-٥/١٠(البدائع  ٧٣



 ٣٤

نفية واحلنابلة أن الشفيع إما أن يأخذ بعني ما أُِخذَ به النِصـيب، وهـذا    ومستند احل 
 فـامتنع التملـك   -متعذر، وإما أن يأخذ بقيمته وال سبيل إليه؛ ألن املتملك مل يتملك به    

 .٧٩، أضف إىل ذلك أنه مملوك بغري مال أشبه املوهوب واملوروث٧٨أصال
 االشتراك يف املعاوضـة مـع حلـوق         ومستند املالكية والشافعية هو القياس جبامع     

 .٨٠الضرر
 :وقت طلب الشفعة: بعةرااملسألة ال

حق ثبت لدفع  طلب الشفعة ال بد أن يكون بعد علم الشفيع بالبيع على الفور؛ ألا     
، بينما أثبت املالكية لـه      ٨١، هذا عند احلنفية والشافعية واحلنابلة     الضرر، فكان على الفور   

ا بالشراء وشهد فيه، على أن حيلف أنه ما تأخر تركا حلقه يف             احلق إىل سنة، وإن كان عامل     
 :الشفعة، واستدلوا لذلك مبا يلي

 .أن النص الذي أثبت الشفعة ورد عاما غري مقيد بوقت-
 . ثبت له حق، فال يكون معجال كسائر احلقوق من الديون وغريهاهأن-
 .٨٢راأن يف حصر الشفعة يف الفور ضررا على الشفيع بأن يكون معس-

 :إسقاط حق الشفعة: املسألة اخلامسة
: الشفعة حق يقبل اإلسقاط، ويكون اإلسقاط إما بصريح القول كقـول الشـفيع            

كأن ميضي طول أمد والشفيع مل يطالب حبقه وهـو          : تركت حقي مثال، أو بداللة احلال     

                                                                                                                                                               
 )٣/٣٧٦(مغين احملتاج  ٧٤
 )٤/٢٤٨(املدونة  ٧٥
 )٥/١٢(البدائع  ٧٦
 )٥/١٨٢(، املغين )٢/٣٣٤ (، البهويتشرح منتهى اإلرادات ٧٧
 )٥/١٢(البدائع  ٧٨
 )٥/١٨٣(املغين  ٧٩
 )٣/٣٧٦(مغين احملتاج  ٨٠
 )٥/١٨٦(، املغين )٣/٣٩٢(، مغين احملتاج )٥/١٧(البدائع  ٨١
 )٧/٣٧١(الذخرية  ٨٢



 ٣٥

 يبيع الشفيع عامل به، أويعامل الشفيع بنفسه الشريك اجلديد ببيع أو مساقاة أو ما شابه، أو             
 .٨٣أو يشتري الشفيع الشقص املشفوع فيه من املشتري وهكذا النصيب الذي يشفع به،

 :توريث حق الشفعة :املسألة السادسة

 :اختلف العلماء يف مسألة توريث الشفعة على ثالثة أقوال

 ٨٤وهو مذهب احلنفية: القول األول
 :ـنص احلنفية على أن حق الشفعة حق ال يورث، واستدلوا ب

 .أنه متعلق مبجرد رأِي ومشيئِة الشفيع، وما كان كذلك ال يورث-
أن الشفيع يزول ملكه باملوت عن داره اليت يشفع ا، ويثبت امللك فيها للـوارث       -

بعد البيع، وقيام ملك الشفيع يف اليت يشفع ا من وقت البيع إىل األخذ بالشفعة؛ شـرط                 
 يف حق الوارث وقت البيع فبطلـت؛ ألـا ال          ومل يوجد يف حق امليت وقت األخذ، وال       

 .تستحق بامللك احلادث بعد البيع، وال بامللك الزائل وقت األخذ

 ٨٦ والشافعية٨٥وهو مذهب املالكية:القول الثاين
ملالكية والشافعية أن حق الشفعة حق يورث؛ فهو حق ثبت لدفع الضرر، وما             قرر ا 

 . الرد بالعيبكان كذلك من احلقوق فإنه يورث، ومن نظائره 

 ٨٧وهو مذهب احلنابلة: القول الثالث

وقد وقف احلنابلة موقفا وسطا بني املذهبني السابقني، فنصوا على أن الشـفيع إن              
مات قبل طلب حقه يف الشفعة مل يورث حقه؛ كونه مل جيب بعد، وأما إن مـات بعـد                   

                                                        
 )٢٢٠-٧/٢١٩(منح اجلليل  ٨٣
 )٥/٢٥٨ (، عثمان بن عليتبيني احلقائق ٨٤
 )٤/٢٢٨(املدونة  ٨٥
 )٢/٣٧٩ (، زكريا األنصاريأسىن املطالب ٨٦
 )٥/٢١٦(املغين  ٨٧



 ٣٦

ه قد تقرر بالطلب، أضف إىل      املطالبة بالشفعة؛ فإن مطالبته هذه تصير احلق موروثا؛ كون        
 .ذلك أن حق الشفعة خيار ثبت لدفع الضرر؛ فيورث كالرد بالعيب

 :الصلح عن حق الشفعة: املسألة السابعة

 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

، ٩٠ واحلنابلـة  ٨٩ والشافعية ٨٨مذهب مجهور العلماء من احلنفية     وهو: القول األول 
الشفعة مبال غري جائز، وهو باطل فتبطل معه الشفعة، واستدلوا       ونصوا على أن الصلح عن      

 :بـ
 ،أن حق الشفعة حق جمرد غري ثابت يف احملل، وإمنا الثابت للشفيع حق التملـك              -

 ٩١وهو معىن قائم بالشفيع فال يصح االعتياض عنه
 الشفعة ثبتت إلزالة الضرر، فإذا رضي بالعوض تبينا أن ال ضرر فال استحقاق؛             أن-

 ٩٢يبطل العوض لبطالن معوِضهف
وأما بطالن حق الشفيع يف الشـفعة؛  :" وأما سقوط حق الشفعة فقد جاء يف البدائع      

فألنه أسقطه بالصلح، فالصلح وإن مل يصح، فإسقاط حق الشفعة صحيح؛ ألن صحته ال              
تقف على العوض، بل هو شيء من األموال ال يصح عوضا عنه، فالتحق ذكر العـوض                

 .٩٣"صار كأنه سلّم بال عوضبالعدم؛ ف

 ونصوا على جواز الصلح عن حـق الشـفعة          ٩٤ وهو مذهب املالكية   :القول الثاين 
بعوض، إن كان الصلح بعد الشراء، ومستند ذلك؛ أنه تنازل عن ملك بعـوض فكـان                

                                                        
 )٥/٢١(البدائع  ٨٨
 )٢/٣٧٨(أسىن املطالب  ٨٩
، شرح منهى اإلرادات )٣/٤٠٢ (، البهويت، وكشاف القناع)٦/٢٧٠(و ) ٥/٢٤٧ (، املرداوياإلنصاف ٩٠
)٢/١٤٦( 

 )٥/٢١(البدائع  ٩١
 )٣/٤٠٢(، كشاف القناع )٢/٣٧٨(أسىن املطالب  ٩٢
 )٥/٢١(البدائع  ٩٣
 )٣٧٤(، حترير الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب )٧/٢١٠(ليل ، منح اجل)٧/٣٧٨ (، املواقالتاج واإلكليل ٩٤



 ٣٧

جائزا، وأما إن كان قبل الشراء فال يصح ورد املال، وكان على شفعته؛ ألن من وهب ما                 
 . تصح هبتهال ميلك مل

 :التحليل

 اإلسـقاط، اإلرث،    –عرضه من صور التصرف يف حق الشفعة        سبق   من خالل ما  
 :يلي ، نلحظ ما-االعتياض

ال خالف بني العلماء يف أن حق الشفعة يقبل اإلسقاط؛ لكونه حقا، فكل إنسان              -
صالحية استعمال ما يثبت له مـن حقـوق، كمـا أن لـه     استجمع أهلية التصرف، له    

 .هاإسقاط

بالنسبة ملسألة توريث حق الشفعة، فقد اختلف فيه العلماء، والذي يظهر للباحث؛     -
حق الشفعة متعلـق بـرأي        اختالفهم يف متعلق احلق؛ أي هل      هوأن مرجع تباين آرائهم     

الشخص؟ وما كان كذلك ال يورث، وهذا ما ارتضاه احلنفية، واحلنابلـة قبـل طلـب                
العني املشفوعة، وهي مال، وما كان من احلقوق متعلقا         الشفعة، أم أن حق الشفعة متعلق ب      

 .باملال فإنه يورث، وهذا ما ارتضاه املالكية، والشافعية، واحلنابلة بعد طلب الشفعة

أما ما يتعلق باالعتياض عن حق الشفعة، فالذي نلحظه أن مستند احلنفية يف املنع؛              -
عدم جواز التصرف فيه بطريـق      هو كون هذا احلق جمردا عن حمل امللك، فيلزم من ذلك            

 بالنسبة للشافعية واحلنابلة؛ فإن املنع مرده إىل طبيعة هذا احلق، وهو كونـه              ااملعاوضة، أم 
شرع لدفع الضرر، بينما انفرد املالكية جبواز املعاوضة عن هذا احلق؛ ألنه ملك؛ واملالـك              

  .حر يف التصرف يف ما ميلك باالعتياض أو بغريه

 
 
 
 
 



 ٣٨

 :اينالفرع الث

 حق القَسم

 :معىن القسم: أوال

 :لغة

القَسم بفتح القاف وسكون السني مصدر قَسم الشيء يقِْسـمه قَسـما فَانقَسـم،     
وقَسمه جزأه وهي الِقسمةُ، وأما الِقسم بالكسر فالنصيب، والقَسم بفتح القاف والسـني             

 .٩٥اليمني

 :يف االصطالح

سمى العدل بينهن أيضا، وحقيقتـه      ي و لزوج بني زوجاته   ا تسوية:  حبق القَسم  املراد
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين     :مطلقا ممتنعة، كما أخرب سبحانه وتعاىل حيث قال       

 ٩٦النساء ولو حرصتم فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

 :األحكام: ثانيا

 :ويتعلق حبق القَسم أحكام نبه عليها الفقهاء، وهي كاآليت
 :مسوجوب العدل يف القَ: وىلة األاملسأل

، واستدلوا على ذلـك مبـا    ٩٧العدل يف القَسم بني الزوجات واجب باتفاق الفقهاء       
 :يلي

                                                        
 )٨٨-٣/٨٧(لسان العرب احمليط  ٩٥
 ١٢٩النساء  ٩٦
، التاج واإلكليل ملختصر )٣/٥٣٤(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل)٣/٤٣٣(اهلداية بشرحه العناية ٩٧

 )٣/٤٨(، شرح منتهى اإلرادات)٧/٤٣٩(، املنهاج بشرحه حتفة احملتاج)٥/٢٥٢(خليل



 ٣٩

فانكحوا  : عقيب قوله تعاىل  فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة     :قوله تعاىل *
 .٩٨ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع

 اآلية الكرمية إىل االقتصار على الواحدة،       أن اهللا عز وجل أرشد يف     : وجه االستدالل 
عند خوف ترك العدل يف حال التعدد، وإمنا خياف على ترك الواجب، فدلّ على أن العدل            

 .٩٩بينهن يف القسم واجب

؛ أي جتوروا، واجلور حرام، فكان ١٠٠ذلك أدنى أن ال تعولوا :قوله تعاىل*
 .١٠١العدل واجبا ضرورة

 .١٠٣، وليس مع امليل معروف١٠٢عروفوعاشروهن بالم:قوله تعاىل*

 :من السنة*
اللهم :  كان يقسم بني نسائه فيعدل،  ويقول        أن النيب    : قالت عن عائشة   -

 .١٠٤هذه قسميت فيما أملك، فال تلمين فيما متلك وال أملك

                                                        
 ٣النساء  ٩٨
 )٢/٢٣٢(البدائع ٩٩

 ٣النساء  ١٠٠
 )٢/٢٣٢(البدائع ١٠١
 ١٩النساء  ١٠٢
 )٧/٢٢٩(املغين ١٠٣
 ، والبيهقي ،)١١٤٠رقم/٣/٤٤٦(ما جاء يف التسوية بني الضرائر:  باب أبواب النكاح،رواه الترمذي ، ١٠٤

نساء ولو حرصتم فال متيلوا كل ما جاء يف قول اهللا عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني ال:  بابالنكاح،: كتاب
، والنسائي )٢/٢٤٢(قسم بني النساءيف ال:  باب النكاح،:  كتاب، وأبو داود ،)٧/٢٩٨(امليل فتذروها كاملعلقة
وضعف احلديث . )١/٦٣٣(القسمة بني النساء:  باب أبواب النكاح،، وابن ماجه ،)٥/٢٨١(كتاب عشرة النساء

 .٢٠١٨األلباينُّ يف إرواء الغليل رقم



 ٤٠

من كان له امرأتـان،     : أنه قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا          -
 .١٠٥األخرى جاء يوم القيامة وشقّه مائلفمال إىل إحدامها دون 

 .مسوهذان النصان صرحيان يف إجياب العدل بني الزوجات يف القَ

 :إمنا القَسم يف املبيت: ةثانياملسألة ال

املقصود بالعدل يف القَسم العدل يف املبيت؛ فبه حيصل السكن واألنس، وال جيـب              
 يتعلق بالنشاط والشهوة، وهي ال تتأتى يف على الزوج التسوية بني نسائه يف اجلماع؛ كونه    

كل وقت، وكذا األمر بالنسبة لسائر االستمتاعات مما هي دون اجلمـاع، وإن كانـت               
 .١٠٦التسوية يف كل ذلك أوىل وأكمل

 : حمل القَسم الليل:املسألة الثالثة

األصل يف القَسم الليل، والنهار تبع له؛ ألن النهار وقت انتشار الناس قصد كسـب    
 .١٠٧املعاش، وإن كان الزوج ممن يعمل ليال كان قَسمه ارا، والليل تبع له

 :النكاح سبب وجوب القَسم: بعةرااملسألة ال

يستوي يف القسم الشابة والعجوز واملسلمة والكتابية واحلائض والنفساء ومـن آىل            
قسـم؛ وألن   منها ومن ظاهر ومحِرمة، دلّ على ذلك عموم األدلة املوجبة للعـدل يف ال             

                                                        
 ، والدارمي ،)٧/٢٩٧(الرجل ال يفارق اليت رغب عنها وال يعدل هلا:  بابالنكاح،:  كتابرواه البيهقي ، ١٠٥

وصححه األلباين يف إرواء . )١/١٨٠(، وابن اجلارود يف املنتقى )٢/١٩٣(العدل بني النساء:  بابكتاب النكاح،
 .٢٠١٧الغليل رقم

 )٢٣٥-٧/٢٣٤(، املغين)٤/٤١٤(، مغين احملتاج)٥٣٨و ٣/٥٣٥(يل، منح اجلل)٣/٤٣٤(اهلداية بشرحه العناية ١٠٦
، شرح منتهى )٧/٢٣٣(، املغين)٤/٤١٧(، مغين احملتاج)٣/٥٣٤(، منح اجلليل)٣/٤٣٣(فتح القدير ١٠٧

 )٣/٤٨(اإلرادات



 ٤١

النسوة يستوين يف سبب وجوب القسم وهو النكاح، فيستوين بذلك يف وجوب القسـم              
  .١٠٨هلن

 : كالصحيح عليهاملريض يف وجوب القَسم: ةامساملسألة اخل

فإن شق عليه ذلك استأذن يف الكـون     املريض يف وجوب القسم عليه كالصحيح،     
 كـان  أن رسول اهللا:ضي اهللا عنها ؛ ملا روته عائشة رعند إحداهن كما فعل النيب   

يسأل يف مرضه الذي مات فيه، أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فـأَِذنَ لـه                    
، فلو سقط القسم ١٠٩  ها فكان يف بيت عائشة حىت مات عندأزواجه يكون حيث شاء،

 .باملرض مل يكن لالستئذان معىن

 .١١٠و اعتزهلن مجيعا إن أحبفإن مل يأذنّ له، أقام عند إحداهن بالقرعة أ

 :القَسم للجديدة: املسألة السادسة

ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن الرجل إذا كانت عنده نسـوة    
 مث رجع لقسمه بال قضاء للباقيـات،      وتزوج جديدة، فإن كانت بكرا بات عندها سبعا،         

 .١١٢ وثالث للثيبسبع للبكر؛ خلرب١١١وإن كانت ثيبا بات عندها ثالثا

وذهب احلنفية إىل أنه ال فرق بني البكر والثيب، وال بني اجلديدة والقدمية وجعلـوا          
 حني قال هلا رسـول اهللا       ، واستدلوا حبديث أم سلمة      ١١٣التفضيل بالبداءة دون الزيادة   

                                                        
، )٣/٢٣٠(، أسىن املطالب)٤/٤١٤(، مغين احملتاج)٥٣٥-٣/٥٣٤(، منح اجلليل)٢/٢٣٢(البدائع ١٠٨
 )٧/٢٣٠(املغين

إذا استأذن الرجل نساءه يف أن ميرض يف بيت بعضهن فأذن :  بابالنكاح،:  كتابواه البخاري ،ر ١٠٩
 .)٥٢١٧رقم/٥/٢٠٠١(له

 )٧/٢٣٠(، املغين )٤/٤٢٣(، مغين احملتاج )٣/٥٣٤(، منح اجلليل)٣/٤٣٤(، فتح القدير )٢/٢٣٣(البدائع  ١١٠
 )٧/٢٣٠(، املغين )٤/٤٢١(ج ، مغين احملتا)٣/٣٤٠(، حاشية الدسوقي )٤/٤(حاشية اخلرشي  ١١١
ذكر األمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم هلا سبعا أو ثالثا إذا :  بابكتاب النكاح،رواه ابن حبان ، ١١٢

نكاح :  بابالنكاح،:  كتاب، وعبد الرزاق يف مصنفه ،)١٠/٨(كانت ثيبا مث االعتدال بينهما يف القسمة
إسناده صحيح على شرط «: قال الشيخ شعيب األرناؤوط. )٥/٢٠٥(ه ، وأبو يعلى يف مسند)٦/٢٣٥(البكر
 ).٤٢٠٨رقم/١٠/٨اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان(» مسلم



 ٤٢

:      إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ففيه أنّ النيب     ١١٤ ،      سـاوى بـني أم 
يف القسم مع أا زوجة جديدة، فعلم أن ال فضل بـني اجلديـدة               وبني نسائه    سلمة  

 .والقدمية يف القسم
وإن شـئت ثلثـت عنـدك        : ألم سلمة  ورد ذلك بتتمة احلديث، وهو قوله       

 .؛ أي عاد استأنف قسمه لنسائه كلهن، دون أن يقضي هلن١١٥ودرت
يـات عنـدها    كانت ثيبا، وحقها الب  حني دخل ا النيب      إن أم سلمة  : فقالوا

وإن شئت ثلثت عندك ودرت، ومل يشر إىل القضاء، وأما           : ثالثا؛ ولذلك قال هلا النيب    
إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن؛ فألا طمعت يف احلق املشروع لغريها            : قوله هلا   

 .١١٦فبطل حقها، وكان هلن القضاء

 وزاد احلنفية أن القسم من حقوق النكاح، وهن يف ذلـك سـواء، فـال وجـه                
 .١١٧للمفاضلة

عن التابعني يف هذا الباب من االختالف، كالذي بـني أئمـة            :" قال ابن عبد الرب   
، وما ذهب إليه مالك والشافعي، هو الذي وردت بـه اآلثـار             -فقهاء األمصار -الفتوى

 .١١٨- إن شاء اهللا عز وجل –املرفوعة، وهو الصواب 

 مالك رضي اهللا عنه أن النيب        حديثا بسنده إىل أنس بن     -األحاديث املرفوعة –وذكر منها   
قال : إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثا١١٩. 

                                                                                                                                                               
 )٣/٤٣٣(العناية شرح اهلداية  ١١٣
 الرضاع،:  كتاب، وكذا مسلم مبعناه ،)٢/٥٢٩(املقام عند البكر والأيم:  بابالنكاح،: كتابرواه مالك ، ١١٤
 )١٤٦١رقم/٢/١٠٨٣(لبكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزواج  قدر ما تستحقه ا:باب
 نفس احلديث السابق ١١٥
 )٤/٤٢٢(، مغين احملتاج )٤/٤٦٣(الذخرية  ١١٦
 )٣/٤٣٤(العناية شرح اهلداية  ١١٧
 )٦/٨٤(االستذكار البن عبد الرب  ١١٨
قدر ما : باب) ٢/١٠٨٤(إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم : ، باب)٥/٢٠٠٠(أخرجه البخاري موقوفا  ١١٩

 تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف



 ٤٣

 :هبة املرأة قسمها: ةسابعاملسألة ال

املرأة قسمها أي نوبتها لضرا؛ ألنه حق ثبت هلـا،          ١٢٠اتفق الفقهاء على جواز هبة    
 ذلك رضا الزوج؛ ألا ال متلك إسـقاط         فلها أن تستويف وهلا أن تترك، واشترطوا ملضي       

 .١٢١حقه من االستمتاع، فله أن يبيت عندها يف ليلتها
 :ـواستدلوا ب

ال :  فقالـت  خشيت سودة أن يطلقها الـنيب       :"  قال حديث ابن عباس    -١
 .١٢٢"تطلقين وأجعل يومي لعائشة، ففعل

لـت  أن رسول اهللا وجد على صفية بنت حيي يف شيء، فقا           : عن عائشة   -٢ 
 ولك يومي؟ فأخذت مخارا مصبوغا      هل لك أن ترضي عني رسول اهللا        : صفية لعائشة 

،فقال رسول اهللا   بزعفران، فرشته ليفوح رحيه، مث اختمرت به، وقعدت إىل جنب النيب            
:     إليك يا عائشة إنه ليس يومك  ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، فأخربتـه        :   قالت

 .١٢٣"باألمر، فرضي ا

 :ى ذلك ما يليوبنوا عل

إذا وهبت املرأة قسمها لكل ضرائرها، سوى بينهن الزوج يف ذلك فتجعل الواهبة             -
 .أو املسقطة كاملعدومة ويقسم للباقيات، وليس له أن يتصرف يف نوبتها كيفما شاء

                                                        
هذه اهلبة ليست ككل اهلبات ألنه ال يشترط قبول املوهوب له خبالف غريها كون احلق يدور بني الزوج  ١٢٠

 )٤/٤٢٤(والواهبة، انظر مغين احملتاج 
، حاشية الدسوقي )٥/٢٥٧(تاج واإلكليل ال) ٤٣٧-٣/٤٣٦(، اهلداية بشرحه العناية )٢/٢٣٣(البدائع  ١٢١

 )٧/٢٣٧(، املغين )٤/٤٢٤(، مغين احملتاج )٢/٣٤١(
يف :  بابالنكاح،:  كتاب، وأبو داود ،)٧/٧٤(، والبيهقي )٥/٢٤٩(ومن سورة النساء: باب رواه الترمذي ، ١٢٢

»  حسنسنده«": اإلصابة"قال احلافظ ابن حجر يف . )٦/٧٦(، وأمحد )٢/٢٤٢(القسم بني النساء
 ).٤/٣٣٨اإلصابة(

، وضعفه الشيخ شعيب األرناؤوط يف تعليقه على مسند اإلمام أمحد )٦/٩٥(رواه أمحد يف مسنده  ١٢٣
)٤١/١٨٤.( 
 



 ٤٤

إذا وهبت املرأة نوبتها لزوجها فقط، فله التخصيص لواحدة فأكثر بنوبة الواهبة؛            -
 .١٢٤ه فيضعه حيث شاءألا جعلت احلق ل

إن رجعت وطلبت قسمها فلها ذلك؛ ألن ذلك كله كان إباحة منها، واإلباحة ال              -
 .١٢٥تكون الزمة، كاملباح له الطعام؛ فإن املبيح ميلك منعه والرجوع عن ذلك

 :إسقاط الزوجة قسمها بعوض: ةثامناملسألة ال
 كـان هـذا   -ض إسقاط الزوجة حقّها يف القسم بعـو : اختلف العلماء يف مسألة   

 : على ثالثة أقوال-العوض مدفوعا من قبل ضرا، أو من قبل زوجها
 ، وعلّلوا مـنعهم    ١٢٧ والشافعية ١٢٦وهم احلنفية : وهو مذهب املانعني   :القول األول 

بأن حقها يف كون الزوج عندها ليس ماال، فال جيوز مقابلته مبال، وزاد احلنفية بأن حـق                 
 .١٢٨ال جيوز االعتياض عنهاالقسم من احلقوق اردة اليت 

وبنوا على ذلك أا لو أخذت على إسقاط نوبتها ماال لزمها رده، وعلى الزوج أن               
 . يقضي هلا؛ ألا تركته بشرط العوض ومل يسلم هلا

أن املرأة لو بذلت ماال للزوج؛ ليجعـل هلـا يف           : ونص احلنفية بناء على ما سبق     * 
أن يفعل، ويرد ما أخذه منها؛ألنه رشوة؛كونه أخذ        القسم أكثر مما تستحقه ال حيل للزوج        

 .١٢٩املال ملنع احلق عن املستحق

 

                                                        
 )٧/٢٣٧(، املغين )٤/٤٢٥(، مغين احملتاج )٤/٦(، خليل بشرحه اخلرشي )٣/٤٣٧(فتح القدير  ١٢٤
 )٣/٥٢(، شرح منتهى اإلرادات )٤/٤٢٥(ين احملتاج ، مغ)٣/٤٣٧(، اهلداية بشرحه العناية )٢/٢٣٣(البدائع  ١٢٥
 )٣/٤٣٦(، فتح القدير )٢/٢٣٣(البدائع  ١٢٦
 )٧/٤٥٣(، حتفة احملتاج )٤/٤٢٥(مغين احملتاج  ١٢٧
 )٤/٥١٨(رد احملتار  ١٢٨
 )٢/٢٣٣(البدائع  ١٢٩



 ٤٥

 وعلّل املالكية مذهبهم بأن حـق  ١٣٠مذهب ايزين وهم املالكية وهو :القول الثاين 
القسم هو ملك للزوجة وما كان كذلك جاز بذله بعوض، واشـترطوا إلمضـاء هـذا                

 :أمورا ١٣١البيع

 هو األمر يف هبة يومها للعلة نفسها؛ كونه قد يكون لـه            إمضاء الزوج، متاما كما   -
 .غرض يف عني الواهبة

: ، سئل مالـك   ١٣٢أن ال يكون على التأبيد بل يكون يف مدة يسرية، تفاديا للغرر           -
الناس يفعلونه وغريه أحب : فيمن يعطي امرأته شيئا يف يومها ليكون فيه عند األخرى، قال      

ن صاحبتها يومها من زوجها وأكرهه وأرجو خفة شراء ليلة          إيلّ، وال يعجبين شراء املرأة م     
  .١٣٣ال أكثر

 .١٣٤إال أن الشيخ أمحد الزرقاين ذهب إىل جواز شراء النوبة على الدوام

       فإن كان الزوج هو من دفع العوض كانت نوبة املسقطة حقَّها له، خيص به من شاء           
 .من نسائه، كما أن الضرة ختتص مبا اشترته

، حيث فرقوا بني أن يكـون مـا يقابـل           ١٣٥وهو مذهب احلنابلة  : لثالثالقول ا 
اإلسقاط عوضا ماليا، فمنعوا من ذلك؛ ألن حق القسم ليس ماال فال جيوز مقابلته مبـال،              

 وكانت هلا نوبتها، أما     نوبتها بعوض مايل، وجب عليه رده     وعليه لو أن الزوجة أسقطت      
 املتقـدم   ١٣٦، جاز ذلك حلديث صفية    إن كان اإلسقاط بعوض غري مايل كخدمة مثال       

                                                        
 )٣/٥٤١(منح اجلليل  ١٣٠
 )٣/٥٤١(ا هو إسقاط بعوض، منح اجلليل يف إطالق لفظ البيع على هذا جتوز ألن املبيع ال يكون إال ذاتا، وإمن ١٣١
 )٣/٥٤١(منح اجلليل  ١٣٢
 )٥/٢٥٨(التاج واإلكليل  ١٣٣
 )٢/٣٤١(حاشية الدسوقي  ١٣٤
 )٣/٥١(، شرح منتهى اإلرادات )٧/٢٣٧(املغين  ١٣٥
 ٣٥:سبق خترجيه انظر ص ١٣٦



 ٤٦

 يف مقابل أن ترضي رسـول اهللا  ذكره، وفيه أا رضي اهللا عنها أسقطت يومها لعائشة        
 عنها، وإقرار النيب لفعلها دليل مشروعيته . 

 :التحليل

الذي خنلص إليه بعد هذا العرض؛ أن التصرفات اليت تتعلق ذا احلق تقتصر علـى               
وبغري عوض؛ كون هذا احلق ال يتصور توريثه؛ ألنـه مـرتبط            اإلسقاط بنوعيه، بعوض    

خاصة عند  _ بالزوجة حال حياا، كما ال يتصور بيعه ألن املبيع األصل فيه أن يكون ذاتا             
 .-احلنفية واملالكية

  . وقد سبق بيان مدرك ذلك يف حق الشفعةهفأما اإلسقاط بغري عوض فال إشكال في

فقد اطردت مذاهب العلماء، يف تعليل املنع واإلباحة        وأما ما يتعلق باإلسقاط بعوض      
وأما استثناء احلنابلة حلل االعتياض إن كان العوض غري         . على حنو ما فصل يف حق الشفعة      

 كما نلحظ تعليال آخر للشافعية واحلنابلة؛  . مايلّ؛ فمرده إىل النص وهو حديث صفية        
 . أن حق القسم ال يتعلق مبنفعة ماليةووه

ن مثّة فرقا بني حق القسم وحق الشفعة، وهو أن حق القسم يتجدد كل يـوم     كما أ 
بالنسبة للزوجة؛ لذلك يبقى ثابتا هلا مع عدم حل عوضه عند احلنفية والشافعية واحلنابلـة               

 .على تفصيل، بينما حق الشفعة ال يتجدد؛ لذلك مل يبق ثابتا للشفيع مع عدم حل عوضه

وهي مـن   : جة يف القسم؛ حق اخليار بالنسبة للمخرية       وأحلق احلنفية حبق الزو    :تنبيه
ثبت هلا اخليار يف أن ختتار نفسها أو تبقى مع زوجها، ويثبت هلا حق اخليـار بالشـرع                  

 .كالصغرية إن بلغت، ومن كان بزوجها عيب جب أو عنة، كما يثبت بتخيري الزوج هلا

جها أن يصـاحلها     فليس لزو  –بالشرع أو بتخيري الزوج     –فمن ثبت هلا حق اخليار      
على مال مقابل إسقاط حقها يف اخليار، فإن صاحلته على ذلك، سقط خيارها ووجب رد               

 .١٣٧املال
                                                        

 )٤/٥١٨(، رد احملتار )٣٨٥(، جممع الضمانات )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع  ١٣٧



 ٤٧

 اختيـار   –ويشكل على هذا احلق اعتباره من احلقوق اردة؛ ذلك أن اسـتعماله             
 حيدث أثرا وهو أن تصبح أجنبية عن زوجها ألنه يعد عند احلنفية طلقـة               -الزوجة نفسها 

 .ا أن إسقاط هذا احلق يبقي الزوجة حالال لزوجهابائنة، كم

اللهم إال أن يقال أن ملك الزوجة حلق اخليار؛ سواء كان بتخيري الزوج أو بالشرع،               
هو حق جمرد عن ملك عصمة النكاح، ذلك أن الزوج مع ثبوت حق اخليار لزوجته، لـه                 

 الزوجة حلق اخليار هـو       أن ملك  لَصحتأن يطلقها قبل أن تستعمل حقها يف االختيار، فَ        
 . واهللا أعلم،جمرد عن ملك أصل العصمة فهي تبقى يف يد الزوج



 ٤٨

 

 

 

 :حقوق االرتفاق: املطلب الثاين

 :ويشتمل على ستة فروع

 :حق الشرب: الفرع األول

 :حق املرور: الفرع الثاين

 :حق التسييل: الفرع الثالث

 :حق ارى: الفرع الرابع

 :علّيحق الت: الفرع اخلامس

 :احلق املتعلق باجلدار: الفرع السادس



 ٤٩

 :متهيد

ع؛ حقـوق   ل من أطلق على هذه الصور من املنـاف        جتدر اإلشارة إىل أن أو    
وقد استقى إطالقه هذا من     " مرشد احلريان   " االرتفاق؛ هو قدري باشا يف كتابه       

عرف يف معرض الكالم عن هذه املنافع، وقد        " ارتفاق  " استعمال الفقهاء لكلمة    
حق االرتفاق بأنه حق مقرر على عقار ملنفعة عقار آخر مملوك ملن ال ميلك العقار               

 .١٣٨األول، وهو تعريف مطابق لتعريف القانونيني هلذه الصور من املنافع

                                                        
 ٥٣مالت الشرعية، علي اخلفيف صانظر أحكام املعا ١٣٨



 ٥٠

 
 : الفرع األول

ربحق الش 

 معىن الشرب: أوال

 :لغة
هـذه  قال   :، ومنه قوله تعاىل   ١٣٩نصيب من املاء  الشرب يف اللغة معناه احلظ وال     

ونبئهم أن الماء قسمة     :وقوله١٤٠ ناقة لها شرب ولكم شرب يوم  معلوم       
 .١٤١ بينهم كل شرب محتضر

 :اصطالحا

 .١٤٢هو احلظ والنصيب من املاء غري احملرز واخلاص بسقي املزروعات

 :شرح التعريف

و بأنابيب أ  وتارة أخرى    ،يكون تعيينه تارة بالزمن كاليوم واليومني     : احلظ والنصيب 
فجوات ذات اتساع معني، واملقصود حتصيل الوسيلة اليت تمكّن إيفاء احلق كـل بقـدر                

 . نصيبه

 فليس  ،كمياه األار والوديان واآلبار، أما املاء احملرز يف خزان وما شابه          : غري احملرز 
 . كونه أصبح ملكا حملرزه،حمل الكالم عليه هنا

                                                        
 )٢/٢٨٧(عرب احمليط اللسان  ١٣٩
 ١٥٥الشعراء  ١٤٠
 ٢٨القمر  ١٤١
 )١/١٢٠(١٤٣ درر احلكام املادة انظر ١٤٢



 ٥١

 أو بستان أو حديقة، وهو قيـد        سواء كانت يف مزرعة   : اخلاص بسقي املزروعات  
 خيرج به ما كان خاصا بشرب اإلنسان واملواشي، والذي اصطلح عليـه حبـق       ،احترازي

 .١٤٣الشفة

  ردة كونه ينفك     ويعد حق الشعن ملك أصل النـهر أو البئـر،         رب من احلقوق ا 
    ر أو بئر    فيكون للشخص حق االنتفاع بالس وهذان األخريان ملـك لشـخص       ،قي من 

        فال يشترط يف الشخص حىت يثبت له حق الشرب أن يكون مالكا ألصل قرار النهر                آخر،
أو البئر ، أضف إىل ذلك أن االنتفاع بالشرب أو عدمه ال حيدث أثرا يف أصل النـهر أو                   

 .البئر

 : وتتعلق حبق الشرب مجلة من األحكام نوردها فيما يلي:األحكام: ثانيا

 :الشربثبوت حق  :املسألة األوىل

   ثبوت هذا احلق   لا سنعرض    أنواع، فإن  رب متعلقا باملاء، وهذا األخري    ما دام حق الش
 :وفق أنواع املياه فنقول

املاء إما أن يكون جاريا كما هو حال األار والوديان صغرية كانت أم كبرية، وإما               
 . أن يكون بئرا

ـر غـري    ك أو جاريا يف     جاريا يف ر مملو   وهو إما أن يكون     : املاء اجلاري : أوال
 .مملوك

 : وهو بدوره نوعان: املاء اجلاري يف ر غري مملوك*

 :األار العظيمة كالنيل والفرات: النوع األول
   يثبت فيها حق الش رب والش  م        فة لكل الند لشـراس، فلهم سقي زرعهم والتـزو

شرط واحد وهو عدم     ب ،وشرب دوام، وما يتعلق حبوائجهم اليت ال غىن عن املاء لقضائها          
                                                        

١٤٣ م واالستسقاء باألواينأهل الشفة هم الذين هلم حق الشدون سقي األراضي،رب بشفاههم وسقي دوا ، 
 )١٥٦(، انظر طلبة الطلبة  وتصغريها شفيهة على األصل،فيفاوالشفة واحدة الشفاه وأصله شفهه سقطت اهلاء خت



 ٥٢

 بني اجلميع، فليس ألحد أن ينتفع ذه األر         اكون حق االنتفاع مشترك    اإلضرار بالنهر؛ 
 : ، وأصل هذا كلّه قول النيب       ١٤٤ ا حلاقه الضرر  ومينع اآلخرين من ذلك بإ     والوديان

 .١٤٥الناس شركاء يف ثالث، يف املاء والنار والكأل

ومن صوره  :ون يف مائه  ويتشاح الذي يزدحم الناس فيه   النهر الصغري   : النوع الثاين 
، ١٤٦ أهل األرض الشاربة منه، فإنه يقدم من هو يف أول النـهر            السيل الذي يزدحم عليه   

إىل الذي يليه فيصنع مثله، وهكـذا إىل أن   فيسقي وحيبس املاء حىت يبلغ الكعبني مث يرسل      
ن يليه، فال شيء للباقني، ألن      معتنتهي األراضي كلها، فإن مل يفضل شيء عن األول أو           

 .١٤٧حقهم يف الفاضل فهم كالعصبة يف املرياث

 أن رجال من األنصار خاصـم الـزبري يف          :"ما روى عبد اهللا بن الزبري      وأصل ذلك 
     شراج احلرة اليت يسقون    ا إىل النيب   فقال رسول اهللا ،  :       اسق يا زبري، مث أرسل

 يا رسول اهللا أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه ": فغضب األنصاري، وقال  املاء إىل جارك  
:  قال الزبري  رديا زبري اسق، مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلَ          :، مث قال    رسول اهللا 

فال وربك ال يؤمنون حتـى يحكمـوك         : إين ألحسب هذه اآلية نـزلت فيه      فواهللا

                                                        
، منح )٢٧٠-٣/٢٦٩(، درر احلكام )٢/٥٦٢ (، شيخي زاده، جممع األر)٢٤٣-٨/٢٤٢(البحر الرائق  ١٤٤

   )٥/٣٣٩(، املغين )١/٤٥١(، فتاوى السبكي )٣/٥١٦(، مغين احملتاج )٨/١٠٣(اجلليل 
  باب الرهون،: ، كتابابن ماجهو).٣٤٧٧رقم/٢٧٨ /٣ (  منع املاء،البيوع، باب يف: ، كتاب داودو أبرواه ١٤٥

 مسند احلارث  زوائد احلارث بن أيب أسامة مسنده،أخرجهو، )٢٤٧٢رقم/٨٢٦ /٢(املسلمون   شركاء يف ثالث 
رواه الطرباين بسند حسن عن زيد بن «: ، قال احلافظ ابن حجر)١/٥٠٨(الناس شركاء يف ثالث، : ، بابللهيثمي

ثالث ال مينعن املاء : ري عن ابن عمر، وله عنده طرق أخرى، والبن ماجه من حديث أيب هريرة بسند صحيحجب
املسلمون :"، وصححه بلفظ"الناس شركاء: "وضعف األلباين احلديث بلفظ،)٣/٦٥(، تلخيص احلبري »والكأل والنار

 ١٥٥٢إرواء الغليل رقم". شركاء
على من هو يف أول النهر، وإمنا درج الفقهاء على التعبري مبن هو  يف ) األرض إحياء ( يقدم السابق إىل اإلحياء  ١٤٦

ر أول النهر محال لألمر على الغالب، ففي غالب األحيان من أحيا أرضا للزراعة فإنه حيييها جبنب النهر تسهيال ألم
 )٨/١٠١(، منح اجلليل )٥/٣٤٠(، املغين )٣/٥١٦(مغين احملتاج : السقي، انظر

 )٥/٣٣٩( املغين ١٤٧



 ٥٣

 بكر بن حـزم،  ، وروى مالك يف املوطأ أيضا عن عبد اهللا بن أيب  ١٤٨ فيما شجر بينهم  
ميسك حىت الكعبني، مث يرسل     : قال يف سهل مهزور ومذينيب     أنه بلغه أن رسول اهللا      
 .١٤٩األعلى على األسفل

ملاء بينهما إن أمكن،     ا نقتسمافإما ي إن استوى اثنان يف القرب من أول النهر،         أما  
،  يسع حاجتـهما    فإن كان املاء ال     أقرع بينهما، فقدم من تقع له القرعة،       وإن تعذر ذلك  

خر، وليس له أن يستهلك املـاء       سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من املاء، مث تركه لآل           
ال يف   ألن اآلخر يساويه يف استحقاق املاء، وإمنا القرعة للتقدمي يف اسـتيفاء احلـق،             كله؛

 .١٥٠أصل احلق

 ي يف هذا النوع من املاء اجلـار        أصل حق الشرب   وخنلص من كل ما تقرر إىل أن        
 .ثابت للجميع، لكن يقدم يف االستيفاء األول فاألول

 :وهو قسمان: املاء اجلاري يف ر مملوك

مثل أن حيفر إنسان أو مجاعة را صغريا يتصل       : أن يكون املاء مباح األصل     :األول
 حق الشرب ثابت ألصحابه الذين قاموا حبفـره        االنتفاع به للجميع، فإن      بنهر كبري مباح  

  .١٥١بينهم على حسب نفقة احلفرويقسم خاصة، 
مثل أن يشترك مجاعة يف استنباط عني وإجرائها،   : أن يكون منبع املاء مملوكا    : الثاين

سب مـا   فإم ميلكوا أيضا، ألن ذلك إحياء هلا، ويشتركون فيها ويف ساقيتها، على ح            
                                                        

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر :  بابالتفسري،:  كتابواحلديث رواه البخاري،، ٦٥النساء  ١٤٨
 ).٢٣٥٧رقم/٤/١٨٢٩ (وجوب اتباعه :  بابالفضائل،: كتاب، ومسلم،)٤٥٨٥رقم/٤/١٦٧٤(بينهم 

مل خيتلف يف إرسال هذا احلديث : قال ابن عبد الرب، )٢/٧٤٤(القضاء يف املرافق : رواه مالك يف املوطأ، باب ١٤٩
 ) ٨/١٥١(يف املوطأ، وقد روي مسندا من رواية أهل املدينة، االستذكار 

واديان من باملدينة معروفان، يستويان، يسيالن باملطر ويتنافس أهل املدينة يف سيلهما، االستذكار :  مهزور ومذينيب
)٨/١٥٢( 

 )٣٤٠/ه(املغين  ١٥٠
، )٨/١٠٣(منح اجلليل  ،)٦/١٦٢(الذخرية )٢/٥٦٢(، جممع األر )٦/٣٩(احلقائق كرت الدقائق بشرح تبيني  ١٥١

 )٥/٣٤١(، املغين )٤/٣٧٤ (، النوويروضة الطالبني



 ٥٤

ر مـا  فحق الشرب ثابت ملن استنبطها ويكون حقه على قـد    أنفقوا عليها، وعملوا فيها،     
 .١٥٢أنفق عليها وعمل فيها

 يثبت فيها حق الشرب لشخص مل يكن له ؛وذكر املالكية للحالتني السابقتني استثناء  
حفر ر وال يف استنباط عني، وهي حالة ما إذا كان ماء النهر أو العني جيـري يف                   يد يف 

 :ية قالوا ليس له املنع لألمور اآلت-، وصاحب املاء يعلمأرضه وزرع عليه
للقاعدة الناصـة   –  استدالال بالعموم  ١٥٣ وهو الرهو  ال مينع نقع بئر   : له  قو-

على أن النكرة يف سياق النهي تعم-. 
فإنه ملا تركه يزرع على املـاء اجلـاري يف          ١٥٤ ال ضرر وال ضرار    : قوله  -

 . وبعد وقوع الفعل أراد املنع كان مضارا فامتنع،أرضه
فقد تعني له بذلك حق فيه، فليس له إذا استغىن          أنه ملا تركه يغرس على فضل مائه        -

 . إىل أن حيفر بئرا أو يستنبط عينا، وال أن يبيعه،عنه أن حيبسه عنه
أن يزرع على بئر له مث تنهار، وأن خيشى هالك زرعـه            : غري أن لذلك شروطا هي    

على تقدير عدم دفع املاء، وأن يفضل املاء على صاحبه، وأن يشـرع يف عمـارة بئـره                  
 .١٥٥نهارةامل

 :وهي على ضربني: مياه اآلبار: ثانيا

                                                        
 )٥/٣٤٣(، املغين )٤/٣٧٤( روضة الطالبني ،)٦/١٦٢(الذخرية ، )١٨٩-٦/١٨٨(بدائع الصنائع  ١٥٢
  عنعت أيب حيدث عن أمه عمرة عن عائشة أخرجه احلاكم من طريق عبد الرمحن بن أيب الرجال، قال مس ١٥٣

إن الرهو أن تكون البئر بني الشركاء فيها املاء فيكون للرجل فيها : مسعت أيب يقول:  ، قال عبد الرمحنالنيب 
 )٢/٧٠(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، املستدرك : فضل فال مينع صاحبه، قال احلاكم

، )٦/١٥٧(، والبيهقي يف سننه )٢/٧٤٥(القضاء يف املرافق :  بابقضية،األ: كتابأخرجه مالك يف املوطأ، ١٥٤
، )٣/٧٧(، والدارقطين )٢٣٤١رقم/٢/٧٨٤(من بىن يف حقه ما يضر جباره :  باب أبواب األحكام،وابن ماجه،

 ).٢٥٠رقم(، وصححه األلباينُّ يف سلسلة األحاديث الصحيحة )٢/٦٦(، واحلاكم )١/٣١٣(وأمحد 
 وصححه ،وله إسناد موصول يف غرائب مالك  للدارقطين من حديث عائشة...مرسل...«: ظ ابن حجرقال احلاف

 منهما  وإسناد كلٍّ؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أبو داود وابن ماجة والطربي،احلاكم
٥/٤٠فتح الباري.(»حسن.( 

 ، البن رشد اجلد، البيان والتحصيل)١١/٣١(يد القريواين ، البن أيب ز، النوادر والزيادات)٧/٢٤٠٢(املدونة  ١٥٥
 )٦/١٦٦(، الذخرية )٢٦٢-١٠/٢٦١(



 ٥٥

 فإن  ،كمن حيفر بئرا يف مزرعته أو بستانه أو بيته        : اآلبار احملتفرة يف األمالك   : األول
 قيدوا منع الشرب عن الغـري يف حـال    ١٥٧، غري أن احلنابلة   ١٥٦وله منع غريه منه    شرا له 

لبئر كخوف جفاف أو تلـف       لوجود غريه، أو لتضرر مالك ا      استغناء الناس عن ماء البئر    
  فإن مل يكن كل ذلك وجب عليه بذل املاء لِشـرب  ،...ملكه من جراء دخول الناس إليه     

 يف وجـوب    واختلف كذلك  ،١٥٨ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل        غريه؛ لقوله   
احلنفيـة والشـافعية   :  فأوجبـه اجلمهـور  - شرب الناس والبهائم-بذل الفاضل للشفة   

 .١٥٩رط عدم حلوق الضرر به، ومل يوجبه املالكية وأجازوا بذله بعوضواحلنابلة، بش

 : بئر الفيايف والبوادي للماشية: الثاين

وهـذه ال    ،١٦٠ اليت حيفرها الرجل ويصنعها يف الرباري أو املهامه ملاشيته         روهي اآلبا 
وال حق شرب فيها، وإمنا الكالم فيها عن الشفة، وقد وقع االتفاق فيها على أا ال تباع                 

تورث بل حافرها أحق مبائها هو وورثته، وأن ما فضل ال مينع، وأن من استغىن عن حظه                 
ال مينع فضل املـاء ليمنـع بـه          : ؛ حلديث النيب    ١٦١منهم فليس له أن يعطيه أحدا     

  روى مالـك أن رسـول اهللا         -ابن أيب زيد القريواين   –، قال الفقيه أبو حممد      الكأل
ومعىن ذلك يف آبار املاشية؛ ألنـه       :  قال مالك  ليمنع به الكأل  ال مينع فضل املاء      :قال

إذا منع فضل املاء مل يرع ذلك الكأل الذي بذلك الوادي، إذ مل جيد ما يسقي به فصـار                   
  .١٦٢منعا للكأل

                                                        
 )٤/٣٧٣(، روضة الطالبني )١١/٧(، النوادر والزيادات )٦/١٨٩(بدائع الصنائع  ١٥٦
 )٢/٣٦٥(شرح منتهى اإلرادات  ١٥٧
 )٢٣٥٣(رقم، )٢/٨٣٠(من قال إن صاحب املاء أحق باملاء :  باباملساقاة،:  كتابالبخاري، ١٥٨
، شرح منتهى )٣/٥١٩(، مغين احملتاج )٦/١٦٧(، الذخرية )٦/١٨٩(، بدائع الصنائع)٦/٣٩(كنـز الدقائق  ١٥٩

 )٢/٣٦٥(اإلرادات 
 )١٠/٢٥٩(البيان والتحصيل  ١٦٠
، )٣/٥١٨(، مغين احملتاج )٤/٣٧٢(، روضة الطالبني )٧/٢٤٠٢(، املدونة )٦-١١/٥(النوادر والزيادات  ١٦١

 )٣٦٧-٦/٣٦٦(اإلنصاف 
 )٢٦١-١٠/٢٥٩(، البيان والتحصيل )٧/٢٤٠٢(، وانظر املدونة )١١/٥(النوادر والزيادات  ١٦٢



 ٥٦

من خالل ما سبق عرضه يتضح لنا أن حق الشرب إذا تعلـق باألـار و          :خالصة
من يقدم يف االستيفاء، وميكن      وإمنا الكالم في   ،األودية العامة فإنه يثبت لكل صاحب أرض      

 .قول أن هذا هو حق الشرب العامال

كة سواء أكان أصـل املـاء   أما حق الشرب املتعلق باملياه اجلارية يف األراضي اململو        
 كان أصله مملوكا كالبئر والعني املستنبطة، فإنه يثبت ملن أجرى املاء إىل أرضـه           مباحا، أم 

و حفر البئر، فإن كانوا مجاعة فإنه يثبت هلم كل على حسب مسامهتهه             أو استنبط العني أ   
قول أن هـذا هـو حـق الشـرب           ال يف نفقات اإلجراء أو االستنباط أو احلفر، وميكن       

 .١٦٣اخلاص

 :توريث حق الشرب: املسألة الثانية

نص احلنفية على أن حق الشرب يورث، وتنتقل ملكيته للورثة، وقال ابن عابـدين              
ألن امللك باإلرث يقع حكما ال قصدا، وجيوز أن يثبـت الشـيء             :" يل ذلك وضحا تعل م

حكما وإن كان ال يثبت قصدا، كاخلمر متلك حكما باملرياث، وإن مل متلك قصدا بسائر               
 .١٦٤"أسباب امللك

 : االعتياض عن حق الشرب:  الثالثةاملسألة

 الصلح عليـه،    بيعه،: الذي تطرق إليه الفقهاء من صور االعتياض يف هذا احلق هي          
 :إجارته، هبته، وفيما يلي تفصيل القول يف ذلك

كمـا جيـوز بيـع األرض       ،  جيوز بيع حق الشرب تبعا لألرض اليت تعلق ا         :أوال
 .١٦٥ حيث يبقى ملكا للبائع؛ناء حق الشرب من العقدثواست

                                                        
 )٦٦٥-٢/٦٦٤(درر احلكام شرح جملة األحكام  ١٦٣
، البحر الرائق شرح كرت الدقائق )٦/٤٣(، كرت الدقائق بشرحه تبيني احلقائق )٤٤٦-٦/٤٤٥(رد احملتار ١٦٤

 ).٦/١٨٩(، بدائع الصنائع )٨/٢٤٦(
 )٨/٢٤٦(، البحر الرائق شرح كرت الدقائق )٦/٤٣(، كرت الدقائق بشرحه تبيني احلقائق )٦/٤٤٥(رد احملتار  ١٦٥



 ٥٧

 ابتـداء  ااتفق الفقهاء على أن حق الشرب العام ال يدخله االعتياض، كونه ثابت          :ثانيا
 .١٦٦كل الناسل

وقد اختلف العلماء يف االعتياض عن حق       :  حمل اخلالف هو يف الشرب اخلاص      :ثالثا
 :الشرب جمردا على قولني

 .١٦٨ ومشايخ بلخ من احلنفية١٦٧وهو مذهب ايزين وهم املالكية: القول األول

  يف ظـاهر الروايـة  عنـدهم         ١٦٩ احلنفية  وهو مذهب املانعني وهم    :القول الثاين 
 .١٧١واحلنابلة ١٧٠الشافعيةو

وبىن احلنفية على ذلك عدم جواز إجارة حق الشرب، والصلح عليه، وهبته وكـذا              
  مع أا متليك؛ وعللوا اجلواز بأن      ، غري أم استثنوا مسألة الوصية به فأجازوها       التصدق به 

 .١٧٢الوصية متليك ملا بعد املوت، فهي أخت املرياث

 : واستدل كل من الفريقني مبا يلي:األدلة

استدل كل من املالكية ومشايخ بلخ من احلنفية علـى جـواز             :ة القول األول  أدل
 :االعتياض عن حق الشرب مبا يلي

 

                                                        
، واكتفي بالعزو إىل مذهب املالكية كون املذاهب األخرى ال ترى جواز االعتياض يف )٨/١٠٣(منح اجلليل  ١٦٦

 .الشرب اخلاص، فاملنع يف الشرب العام من باب أوىل
 )٢٤٠٤-٧/٢٤٠٣(، املدونة )٦/١٦٨(الذخرية  ١٦٧
 )٤٢٨-٦/٤٢٧(، فتح القدير )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ١٦٨
 نفس املراجع السابقة ونفس الصفحات ١٦٩
 )٤/٣٧٤(، روضة الطالبني )٣/٥٢١(مغين احملتاج  ١٧٠
 )٥/٢٥٠(، اإلنصاف )٤/٣٢٠(املغين  ١٧١
، بدائع الصنائع )٨/٢٤٦(دقائق ، البحر الرائق شرح كرت ال)٦/٤٣(كرت الدقائق بشرحه تبيني احلقائق  ١٧٢

)١٩٠-٦/١٨٩.( 



 ٥٨

 فال مانع من االعتيـاض      ، وهو معلوم عادة   رب ملك أن حق الش   :١٧٣أدلة املالكية 
جيوز شراء شرب يوم أو يومني من عني أو         : يف الكتاب :" ، جاء يف الذخرية للقرايف    ١٧٤فيه

، ويف ١٧٥"األصل وشراء أصل شرب يوما أو يومني من النهر، ألنه معلوم عـادة              بئر دون   
كتريت منك شرب يوم من كل شهر يف هذه السنة من قناتك هذه             أرأيت إن ا  : " املدونة

ال بأس ذا، ألنه لو اكترى أرضه بدين مل يكـن           : بأرضي هذه تزرعها سنتك هذه؟ قال     
 .١٧٦"القناة يف كل شهر بذلك بأس فذلك إذا أكراها لشرب يوم من 

 :استدلوا جبملة أدلة هي: أدلة مشايخ بلخ من احلنفية
 .أنه نصيب من املاء وهو مال-
 .أنه يضمن باإلتالف حىت لو سقى به رجل أرضه يضمن قيمته-
 فشهد شاهد   ،أن له حصة من الثمن حىت لو ادعى رجل شراء أرض بشرا بألف            -

 . الختالفهما يف مثن األرض؛مابطلت شهاد-بذلك وسكت اآلخر عن الشرب 
ز السـلم   و والقياس يترك للتعامل كما ج     ،أن أهل بلخ تعاملوا ذلك حلاجتهم إليه      -

 .١٧٧للضرورة واالستصناع للتعامل

 :أدلة القول الثاين
 :استدل كل من احلنفية يف ظاهر الرواية والشافعية واحلنابلة مبا يلي

 :ايخ بلخ وفيها الرد على أدلة مش:أدلة احلنفية
  وحق الشرب ال ميكن ،أن املعاوضات جتري يف األموال ومن شروط املالية احليازة-
 

                                                        
 يرجع إىل -التفريق يف عرض األدلة بني أدلة املالكية وأدلة مشايخ بلخ من احلنفية رغم اتفاقهم يف القول  سبب١٧٣

اختالف منـزع كل من الفريقني يف تناول هذه املسائل وذلك ما سيظهر أثناء الرسالة، فالقول متفق واملنطلق 
 خمتلف

 )٦/١٨٦(خرية الذ ١٧٤
 )٦/١٦٨(الذخرية  ١٧٥
 )٧/٢٤٠٣(املدونة  ١٧٦
 . )٤٢٨-٦/٤٢٧(، فتح القدير )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ١٧٧



 ٥٩

 .١٧٨حيازته فليس مبال وال تصح فيه املعاوضات

 فقد جـاء يف فـتح       ،لزم ا املخالف   فال ي  ،أن ضمان حق الشرب مسألة خالفية     -
 فهـو روايـة     ،ريهوأما ضمانه باإلتالف فهو بأن يسقي أرضه بشرب غ        :" القدير ما نصه  

 وقيل يضمن إذا مجع املـاء مث أتلفـه وال           ، وعلى رواية شيخ اإلسالم ال يضمن      ،البزدوي
 فـال يلـزم     ، فاإللزام به من رد املختلف فيه إىل املختلف فيه         وحينئذ ،يضمن قبل اجلمع  

 .١٧٩"املخالف 

أن حق الشرب هو اختصاص مبنفعة، واملنافع عندنا تقوم بالعقد، لذلك كان حلق             -
الشرب نصيب من املال، كون اخلالف ورد بعد انعقاد البيع، فال وجه لالستدالل بـه يف              
هذه املسألة؛ ألا تتعلق بإحداث عقد مبتدأ على منفعة مفردة وهي حق الشرب، وهـذا               

 .هو وجه املنع عندنا

 بل ذلك تعامـل     ،تعامل أهل بلدة واحدة ليس هو التعامل الذي يترك به القياس          -
 والضرورة يف بيع الشرب     ،ال يقاس عليه  ف كاالستصناع والسلم    ، ليصري إمجاعا  ؛أهل البالد 

 بل إن حتقق فحاجة بعض الناس يف بعض األوقات وذا القدر            ،مفردا على العموم منتفية   
  .١٨٠ال خيالف القياس

 :أدلة الشافعية

يئا  يزيد ش  قدرة على التسليم كون املاء     وعدم   ،جهالة أن بيع حق الشرب مفردا فيه       
جاز ملالكه أخذ مثنه  :" ، جاء يف روضة الطالبني    ١٨١فشيئا وخيتلط املبيع بغريه فيتعذر التسليم     

إذا باعه مقدرا بكيل أو وزن، وال جيوز بيعه مقدرا بري املاشية وال الـزرع               ) أي املاء   ( 
"١٨٢. 

                                                        
 )٦/٤٢٩(، فتح القدير )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ١٧٨
 )٦/٤٢٨(فتح القدير  ١٧٩
 )٦/٤٢٩(، فتح القدير )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ١٨٠
 )٣/٥٢١(مغين احملتاج  ١٨١
  )٣٧٤/ ٤( روضة الطالبني  ١٨٢
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 : أدلة احلنابلة

 ؛ ال ميلـك   عند احلنابلة وإن كان صاحب حق الشرب أحق به، إال أن املاء عندهم            
وإن صاحل رجال   :"  وما ال يباع ال جيوز الصلح عليه، قال ابن قدامه          ،وما ال ميلك ال يباع    

على أن يسقي أرضه من ر الرجل يوما أو يومني، أو من عينه، وقدر بشيء يعلـم بـه،         
ال جيوز ألن املاء ليس مبملوك، وال جيوز بيعه، فال جيوز الصلح عليه، وألنه              : فقال القاضي 

  .١٨٣"هولجم

  :التحليل

تكلموا عن مسألة توريث     أن فقهاء احلنفية     ،ظه من خالل ما سبق عرضه     الذي نلح 
فأثبتوها ألا متليك باحلكم بعد املوت، وجدير بالذكر أن إثبات توريـث            حق الشرب،   

 .١٨٤الشرب يعدى إىل سائر حقوق االرتفاق كما نبه على ذلك اإلمام أبو زهرة

 .عوض فقد تقررت مشروعيته يف ما سبق وكذا سببهاوأما اإلسقاط بغري 

 اخلالف يف    القول بأن  فيمكن  ويبقى الكالم عن مسألة االعتياض عن حق الشرب،       
 :بني املذاهب الفقهية على ضربني هذه املسألة

واخلالف بينهم متجه إىل االعتياض عن أصل احلـق،         : بني املالكية واحلنفية  : األول
لى أنه ملك، بينما منع احلنفية من ذلك؛ الشتراطهم املالية يف جواز            فأجازه املالكية بناء ع   

 ااملعاوضات، وما دام احلق هو اختصاص

 . مبنفعة واملنفعة ليست ماال عندهم، فلم جيز االعتياض عن حق الشرب
 عن احلق كحق، وإمنا     مدركه ال يتعلق باالعتياض   : خالف الشافعية واحلنابلة  : الثاين
هذا احلق، ويف املسألة اليت بني أيدينا كان سبب املنع هو اجلهالة وعدم       وضوع  هو مرتبط مب  

                                                        
 )٤/٣٢٠(املغين  ١٨٣
 )٩٦(امللكية ونظرية العقد، أبو زهرة  ١٨٤
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امتالك املاء، فهم وجهوا نظرهم إىل املاء وليس إىل حق الشرب الذي هـو االختصـاص               
 .بنصيب من املاء

 :وميكننا أن جنيب عما ذهبوا إليه مبا يلي
املاء يقدر بسـعة    أن دعوى اجلهالة ال تسلّم، كون العقد يؤقت بالزمن، وحجم           -

 ابـن   جمراه، وأهل اخلربة حيسنون تقدير ذلك، كما أن اجلهالة تغتفر عندهم للحاجة، قال            
 .١٨٥" وجيوز العقد على املنفعة يف موضع احلاجة غري مقدر :"قدامة

أن املاء مما جيوز أخذ العوض عنه يف اجلملة، بدليل ما لو أخذه يف قربته أو إنائـه،           -
 .لسقّائنيكما هو احلال عند ا

أن الصلح على ما ال جيوز بيعه جائز، بدليل الصلح عـن دم العمـد وأشـباهه،            -
وال جيوز بيعه فال جيوز الصلح عليـه،    :"......رداويقال امل وكذلك الصلح على اهول،     

جيوز، وهو احتمال يف املغين والشـرح ومـاال     : اختاره القاضي، وقدمه يف الفروع، وقيل     
 .١٨٦"اب، وعمل الناس عليه قدميا وحديثا وهو الصو: إليه، قلت

أضف إىل كل ما سبق أن مسألة االعتياض هي فرع عن التمليك، فمـا جـازت                
املعاوضة عليه جاز متليكه وما ال فال، إال أن احلنفية استثنوا الوصية بالشرب من باقي صور         

 .التمليك املمنوعة، ألن الوصية أخت املرياث؛ فهي متليك ملا بعد املوت

                                                        
 )٤/٣٢٠(املغين  ١٨٥
 )٤/٣٢٠(، وانظر املغين )٥/٢٥٠(اإلنصاف  ١٨٦
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 :لفرع الثاينا

 حق املرور

 :معىن املرور

 :لغة

 .١٨٧مر مير مرورا جاء وذهب: قال ابن سيده

 :اصطالحا

ال خيتلف املعىن االصطالحي للمرور عن املعىن اللغوي فهو يشمل الذهاب واـيء             
يف الطريق أي حق املشي فيه، ويعرب عنه الفقهاء كذلك حبق االستطراق، لكن ملا كانـت                

ة املتعلقة ذا احلق خاصة بنوع منه وهو ما إذا كان الطريق ملكـا للغـري            األحكام الفقهي 
حق املرور هو حق املشي     :"  فقد جاء فيها مانصه    ،وليس عاما، فإن الة قصرته على ذلك      

يف ملك الغري وذلك بأن تكون رقبة الطريق مملوكة لشخص وآلخر احلق بأن مير منها فقط           
"١٨٨. 

تصحاب املعىن اللغوي حلق املرور     يف غري جامع، وأن اس    أن هذا التعر  والذي أعتقده   
 . كما سيظهر ذلك عند سرد األحكام املتعلقة ذا احلق،هو املطلوب

 النفراده عن رقبة الطريق، فقد يثبت للشخص حـق          ويعترب حق املرور حقا جمردا؛     
ث مرور يف طريق رقبته ملك لشخص غريه، كما أن استعمال هذا احلق أو تركه ال حيـد                

 .أثرا يف العني اليت تعلق ا وهي رقبة الطريق

 :وتتعلق حبق املرور أحكام هذا بياا :األحكام

                                                        
  ).٤٦٤/ ٣( لسان العرب احمليط البن منظور  ١٨٧
 )١/١٢٠(درر احلكام شرح جملة األحكام  ١٨٨
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 : ثبوت حق املرور:  األوىلاملسألة

يتعلق حق املرور بالطريق، وهذا األخري أنواع، لذلك سنعرض لألحكام املتعلقة حبق            
 :املرور على حسب نوع الطريق

 : الطريق العام: أوال

 أي عدم إحلاق الضرر     ؛ لكن بشرط السالمة؛    حق املرور يف الطريق العام     لكل أحد 
باآلخرين، وهذا احلق يتساوى فيه مجيع الناس سواء كانوا من سكان البلـدة أو غريهـا                

 .١٨٩وجيوز املرور بالطريق العام راجال أو راكبا

 راجع إىل أن الطريـق العـام  ): أي عدم إحلاق الضرر باآلخرين     ( وشرط السالمة   
 وهو من وجه    ، املار يف الطريق العام كصاحب حصة فيه        فيعد ،ملك مشترك لعموم الناس   

 فيلزمه مراعاة حـق الطـرفني       ،يتصرف يف ملكه، ومن وجه آخر يتصرف يف ملك الغري         
 . املرور لكل أحد بشرط السالمةعطي حقواملساواة بينهما، لذلك أُ

 .ويف مثل حكم الطريق العام، الطريق النافذ

 :الطريق غري النافذ: نياثا

 نفوذ   ال من الصقه جدرام من غري      ،الطريق غري النافذ ملك من نفذت أبوام إليه       
ك هم املـالّ  به، و   املستحقون لالنتفاع  أبوام إليه، فمن نفذت أبوام إىل هذا الطريق هم        

 .دون غريهم

 منهم  فحق املرور إذن ثابت ألصحاب هذا الدرب دون غريهم، وتكون شركة كل           
           ده غالبا خبالف باقيهـا، أي أن       من رأس السكة إىل بابه ال إىل آخرها، ألن ذلك حمل ترد

 .١٩٠حق املرور يثبت لكل شخص من أهل الدرب، من رأس السكة إىل بابه
                                                        

 )٧/١٤٦(لتاج واإلكليل ، ا)٢/٢١٩( روض الطالب بشرحه أسىن املطالب  ،)٢/٦٢١(درر احلكام  ١٨٩
، بناء على أن )٣/١٧٤(، مغين احملتاج )٢/٢٢١(أسىن املطالب  ، روض الطالب بشرحه)٥/٣٧( تبيني احلقائق ١٩٠

 )٢٨/٣٥٤(الطريق النافذ ملك ألهله والتصرف يف ملك الغري ال جيوز، انظر املوسوعة الفقهية 
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 وهو  ،وقد أثبت احلنفية لعموم الناس حقا يف الطريق غري النافذ املتصل بالطريق العام            
ين للمـار :"  وبنوا على ذلك أحكاما، جاء يف درر احلكام       ،الدخول إليه يف حال االزدحام    

 عند كثـرة  ، حق الدخول يف الطريق اخلاص املتصل مدخله بالطريق العام    ،يف الطريق العام  
 هـو   ؛ويفهم من تعبري كثرة االزدحام، أنه ملا كان املرور من الطريق اخلـاص            . االزدحام

 املرور يف الطريق اخلاص املرور مـن         فليس ملن ليس له حق     ،استعمال ملك الغري بال إذن    
، فلذلك   )٩٦٠( ككثرة االزدحام، انظر املادة      ،تلك الطريق ما مل تكن ضرورة وأسباب      

 أو يلحقـوه    ، أو يقتسموه بينهم   ، أن يبيعوه باالتفاق   ؛ال يسوغ ألصحاب الطريق اخلاص    
 .١٩١" أو حيفروا فيه بئرا أو يسدوا مدخله ،بدورهم

ولو اتفقوا على سـد     :" ه، قال اخلطيب الشربيين   جازوا سد خالفا للشافعية الذين أ   
ه بآلة نفسـه     ومل يفتحه بعضهم بغري رضا الباقني، نعم إن سد         ،رأس السكة مل مينعوا منه    

 .١٩٢"خاصة فله فتحه بغري رضاهم 

 إىل ملكه عقار خلف أرض غريه، وليس له طريق ما لو كان لشخص أرض أو     :ثالثا
 هل يثبت له حق املرور يف ملك الغري؟إال باملرور بأرض غريه، ف

 ألنه ليس له أن يتصرف يف ملك        احلق اتفاقا إال بإذن صاحب األرض؛     ليس له هذا    
 .١٩٣غريه دون رضاه

 إال أن اخلطيـب الشـربيين وجهـه    ،وقد ورد ما خيالف هذا ظاهريا عند الشافعية     
 به طريقا للناس قالـه   إذا مل يصر؛ما قاله األصحاب من أنه جيوز املرور مبلك غريه    :" فقال

 أن حمله فيما جرت العادة       وظاهر ، وعليه حيمل إطالق األكثرين اجلواز     ،العبادي يف طبقاته  
 .١٩٤"باملساحمة باملرور فيه 

                                                        
 )٣/٢٣٨ (درر احلكام ١٩١
 .)٣/١٧٤(مغين احملتاج  ١٩٢
 )٣/١٧٤(، مغين احملتاج )٢/٦٢٢(حلكام درر ا ١٩٣
 )٢/٢٢١(، روض الطالب بشرحه أسىن املطالب )١٧٥-٣/١٧٤(مغين احملتاج  ١٩٤
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هذا وللمبيح حق الرجوع عن إباحته، كون الضرر ال يلزم باإلذن والرضا، فـإذا مل       
د ذلك أن مينعه من     لمالك بع ذن له يف ذلك، فل    يكن لشخص حق املرور يف ملك غريه، وأُ       

 .١٩٥املرور إذا شاء

 :"            ن ذكرها، قال النووي   وقد ذكر الشافعية تفريعات أخرى هلا صلة مبوضوعنا حيس        
من له حق املرور يف حمل معني من ملك غريه لو أراد غريه نقله إىل حمل آخر منه مل جيز إال                     

 ،وه، ألن أخذه بدل مستحقه معاوضـة برضا املستحق، وإن استوى املمران من سائر الوج 
ر فهـل للمالـك   وشرطها الرضا من اجلانبني، وكذا لو اتسع املمر بزائد على حاجة املرو        

 الذي يظهر اجلواز إن علم أنه ال حيصل للمارة تضرر بذلك التضـييق              تضييقه بالبناء فيه؟  
 .١٩٦"وإن فرض االزدحام، وإال فال 

 :خالصة

القول أن حق املرور يثبت لكل الناس إذا كان الطريق  ميكن  ؛بعد هذا العرض املوجز   
 وهذا هو حق املرور العام، وأنه يف الطريق غري النافذ ال يثبت إال ألهله كما          ،عاما أو نافذا  

 . وهذا هو حق املرور اخلاص،هو احلال يف سائر األمالك

 :االعتياض عن حق املرور: احلكم الثاين

 : على قولني اخلاص  املروراختلف العلماء يف االعتياض عن حق

 ١٩٧وهو مـذهب مجهـور العلمـاء مـن املالكيـة          :  وهم ايزون  :القول األول 
 .٢٠٠ ورواية ابن مساعة من احلنفية١٩٩ واحلنابلة١٩٨والشافعية

                                                        
 )٣/٢٤٢(درر احلكام  ١٩٥
 )٥/٢٤٠(املنهاج بشرحه حتفة احملتاج  ١٩٦
 ()، منح اجلليل )٦/٨٤(، التاج واإلكليل )٤/٢٢٦(املدونة ١٩٧
 )٤/٢١٥( حتفة احملتاج ،)٢٤٠-٥/٢٣٩(املنهاج بشرحه حتفة احملتاج  ١٩٨
 )٣/٤٠٣(، كشاف القناع )٥/٢٥١(اإلنصاف  ١٩٩
، الفتاوى اهلندية )٤/٤٦٥(، نصب الراية )٢/١٧٢( شرح غرر األحكام ، درر احلكام)٦/٤٣٠(فتح القدير  ٢٠٠

 )١/٣٧١(، غمز عيون البصائر )٦/٤٢٩(، العناية )٦/٢٩٤(
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ـ :" جاء يف املدونة  ن غـري أن  قلت أرأيت إن اشترى رجل من رجل ممره يف داره م
 .٢٠١"ذلك جائز :  قول مالك؟ قاليئا أجيوز هذا أم ال يفيشتري من رقبة البنيان ش

من املنافع شرعا حق املمر بأرض أو على سطح وجاز كما يـأيت يف              :" املنهاجويف  
 .٢٠٢"الصلح متلكه بالعوض على التأبيد بلفظ البيع

 .٢٠٣"وجيوز أن يشتري ممرا يف دار :" ويف اإلنصاف
 .٢٠٤وهو ظاهر مذهب احلنفية:  وهم املانعون:القول الثاين

 :ل كل من الفريقني مبا يليواستد :األدلة

 : أدلة القول األول

 :دليل رواية ابن مساعة من احلنفية
 :جعل حلق املرور نصيب من الثمن يف بعض الفروع منها

دار بني رجلني فيها طريق لرجل آخر ليس له منعهما من القسمة ويترك للطريـق          " 
بيعت الدار والطريق برضاهم   مقدار باب الدار العظمى فإنه ال حق له يف غري الطريق، فإذا             

يضرب صاحب األصل بثلثي مثن الطريق وصاحب املمر بثلث الثمن، ألن صاحب الـدار         
اثنان وصاحب املمر واحد وقسمة الطريق تكون على عدد الرؤوس، ألن صاحب القليـل   

 .٢٠٥"يساوي صاحب الكثري يف االنتفاع 

 :دليل اجلمهور

                                                        
 ) ٤/٢٢٦(املدونة  ٢٠١
 )٢٤٠-٢٣٩/ه( بشرحه حتفة احملتاج  املنهاج٢٠٢
 )٣/٤٠٣(، كشاف القناع  )١٨٧/ ٥( االنصاف  ٢٠٣

، الفتاوى اهلندية )٤/٤٦٥(، نصب الراية )٢/١٧٢( شرح غرر األحكام ، درر احلكام)٦/٤٣٠(فتح القدير  ٢٠٤ 
 )١/٣٧١(، غمز عيون البصائر )٦/٤٢٩(، العناية )٦/٢٩٤(

 )٦/٤٢٩(العناية شرح اهلداية  ٢٠٥
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، كما أن احلاجة تدعو إليه      ٢٠٦عوض عليه أن حق املمر ملك لصاحبه فجاز له أخذ ال        
                   النـووي يف املنـهاج  ومعلوم أن متلك املنافع على التأبيد جائز إذا دعت احلاجة إليه، قال          

من املنافع شرعا حق املمر بأرض أو على سطح وجاز كما يـأيت يف الصـلح متلكـه                :" 
 للحاجة إليه على -إذ ال متلك به عني مع أنه حمض منفعة   -بالعوض على التأبيد بلفظ البيع    

 .٢٠٧"التأبيد، ولذا جاز ذلك بلفظ اإلجارة أيضا دون ذكر مدة 

 :أدلة القول الثاين

استدل احلنفية يف ظاهر مذهبهم بأن املرور من احلقوق وبيع احلقوق على االنفراد ال              
 . ٢٠٨جيوز

قـوق علـى   أن دعوى عدم جواز بيـع احل : وميكن مناقشة هذا االستدالل مبا يلي     
 .االنفراد حتتاج إىل إثبات فال ميكن أن حيتج ا إذا

 :التحليل

الذي نلحظه من خالل ما سبق عرضه، أن هناك اطرادا يف مذهب احلنفيـة الـذي       
يقتضي أن احلق إذا جترد عن أصل امللك مل جتز املعاوضة عليه، وكذا يف مذهب املالكيـة                 

 .ضة عليهالقاضي بأن احلق إذا كان ملكا جازت املعاو

 املنفعة املتعلقة بعني ماليـة  نابلة؛ وهو أننلحظ جديدا يف مذهب الشافعية واحل     بينما  
س  اجلهالة تغتفر يف املنفعة اليت تدعو حاجة النـا         جتوز املعاوضة عليها، أضف إىل ذلك أن      

 .إذا كانت ملكا املعاوضة عليها غري مقدرة إليها، ولذلك جازت

                                                        
 ) ٦/١٨٦(الذخرية  ٢٠٦
 )٢٤٠-٥/٢٣٩( بشرحه حتفة احملتاج  املنهاج٢٠٧
، غمز )٦/٢٩٤(، الفتاوى اهلندية )٢/١٧٣( شرح غرر األحكام ، درر احلكام)٦/٤٢٩(العناية شرح اهلداية  ٢٠٨

 )١/٣٢١(عيون البصائر 
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 :الثالثالفرع 

سييلحق الت 

 :معىن السيل

 أي أن يكون احملل الـذي        من دار إىل اخلارج؛    لسيلحق املسيل حق جريان املاء وا     
 . ولصاحب الدار حق اإلسالة إىل ذلك احملل فقط،يسيل إليه املاء ملكا لغري صاحب الدار

واملسيل هنا مصدر ميمي ويطلق على احملل الذي يسيل املاء منه، وحق املسيل مبعىن              
 .٢٠٩ حق اإلسالةحق التسييل أو

هذا ويعد حق املسيل حقا جمردا لثبوته منفردا عن أصل امللك، فيثبت لإلنسان حق              
التسييل على سطح أو أرض ومها ملك لشخص آخر، أومها ملك عام، كما أن استعمال               

 .هذا احلق ال حيدث أثرا على السطح أو األرض

 :وتتعلق ذا احلق أحكام هذا بياا :األحكام
 :وت حق التسييل ثب:وىلاملسألة األ

ما دام حق التسييل متعلقا باملكان الذي سيطرح فيه املاء املسيل عرب امليزاب؛ فإننـا               
 : مكان التسييلسنعرض ألحوال ثبوت هذا احلق حبسب

  :إخراج امليزاب إىل الطريق العام أو الدرب النافذ : أوال
 ثابت لكـل النـاس عنـد         إخراج امليزاب إىل الطريق العام أو الدرب النافذ؛ حق        

 ألن املقصود   ؛ بشرط عدم اإلضرار باملارة    ،٢١٢ ورواية عند احلنابلة   ٢١١ والشافعية ٢١٠املالكية
   اجتاز على دار العباس    ا كله ما ثبت أن عمر        وأصل هذ  ؛األول للطريق هو املرور   

                                                        
 )١/١٢١(درر احلكام شرح جملة األحكام  ٢٠٩
 )٧/١٤٥(التاج واإلكليل  ٢١٠
 )١٧١م٣(مغين احملتاج  ٢١١
 )٤/٣٢٣(املغين  ٢١٢
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ه؟ بيد لعه وقد نصبه رسول اهللا       فقلعه، فقال العباس تق    ؛وقد نصب ميزابا على الطريق    ،  
عله ، وما ف  ٢١٣" واهللا ال نصبته إال على ظهري، واحنىن حىت صعد على ظهره فنصبه            ":فقال

 ما مل يقم دليل على اختصاصه به، كما أن احلاجة تـدعو إىل              ؛ فلغريه فعله  رسول اهللا   
   مائه إىل الدار، أضف إىل ذلك أن الناس يعملون ذلك يف مجيع بـالد               ذلك، وال ميكن رد 
 .رياإلسالم من غري نك

 :ذلك واستدلوا مبا يلي  يف ظاهر مذهبهم من٢١٥احلنابلةو  ٢١٤ احلنفيةومنع
أن هذا تصرف يف هواء مشترك بينه وبني غريه بغري إذنه فلم جيز كما لـو كـان          -

 .الطريق غري نافذ
أنه يضر بالطريق وأهلها فلم جيز، فإن املاء قد يقع على املارة، ورمبا جـرى فيـه                 -

 .هم، ويزلق الطريقالبول أو ماء جنس فينجس
احلديث قضية عني فيحتمل أنه كان يف درب غري نافذ، أو جتددت الطريق بعـد               -

 .نصبه
 .وجيدر التنبيه إىل أن املنع يرتفع بإذن اإلمام

كما أنه ميكن القول بأن إخراج املسيل أو امليزاب اليوم أصبح ال يضر بالطرق؛ ألنه               
 .احلنابلة واحلنفية املنع؛ وهو اإلضرار باملارةيدفن يف األرض، فارتفع بذلك ما بىن عليه 

  :إخراج امليزاب إىل الطريق غري النافذ: ثانيا

حق ثابت ألصحاب هذا الـدرب، ولـيس        إخراج امليزاب إىل الطريق غري النافذ؛       
 .٢١٦لغريهم فعل ذلك اتفاقا

                                                        
 ).٤/٣٢٣( أجد هذا األثر إال يف املغين مل ٢١٣
 )٦/٤٩٤(البدائع  ٢١٤
 )٣/٤٦(، كشاف القناع )٢/١٤٩(، شرح منتهى اإلرادات )٤/٣٢٣(املغين  ٢١٥
 )٣/٤٠٧(، كشاف القناع )٢/١٥٠(، شرح منتهى اإلرادات )٣/١٧٣(مغين احملتاج  ٢١٦
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 : تسييل املاء على سطح شخص أو على أرضه: ثالثا

حق ال يثبت لغري صاحب السطح أو       على أرضه؛ تسييل املاء على سطح شخص أو       
 يكن له ذلك دون إذن صاحب السـطح أو          ؛ مل األرض، فإن أراد شخص آخر فعل ذلك      

 .٢١٧ مهما بلغت حاجته وهذا عند اجلميع،األرض

 :  االعتياض عن حق التسييل:الثايناحلكم 

ـ -تطرق العلماء إىل مسالة بيع حق التسييل  ذ أو يف  الذي يكون يف الطريق غري الناف
 :فنقول.  وإجارته والصلح عليه-ملك الغري

 ؛ ال تدخله صور االعتياض     حق التسييل املتعلق بالطريق العام أو الدرب النافذ؛        :أوال
 . ابتداء لكل الناس عند من أثبت ذلكاكونه ثابت

 : الكالم يف االعتياض عن حق التسييل اخلاص:ثانيا
 :ولنيوقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على ق

 ٢١٨وهو مـذهب مجهـور العلمـاء مـن املالكيـة          :  وهم ايزون  :القول األول 
، بشرط معرفة السطوح واألراضي اليت جيري املاء منها وإليه وال           ٢٢٠ واحلنابلة ٢١٩والشافعية

 .يشترط معرفة مقدار املاء الذي سيسيل

 غري أن الشافعية قصروا ذلك على ماء املطر ومنعوا من غريه ؛ أي ما يصرف مـن                
 .املراحيض؛ ألن احلاجة ال تدعوا إىل ذلك

وإن صاحل رجال على إجراء ماء سطحه، أو يف أرضه عن سطحه            : " قال ابن قدامه  
أو يف أرضه عن أرضه، جاز إذا كان ما جيري ماؤه معلوما، إما باملشاهدة، وإما مبعرفـة                 

                                                        
 )٣/٤٠٧(قناع ، كشاف ال)٢/١٤٧(، شرح منتهى اإلرادات  )٣/٤٥٤( روضة الطالبني  ٢١٧
 ، )٥/٣٧٩(، مواهب اجلليل )٧/١٦(، شرح خمتصر خليل للخرشي )٤/٤٧٥(منح اجلليل  ٢١٨
 )٣/١٨٥(، مغين احملتاج )٢/٢٢٦(أسىن املطالب  ٢١٩
 )٢/١٤٦(، شرح منتهى اإلرادات )٣/٤٠٢(، كشاف القناع )٤/٣٢٠(املغين  ٢٢٠
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 ويشـترط   املساحة، ألن املاء خيتلف بصغر السطح وكربه، وال ميكن ضبطه بغري ذلـك،            
معرفة املوضع الذي جيري منه املاء إىل السطح ألن ذلك خيتلف وال يفتقر إىل ذكر مـدة                 

 .٢٢١"ألن احلاجة تدعو إىل ذلك 

فصل جيوز بيع حق إجراء ماء املطر ال غريه من سطح املشتري            : " ويف أسىن املطالب  
لـك علـى    على السطح، أي سطح البائع ليرتل الطريق، وإجارته وإعارته، كما جيوز ذ           

 .٢٢٢"األرض هذا إن عرفت السطوح اليت جيري املاء منها وإليها 

 وذكر الشافعية أن العقد إن وجه إىل احلق أنه عقد فيه شائبة بيع وإجـارة، قـال                
واألوجه فيما إذا وجهه إىل احلق أنه عقد فيه شائبة بيـع وإجـارة               : " اخلطيب الشربيين 

"٢٢٣. 
وهو أن ال يكون له مصرف إىل الطريق        وذكر اإلسنوي شرطا آخر جلواز كل هذا        

 .٢٢٤إال مبروره على سطح جاره

 ٢٢٥ وهم املانعون وهو مذهب احلنفية:القول الثاين

  :واستدل كل من الفريقني السابقني على مذهبه مبا يلي :األدلة

 بأن هذا احلق ر على جواز بيع حق التسييل جمردا؛استدل اجلمهو : أدلة القول األول  
 . للحاجة فيه واغتفرت اجلهالة، والعقد على املنافع جائز شرعا،يةمن املنافع الشرع

 .٢٢٦"وجيوز العقد على املنفعة يف موضع احلاجة غري مقدر : " قال ابن قدامه

                                                        
 )٤/٣٢٠(املغين  ٢٢١
 )٢/٢٢٦(أسىن املطالب  ٢٢٢
 )٣/١٨٥(، مغين احملتاج )٢/٢٢٧(أسىن املطالب  ٢٢٣
 نفس املراجع والصفحات ٢٢٤
، جممع )٦/٤٢٩( شرح اهلداية ، العناية)٤/٥٢(، تبيني احلقائق )١/١٩١(م ، درر احلكا)٦/٤٦٩(فتح القدير  ٢٢٥

 )٦٠-٢/٥٩(األر 
 )٣/٤٠٢(، كشاف القناع )٤/٣٢٠(املغين  ٢٢٦
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وال بأس باجلهل بقدر ماء املطر ألنه ال ميكن معرفته، وهـذا            : " ويف أسىن املطالب  
 .٢٢٧"عقد جوز للحاجة

 : أدلة القول الثاين

 :ية على مذهبهم مبا يلياستدل احلنف

أن هذا احلق ليس مبال ألنه يفتقر إىل القبض والتسليم فلم تكن جهالته حمتملة هلذا ال     
 .جيوز بيعه فال يصح الصلح عليه

 :وقد ذكر احلنفية فروقا بني حق التسييل وحق املرور على الرواية ايزة

 .أن حق املرور معلوم لتعلقه مبحل معلوم وهو الطريق-

 ال جيوز بيعه باتفـاق      ؛ فهو نظري حق التعلي    ؛فإن كان على السطح   : ا التسييل أم-
وهو أن : وإن كان على األرضقا متعلقا مبا هو مال بل باهلواء،       كما أنه ليس ح    ،الروايات

 فهو جمهول جلهالة حمله الذي      ؛يسيل املاء عن أرضه كي ال يفسدها فيمره على أرض لغريه          
 .٢٢٨يأخذه املاء

 :التحليل

 يف حق املرور، وفيه تأكيد ملا قُرر من مذهب          لقول يف حق التسييل هو عني القول      او
 .الشافعية واحلنابلة

                                                        
 )٢/٢٢٦(أسىن املطالب  ٢٢٧
، )٤٣٠-٦/٤٢٩( شرح اهلداية ، العناية)٤/٥٢(، تبيني احلقائق )١/١٩١(كام ، درر احل)٦/٤٢٩(فتح القدير  ٢٢٨

 )٦٠-٢/٥٩(جممع األر 
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 :الفرع الرابع

 حق ارى

 :صورة املسألة: أوال

وصورة املسألة ما إذا كان إلنسان أرض، وال ميكنه إيصال املاء إليها إال بإجرائه يف               
 تاج إىل إذن صاحب األرض اليت سيجري املاء فيها؟أرض غريه، فهل له حق اإلجراء أم حي

 على أن ليس لإلنسان حق إجراء املاء إىل أرضه عـرب      ٢٢٩اتفق رأي املذاهب األربعة   
أرض غريه دون إذنه، ذلك أنه ليس لإلنسان أن ينتفع مبا هو ملك ألخيه دون طيب نفس                 

 .٢٣٠ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه : منه لقول النيب 

كما أن مثل هذه احلاجة ال تبيح مال غريه، بدليل أنه ال يباح له الـزرع يف أرض                  
 .٢٣١غريه وال البناء فيها، وال االنتفاع بشيء من منافعها احملرمة قبل هذه احلاجة

 قول بأن ذلك جائز، وأن صاحب األرض الـيت يـراد            ٢٣٢هذا ويف مذهب احلنابلة   
ا روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا مـن          إجراء املاء فيها جيرب على اإلذن بذلك؛ مل       

مل متنعين وهو   : العريض، فأراد أن مير به يف أرض حممد بن مسلمة، فأىب، فقال له الضحاك             
منفعة لك؛ تشربه أوال وآخرا، وال يضرك؟ فأىب حممد فكلم فيه الضحاك عمر، فدعا حممد       

مل متنع أخاك ما ينفعه : ل له عمرال واهللا، فقا: بن مسلمة وأمره أن خيلّي سبيله، فقال حممد       

                                                        
، املغين )٤/٢٢١(، روضة الطالبني )٦/٤٦(، املنتقى )١١/٥٤(، النوادر والزيادات )٤/٤٧١(املدونة  ٢٢٩

 )٦/٤٤٣(، رد احملتار )٥/٢٤٨(، اإلنصاف )٤/٣٢١(
أخرجه ٢٠١:  ص٢: ختريج أحاديث اهلداية جالدراية يف )٣١٨: رقم/١/١٧١(أخرجه احلاكم يف مستدركه ٢٣٠

-٤٥ / ٣ (تلخيص احلبري  الانظر،والدارقطين بإسناد جيد وأخرج له شاهدا من حديث أنس بإسنادين ضعيفني
٤٦(. 
 )٤/٣٢١(انظر املغين  ٢٣١
 )٥/٢٤٩(، اإلنصاف )٤/٣٢١(املغين  ٢٣٢
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واهللا ليمرن به ولـو     : ال واهللا، فقال عمر   : وهو لك نافع، تشربه أوال وآخرا؟ فقال حممد       
 .٢٣٣على بطنك، فأمر عمر أن مير به ففعله

 .٢٣٤ورد على ذلك بأن قول عمر خيالفه قول حممد بن مسلمة وهو موافق لألصول

أن قضاء عمر بن اخلطاب يصلح      : فاده م ولإلمام مالك توجيه مجيل لقضاء عمر       
لزمانه وما شاه حيث كان الصالح منتشرا، وحممد بن مسلمة متعسـف يف اسـتعمال               

 على وجه اإلرفاق بالضحاك بن خليفة، ومثل هذا احلكـم ال           حقّه، فكان قضاء عمر     
ينبغي أن يعمم يف كل األحوال، السيما حال فساد الناس، خشية أن يدعي صاحب حق               

 .جراء حقا يف ملك غريه، وأنه يستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفساداإل

 قال ابن القاسم عن مالك يف رجل له ماء وراء أرضي وله أرض دون أرضي فأراد                
ولو كان له جمرى يف     : فليس ذلك له، قال   : أن جيري ماءه إىل أرضه يف أرضي، قال مالك        

موضع آخر من أرضك هو أقرب إىل أرضه مل يكن          أرضك، أو دارك، فأراد أن حيوله إىل        
يسـتحدث  : كان يقال : له ذلك، ومل يأخذ مبا روي عن عمر يف ذلك، قال عنه أشهب            

للناس أقضية بقدر ما حيدثون من الفجور، قال مالك وأحدثه من يوثق برأيه، ولو كـان                
 بإجراء مائه   الشأن معتدال يف أزمنتنا هذه كما عند الذي يف زمن عمر رأيت أن يقضى له              

يف أرضك، ألنك تشرب به أوال وآخرا وال يضرك، ولكن فسد الناس واستحقوا الـتهم               
وخياف أن يطول الزمن وينسى ما كان عليه جري املاء، وقد يدعي جارك عليـك بـه                  
دعوى يف أرضك، وقال ابن كنانة حنوه، ال يقضى حبديث الضحاك بن خليفة ألن النـاس   

 .٢٣٥قد فسدوا

 لإلنسان جمرى ماء يف أرض غريه من قدمي ومل يعرف سبب استحقاقه             وأما إذا كان  
 .٢٣٦له؛ فليس لصاحب األرض منعه من ذلك وإمنا القدمي يبقى على قدمه

                                                        
 )١٤٣١: رقم/٢/٧٤٦(ب القضاء يف املرافق بااألقضية،: كتابرواه مالك يف املوطأ ، ٢٣٣
 )٤/٣٢١(املغين  ٢٣٤
 )٤/٤٧١(، وانظر  املدونة )١١/٥٤(النوادر والزيادات  ٢٣٥
 )٦/٤٤٣(رد احملتار  ٢٣٦
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ومن ذلك ما ذكر عن أشهب أنك إن أحييت بعده بني بئره وأرضه له إجراء املاء يف    
 .٢٣٧أرضك ألنك منعته حقه

 :االعتياض عن حق ارى: ثانيا

 :علماء يف هذه املسألة على قولنياختلف ال

 ٢٣٩ والشـافعية  ٢٣٨ مذهب ايزين وهم مجهور العلماء من املالكيـة        :القول األول 
 .اض عن حق ارىي، وقد نصوا على جواز االعت٢٤٠واحلنابلة

 .وجعل املالكية ذلك من قبيل البيع

ـ               ارة، بينما اعترب الشافعية واحلنابلة ذلك من قبيل الصلح، وخرجوه  على أنـه إج
يشترط فيها تقدير املدة، وأن تكون الساقية حمفورة؛ ألن املستأجر ال ميلك حفرها يف ملك         
غريه، وأما تقدير كمية املاء فال يشترط؛ ألن تقدير ذلك حصل بتقدير الساقية، فإنـه ال                

 .ميلك أن جيري فيها أكثر من مائها

، ض عن حق اـرى    ، وفيه عدم جواز االعتيا    ٢٤١وهو مذهب احلنفية   :القول الثاين 
وقد جاء يف درر احلكام شرح جملة األحكام ما يفيد أن القول يف حق ارى كـالقول يف              

 .حق املسيل

 :التحليل

 .وما قيل يف حق املرور يقال هنا يف حق ارى

                                                        
 )٦/٤٦(، املنتقى )١١/٥٥(النوادر والزيادات  ٢٣٧
 )٦/١٨٦(الذخرية  ٢٣٨
 )٣/١٨٥(تاج ، مغين احمل)٢٢٢-٤/٢٢١(، روضة الطالبني )٥٠-٨/٤٩(حبر املذهب للروياين  ٢٣٩
 )٥/٢٤٨(، اإلنصاف )٤/٣٢٠(املغين  ٢٤٠
 )٣/٢٣٩(درر احلكام شرح جملة األحكام  ٢٤١
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 :الفرع اخلامس

حقيعلّ الت 

 معىن التعلّي : أوال

 :لغة

       لْوه وعكل شيء وِعلْو لْوه   أصله من عال، وعتالياليه وعته وعالَوأرفعه، يتعدى  : ه وع
 .قعدت علْوه ويف علِْوِه: إىل الفعل حبرف وبغري حرف، كقولك

 .٢٤٢ِسفْلُ الدار وِعلْوها، وسفْلُها وعلْوها: قال ابن السكّيت

 :اصطالحا

: فقهـاء أما معىن العلو يف االصطالح، فال خيرج عن املعىن اللغوي، إذ يراد به عند ال    
 .٢٤٣رفع بناء فوق بناء آخر

وعد حق التعلي من احلقوق اردة كونه حيتمل االنفراد عن أصل امللك، فيكـون              
ملالك هذا احلق، حق القرار فقط على بناء ملالك آخر، دون أن يتملك شيئا مـن سـطح          

 .السفل، أو السفل نفسه

 :األحكام: ثانيا

فقهاء بالبحث، هي مسألة بيع هـذا احلـق     أظهر مسألة متعلقة حبق التعلي تناوهلا ال      
مفردا عن أصل البناء، وقبل الشروع يف عرض أقوال الفقهاء يف هذه املسألة، ميكننا قـول           

 :ما يلي

                                                        
 دار صادر بريوت) ٢/٨٧٤(لسان العرب احمليط، البن منظور، ٢٤٢
 )١٢/٢٦٢(املوسوعة الفقهية  ٢٤٣
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 أجاز الفقهاء مجيعا بيع العلو مفردا دون السفل، إذا كان العلو بناء قائما، وقرروا               -
، وفرعوا على   ٢٤٤يبقى قائما للمشتري  أنه إذا ادم هذا العلو بعد التقابض فإن حق التعلي           

 . ذلك فروعا وأحكاما ليس هذا جمال حبثها، فلتنظر يف مظاا من كتب الفقهاء

وذهب احلنفية إىل أن العلو لو ادم قبل التقابض بطل البيع؛ ألنه مل يبـق إال حـق     
 .٢٤٥التعلي، وهو مما ال جيوز إفراده بالعقد عندهم كما سيأيت

 :بيع حق التعلي مفردا
 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

: ٢٤٨، واحلنابلـة  ٢٤٧، والشافعية ٢٤٦ وهو مذهب اجلمهور من املالكية     :القول األول 
حيث قرروا جواز بيع حق التعلي مفردا، بشرط االتفاق على وصف البناء الذي سـيبىن               

بنـاء؛  باستعمال هذا احلق، من طول ونوع لنب، وما شابه من األمور اليت تضبط نـوع ال             
هو منع وقوع الضرر بصاحب السفل، وذلك إذا متادى صـاحب           : ومدرك هذا الشرط  

 .٢٤٩العلو يف استعمال حقه، وهذا ما ال جيوز شرعا

وفرع املالكية على ذلك؛ أن مبتاع حق العلو، الجيوز له بيع ما على سقفه للبناء؛ إال   
 اهلواء؛ إال أنه ال يتصرف       مالك ملا فوق بنائه من     -مشتري حق التعلي  _ بإذن البائع، فهو    

 .٢٥٠فيه بالبناء حلق البائع يف الثقل

                                                        
 ) ٦/٨٨(، درر احلكام شرح غرر األحكام )٥/٥٢(، رد احملتار )٦/٤٢٩(فتح القدير  ٢٤٤
 )٦/٤٢٩(ر فتح القدي ٢٤٥
، حاشية الدسوقي )٤/٢٧٥(، مواهب اجلليل )٦/٤٨(، التاج واإلكليل )٥/٢١(شرح خمتصر خليل للخرشي  ٢٤٦

)٣/١٤( 
 )٣/١٨٠(، مغين احملتاج )٤١٢-٦/٤١١(احلاوي   ٢٤٧
، كشاف القناع )٢/١٤٧(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٢٥١(، و)٤/٢٧٠(، اإلنصاف )٤/٢٧٦(الفروع  ٢٤٨

)٣/٤٠٣( 
، )٣/١٨١(، مغين احملتاج)٦/٤١٢(، احلاوي )٤/٢٧٥(، مواهب اجلليل )٥/٢١( خليل للخرشي شرح خمتصر ٢٤٩

 )٣/٤٠٣(، كشاف القناع )٢/١٤٧(شرح منتهى اإلرادات 
 )٤/٢٧٦(، مواهب اجلليل )٥/٢١(شرح خمتصر خليل للخرشي  ٢٥٠
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هو أن حق التعلي ملك ، وما دام كذلك جـازت فيـه             : ومستند مذهب اجلمهور  
 .٢٥١صور املعاوضات كغريه من األمالك

وذكر الشافعية أن هذا العقد فيه شوب بيع وشوب إجارة، فشوب البيـع لكونـه               
أي -ق به منفعة فقط، إذ ال ميلك املشتري فيـه عينـا        مؤبدا، وشوب اإلجارة ألن املستح    

  .،ويسمى عندهم حق البناء_السطح

وأجازوا ذلك أيضا يف األرض يشتري الرجل فيها حق البناء فقط، واشترطوا لذلك             
 يف ذلك؛ وعدم     ٢٥٣، ووافقهم املالكية  ٢٥٢بيان املكان وقدر احلفر لغرض وضع األساسات      

 .ض تتحمل ثقل البناء مهما بلغ األراشترطهم الوصف؛ يرجع إىل أن

 :٢٥٤وهو مذهب احلنفية:القول الثاين

 : عدم جواز بيع حق التعلي مفردا، واستدلوا مبا يليقرر احلنفية

أن حق التعلي ليس مبال وال هو متعلق مبال، بل هو حق متعلق باهلواء ولذلك مل                -١
ـ             واء ال ميكـن إحـرازه      جيز بيعه، ألن حمل البيع املال وهو ما ميكن إحرازه وقبضه، واهل

 .٢٥٥وبيعه

 .٢٥٦أن حق التعلي مادام متعلقا باهلواء فهو معدوم وبيع املعدوم ال جيوز-٢

 .٢٥٧أنه حق من احلقوق؛ وبيع احلقوق باالنفراد ال جيوز-٣

                                                        
 )٣/٤٠٣(شرح منتهى اإلرادات  ٢٥١
 )٣/١٨١(، مغين احملتاج )٦/٤١٢(احلاوي  ٢٥٢
  )٣/٣٠(، بلغة السالك ألقرب املسالك )٣/١٤( الدسوقي  حاشية٢٥٣
، رد احملتار )٤٢٨-٦/٤٢٧(، فتح القدير )٤٢٨-٦/٤٢٧(، العناية شرح اهلداية )٥٢-٤/٥١(تبيني احلقائق  ٢٥٤

)٥/٥٢( 
 نفس املراجع السابقة ٢٥٥
 )١/١٨١(درر احلكام شرح جملة األحكام  ٢٥٦
 )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ٢٥٧



 ٧٩

وذكر احلنفية فرقا بني حق املرور على الرواية اليت نصت على جواز بيعه مفـردا،               
 -لي يتعلق بعني ال تبقى، وهو البناء فأشبه املنـافع         أن حق التع  : وبني حق التعلي، مفادها   

 أما حـق   -واملنافع عند احلنفية ال جيوز االعتياض عنها كوا ليست ماال كما سيأيت بيانه            
 .٢٥٨املرور فيتعلق بعني تبقى وهي األرض فأشبه األعيان

 :وميكن الرد على استدالل احلنفية مبا يلي

القرار على السطح، وهذه منفعة متعلقة بعني    أن حمل البيع يف حق التعلي هو حق         -١
 .أنه بيع معدوم للقول بأنه متعلق باهلواء، وال وهي مال، فال وجه

أن القول بأن بيع احلقوق باالنفراد ال جيوز، غري وجيه لكون هذه القاعدة حمـل       -٢
 .خالف بني احلنفية واجلمهور فال يلزمهم االستدالل ا

 :التحليل

 .ل هنا كذلكوما قيل سابقا يقا

                                                        
 )٥/٨٠(، رد احملتار)٦/٨٩( األحكامدرر احلكام شرح غرر ٢٥٨
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 :الفرع السادس
 احلق املتعلق باجلدار

 :صورة املسألة

ذكر الفقهاء مجلة من املنافع املتعلقة باجلدار اململوك، من وضع خشب عليه، أو غرز             
 .وتد، أو فتح كُوة أو باب، مما ال يرفع ملك صاحبه عن هذا اجلدار

ردة؛ كون مالكهـا لـه      وعدت مجيع احلقوق املتعلقة باجلدار من قبيل احلقوق ا        
 .االنتفاع باجلدار دون امتالكه، وأن هذا االنتفاع ال يؤثر بأصل اجلدار

 : وفيما يلي بيان لألحكام املتعلقة ذا احلق:األحكام

 .٢٥٩ال جيوز االنتفاع به إال برضا مالكه قطعا: اجلدار الذي ليس بني مالكني : أوال

 : مهااجلدار بني مالكني وخيتص به أحد :ثانيا

 :اختلف العلماء يف مسألة انتفاع اجلار جبدار جاره دون إذنه على قولني

 يف اجلديـد،    ٢٦٢ والشـافعية  ٢٦١ واملالكيـة  ٢٦٠ وهو مذهب احلنفية   :األولالقول  
 يف حالة ما إذا كان االنتفاع يوهن اجلدار، أو كان للجار غنية يف االنتفـاع                ٢٦٣واحلنابلة

ر أن ينتفع جبدار جـاره دون إذنـه، غـري أن    جبدار جاره، وقد نصوا على أن ليس للجا   
 :نتفاع من قبيل الندب لإلرفاق، واستدلوا بأدلة هياملالكية جعلوا السماح باال

                                                        
 )٣/١٧٩(مغين احملتاج  ٢٥٩
 )٦/٢٠٠(، وانظر الدر املختار )١/٩٦(درر احلكام يف شرح جملة األحكام  ٢٦٠
 )٦/٦٢(، شرح خمتصر خليل للخرشي )٦/٢٣١(، منح اجلليل )١١/٩٣(النوادر والزيادات  ٢٦١
 )٣/١٧٨(مغين احملتاج  ٢٦٢
 )٢/١٥١(رادات ، شرح منتهى اإل)٤/٣٢٤(املغين  ٢٦٣
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؛ ٢٦٤أن املقرر شرعا؛ أنه ال جيوز لإلنسان التصرف يف مال غريه بال إذنه وال واليته       *
 .٢٦٥ال حيل المرئ من مال أخيه  إال ما أعطاه عن طيب نفس : لقوله 

 . واستعمال ملك الغري دون إذٍن عني الضرر٢٦٦ال ضرر وال ضرار  قوله *

، إذ أمواله مصونة عن أن يتصرف فيها غريه دون إذنه           ٢٦٧القياس على سائر أمواله   *
 .ورضاه

 إذا  ٢٧٠ واحلنابلـة  ٢٦٩ يف القدمي  ٢٦٨ وهو مذهب ايزين وهم الشافعية     :الثاينالقول  
 .تسقيف ومل يكن له أكثر من ثالثة جدركان اجلار صاحب حاجة بأن احتاج إىل ال

 :ونص هـؤالء على أن اجلار جيرب على السماح جلاره باالنتفاع، واستدلوا بـ

ال مينعن جار جاره أن يضع خشـبه         : يقول  أن النيب    حديث أيب هريرة    -
 ؟ معرضـني  - أي عن السنة   – ما يل أراكم عنها       :" مث يقول أبو هريرة      يف جداره 

 .٢٧١"رمني ا بني أكتافكمواهللا أل

 ٢٧٢ومل جند يف السنة ما يعارض هذا احلديث، وال تصح معارضته:" قال البيهقي

                                                        
 )١/٩٦(، ودرر احلكام يف شرح جملة األحكام )٦/٢٠٠(الدر املختار بشرحه رد املختار  ٢٦٤
أخرجه ٢٠١:  ص٢: ختريج أحاديث اهلداية جالدراية يف )٣١٨: رقم/١/١٧١( أخرجه احلاكم يف مستدركه  ٢٦٥

-٤٥ / ٣ (تلخيص احلبري  الانظر،والدارقطين بإسناد جيد وأخرج له شاهدا من حديث أنس بإسنادين ضعيفني
٤٦(. 
: ، وابن ماجه، باب)٦/١٥٧(، والبيهقي يف سننه )٢/٧٤٥(القضاء يف املرافق : أخرجه مالك يف املوطأ، باب ٢٦٦

 )٢/٦٦(، واحلاكم )١/٣١٣(، وأمحد )٣/٧٧(، والدارقطين )٢/٧٨٤(من بىن يف حقه ما يضر جباره 
 )٤/٣٢٤(، املغين )٣/١٧٨(انظر مغين احملتاج  ٢٦٧
 )٣/١٧٨(مغين احملتاج  ٢٦٨
 )٣/١٧٨(وفيه نظر فقد حكاه البويطي عن الشافعية وهو من رواة اجلديد، انظر مغين احملتاج  ٢٦٩
 )٢/١٥١(، شرح منتهى اإلرادات )٤/٣٢٤(املغين  ٢٧٠
 ، ومسلم ،)٢٣٣١رقم /٢/٨٦٩(ال مينع جاره أن يغرز خشبه يف جداره:  باباملظامل،:  كتابرواه البخاري ، ٢٧١

 )١٦٠٩رقم /٣/١٢٣٠(غرز اخلشب يف جدار اجلار:  باباملساقاة،: كتاب
 )٣/١٧٨(انظر مغين احملتاج  ٢٧٢
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 : وقد رد أصحاب القول األول على هذا االستدالل مبا يلي

، وهي األدلة اليت استدل ـا       ٢٧٣أنه حممول عن الندب؛ لقوة العمومات املعارضة      *
 .املانعون

 اخلشب؛ أي ال مينع جاره أن يضع خشـبه علـى            أن الضمري يف جداره لصاحب    *
 .جدار نفسه، وإن تضرر به من جهة منع الضوء وحنوه

ويتأيد بأنه القياس الفقهي والقاعدة النحوية، فإنه أقرب مـن األول           : قال اإلسنوي 
 .٢٧٤فوجب عود الضمري إليه

عنه، هذا وقد اشترط الشافعية لكل ذلك شروطا، مردها إىل استغناء صاحب اجلدار        
٢٧٥حدث به ضررا أو تغيريامع حاجة جاره إليه، على أن ال ي. 

 :وفرع احلنابلة على ذلك ما يلي

أن من ملك هذا احلق ذا الوصف،مل ميلك إعارته وال إجارته؛ ألنه إمنا كـان لـه         
ذلك حلاجته املاسة إىل وضع خشبه، وال حاجة له إىل وضع خشب غريه؛ فلـم ميلكـه،                 

قه من وضع خشبه، وال املصاحلة عنه للمالك وال لغريه؛ ألنه أبيح            وكذلك ال ميلك بيع ح    
له من حق غريه حلاجته؛ فلم جيز له ذلك فيه، كطعام غريه إذا أبـيح لـه مـن أجـل                     

 .٢٧٦الضرورة

 :وأجاز اجلميع االنتفاع باإلذن وينبين عليه ما يلي

 . أن املالك لو رضي باالنتفاع دون عوض كان إعارة:أوال

                                                        
 )٢/٢٢٤(، أسىن املطالب )١١/٩٣(، النوادر والزيادات )٣/١٧٨(مغين احملتاج  ٢٧٣
 )٢/٢٢٤(، أسىن املطالب )٣/١٧٨(مغين احملتاج  ٢٧٤
 )٣/١٧٨(مغين احملتاج  ٢٧٥
 )٤/٣٢٥(املغين  ٢٧٦
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 :اهات الفقهاء يف تأبد هذه العاريةمث تباينت اجت
 إىل جواز الرجوع عن العارية مىت ما شاء مالك اجلدار، قبل البناء             ٢٧٧فذهب احلنفية 

، على أن يغرم أرش النقص للمنتفع، وهو ما بني قيمتـه  ٢٧٨وبعده، وكذا مذهب الشافعية  
 .قائما ومقلوعا

 مما يقع فيه العمل واإلنفاق فنصوا على أن ما أذن فيه : إىل التفصيل ٢٧٩وذهب املالكية 
واملؤنة فليس له ذلك، صغرت املؤنة أو عظمت، وال رجوع له عاش أو مـات، بـاع أو      
ورث، احتاج أو استغىن؛ فهو كالعطية، حىت لو اشترط الرجوع مىت شاء؛ ألن هذا مـن                

 .شرط الضرر وهو ساقط، أما ما ال عمل فيه وال إنفاق وال مؤنة فله الرجوع

 إىل أن العارية تصبح الزمة، ألن إذنه اقتضى البقاء والدوام؛ ويف            ٢٨٠لةوذهب احلناب 
القلع إضرار به، فال ميلك ذلك املعري، كما لو أعاره أرضا للدفن والغراس، مل ميلك املطالبة           

 .بنقل امليت والغراس بغري ضمان

أما لو ادم احلائط، أو سقط اخلشب من تلقاء نفسه، أو قلعه صـاحبه، مل ميلـك                 
 .٢٨١املستعري رد بنائه وخشبه إال بإذن جديد

علـى  -٢٨٣ والشـافعية  ٢٨٢جاز عند املالكية  :  إن رضي املالك بالوضع بعوض     :ثانيا
عند -٢٨٤، واحلنابلة -املذهب اجلديد دون القدمي؛ ألن احلق ثابت له ابتداء يف القول القدمي           

 .٢٨٥نفية، ومل جيز عند احل-عدم اجلرب، كما يف حال احتياج اجلار إىل االنتفاع

                                                        
 )٥/٥٧٩(، رد احملتار )٢٩١(، جممع الضمانات )٣٠/١٩١(املبسوط  ٢٧٧
 )٣/١٧٩(مغين احملتاج  ٢٧٨
 )٣/٣٧٢(، حاشية الدسوقي )١١/٩٣(النوادر والزيادات  ٢٧٩
 )٤/٣٢٥(املغين  ٢٨٠
  )١٧٥-٥/١٧٤(، مواهب اجلليل )٤/٣٢٥(، املغين )٣/١٧٩(انظر مغين احملتاج ٢٨١
 )٤/٢٧٦(اجلليل ، مواهب )٢/٨٤(، التاج واإلكليل )٦/١٨٦(الذخرية  ٢٨٢
 )٢/٢٢٥(، روض الطالب بشرحه أسىن املطالب )٣/١٧٩(مغين احملتاج  ٢٨٣
 )٢/١٥١(، شرح منتهى اإلرادات )٤/٣٢٦(املغين  ٢٨٤
 )٢/٤٨(بدائع الصنائع  ٢٨٥



 ٨٤

ن كذلك مل   ااملعقود عليه مفتقر إىل القبض والتسليم، وما ك       بأن  وعلّل احلنفية املنع؛    
جيز بيعه فال يصح الصلح عليه، واألصل أن كل ما جيوز بيعه وشراؤه يصح الصلح عليه،                

 .وما ال فال

ل أما املالكية فجاز عندهم أخذ العوض؛ ألن املقرر عندهم أن االعتياض جائز عن ك   
فإن ذكر املدة كانـت إجـارة       ،  - أي ملك منفعة   -كمقصود على التأبيد؛ ألنه مل    حق  

  .٢٨٦تنفسخ بادامه، وإال كان بيعا وكان حقه مؤبدا

 :وفصل الشافعية واحلنابلة يف صورة العقد
فإن كان أجر رأس اجلدار للبناء عليه؛ فهو إجارة، لكن ال يشترط فيها بيان املـدة                

 .لى املنفعة وتدعوا احلاجة إىل دوامه فلم يشترط فيه التأقيتيف األصح؛ ألنه عقد يرد ع

لعقد فيه شوب بيع؛ لكونه مؤبـدا       اولو قال بعت حق البناء عليه، فاألصح أن هذا          
 .٢٨٧وشوب إجارة؛ ألن املستحق به منفعة، إذ ال ميلك املشتري فيه عينا

ـ             ه بنـاءه؛ ألنـه   ويبقى حقه يف هذه احلالة قائما، حىت لو ادم اجلدار وأعاد مالك
استحق الدوام بعقد الزم، شريطة أن ال تذكر املدة يف العقد، فإن ذكرت املدة كان حقه                

 .٢٨٨قائما فيها فقط

 .وما قيل يف حق املرور يقال هنا أيضا :التحليل

 :فائدة

ومن الصور املعاصرة لالنتفاع باجلدار اململوك؛ تعليق الفتات اإلعالنات التجاريـة،        
اد إىل احملالت اململوكة ألصحاا، فتخرج هذه املسألة على ضوء ما سبق            أو الفتات اإلرش  

 .بيانه

                                                        
 )٤/٢٧٦(، مواهب اجلليل )٥/٢١(حاشية اخلرشي  ٢٨٦
 )٢/٢٢٦(، روض الطالب بشرحه أسىن املطالب )١٨٠-٣/١٧٩(مغين احملتاج  ٢٨٧
 )٢/٢٢٦(، روض الطالب بشرحه أسىن املطالب )٣/١٨٠(مغين احملتاج  ٢٨٨
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 :حق التحجري: املطلب الثالث
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 :املطلب الثالث

 حق التحجري

 :معىن التحجري: أوال

 :لغة

حجرت األرض واحتجرا، إذا    : حيتجره؛ أي جيعله لنفسه دون غريه، قال ابن األثري        
ضرب٢٨٩متنعها به من غريك عليها منارا ت. 

 :يف االصطالح

مل يذكر الفقهاء تعريفا حديا للتحجري، إال أن مفهومه هو الشروع يف إحيـاء أرض       
 بوضع أمارة لذلك، كإدارة حجارة عليها أو حتويطها حبائط صغري سواء كـان              ٢٩٠موات

 .٢٩١من لنب أو من قصب أو ما شابه ذلك

 : جنملها فيما يلية فقهي أحكاموتتعلق بالتحجري:األحكام: ثانيا

 التحجري ال يفيد امللك، إمنا الذي يفيد امللك هو اإلحياء، ولكن فاعله يصبح : أوال
 .٢٩٢أحق الناس مبا حتجره

 

                                                        
 )١/٥٧٣(لسان العرب احمليط  ٢٨٩
 لعامر، قرب العامر أو -احلرمي ما يتم به االنتفاع-هي األرض اليت مل تكن عامرة وال حرميا: األرض املوات ٢٩٠

 /)٢(االختصاصات وملك معصوم هي االرض املنفكة عن : ، وقال البهويت)٣/٤٩٦(بعد، انظر مغين احملتاج 
، روض الطالب بشرحه أسىن )٣/٥٠٤(مغين احملتاج ) ١٠/٧٢(، اهلداية بشرحه فتح القدير )٦/١٩٥(البدائع  ٢٩١

 )٢/٣٦٧(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٣٣١(، املغين )٢/٤٤٧(املطالب 
، املغين )٣/٥٠٤( احملتاج مغين/) ٦(، املنتقى )٦/١٥٥(، الذخرية )١٠/٧٢(، فتح القدير )٦/١٩٥(البدائع  ٢٩٢

 )٤/١٩٣(، كشاف القناع )٢/٣٦٧(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٣٣١(
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 .٢٩٣من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به :  لقول النيب 
 : لثبوت األحقية بالتحجري ما يليواشترط الفقهاء

، واملراد بالكفاية ما يفي بغرضه من ذلك اإلحياء، فإن         أن ال يزيد على قدر كفايته     -
 .خالف كان لغريه أن حييي ما زاد على قدر كفايته

القدرة على يئة اإلكمال، فلو حتجر ما يعجز عن إحيائه، كان لغريه إحياء الزائد              -
٢٩٤كما مر. 

ا؛ إن مل   مث اختلف الفقهاء يف املدة اليت يبقى فيها املتحجر أحق باألرض اليت حتجره            
 :حييها

 إىل أن املدة إن طالت كان لإلمـام أن          ٢٩٧ واحلنابلة ٢٩٦ والشافعية ٢٩٥فذهب احلنفية 
ألن املتحجر بتأجيله اإلحياء؛ عطـل منفعـة علـى           ينتزعها منه، وحق لغريه أن حيييها؛     

 .املسلمني يف حق مشترك بينهم

من كانت   :"وقدر احلنفية طول املدة بثالث سنوات؛ حلديث عمر بن اخلطاب           
 .٢٩٨"له أرض فعطلها ثالث سنني، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق ا

 . وخالفهم الشافعية واحلنابلة فجعلوا معيار طول مدة التحجري إىل العرف

                                                        
إقطاع األراضني : اخلراج، باب: ، رواه أبو داود يف سننه، كتاب"فهو له:"احلديث مروي بلفظ ٢٩٣

، وقال احلافظ ابن حجر يف )١٤٣٤رقم/٢٢٨-٤/٢٢٧(، وصححه الضياء يف املختارة )٣٠٧١رقم/٣/١٧٧(
 ).١/٦٧اإلصابة(» إسناده حسن«": إلصابةا"

 )٦/٢١٣(، حتفة احملتاج )٣/٥٠٤(، مغين احملتاج )٦/١٥٥(الذخرية  ٢٩٤
 )١٠/٧٢(، فتح القدير )٦/١٩٥(بدائع الصنائع  ٢٩٥
 )٢/٤٤٧(، أسىن املطالب )٣/٥٠٤(مغين احملتاج  ٢٩٦
 )٤/١٩٣(، كشاف القناع )٢/٣٦٨(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٣٣٢(املغين  ٢٩٧
 ).٢/٢٤٥الدراية.(»وهذا مرسل ورجاله ثقات«: رواه محيد بن زجنويه، قال ابن حجر ٢٩٨



 ٨٨

 فنصوا على أنه ينظَر أليام معدودة؛ فإن أحياها كانـت لـه، و إال         ٢٩٩وأما املالكية 
 عدم اإلحياء، كانتظار يبس أرض أو       كان لغريه أن حيييها؛ إال أن يكون صاحب عذر يف         

 . بذلك سنني مهلة لقضاء عمرأجر وما شابه، واستحسن أشهب ثالثاخنفاض 
وانبىن على اختالفهم هذا؛ خالفهم فيما لو حتجر شخص أرضـا، مث جـاء آخـر            

 :فأحياها، فلمن تكون األرض؟

ياهـا،  إىل أن األرض ملن أح    : ٣٠٢ واحلنابلة يف رواية   ٣٠١ والشافعية ٣٠٠ذهب احلنفية 
 .كون احمليي ثبت له امللك دون املتحجر

 . إىل أن املتحجر واحمليي شركاء يف األرض٣٠٣وذهب املالكية

ــة ــب احلنابل ــد  ٣٠٤وذه ــة عن ــي رواي ــا، وه ــن حتجره  إىل أن األرض مل
 :، واستدلوا بـ٣٠٦والشافعية٣٠٥احلنفية

 : ويف رواية٣٠٧ فهو أحق ا     ليست ألحد  من أعمر أرضا   : مفهوم قوله   -
 واألرض متحجرة فثبت فيها حق ملسلم، فلم تكن ملكـا      ٣٠٨ غري مسلم فهي له    يف حق 

 .ملن أحياها

                                                        
  )٦/١٥٥(الذخرية ٢٩٩
 )١٠/٧٢(فتح القدير  ٣٠٠
  )٣/٥٠٥(مغين احملتاج ٣٠١
 )٥/٢٣١(املغين  ٣٠٢
 )٦/١٥٥(الذخرية  ٣٠٣
 )٤/١٩٣(، كشاف القناع )٢/٣٦٨(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٣٣١(املغين  ٣٠٤
 )١٠/٧٢(فتح القدير  ٣٠٥
 )٣/٥٠٥(مغين احملتاج  ٣٠٦
 ).٢٢١٠رقم/٢/٨٢٣(من أحيا أرضا مواتا: احلرث واملزارعة، باب: رواه البخاري، كتاب ٣٠٧
رواه إسحاق بن راهويه والطرباين وابن عدي من طريق كثري بن عبد اهللا، وهو «: قال ابن حجر٣٠٨

 ).٢٤-٥/٢٣، فتح الباري ٢/٢٠١الدراية.(»ضعيف



 ٨٩

من كانت له أرض فعطلها ثالث سـنني فجـاء قـوم        :"قضاء عمر بن اخلطاب   -
 . وهذا يدل على أن من أحياها قبل ثالث سنني مل ميلكها٣٠٩"فعمروها فهم أحق ا

–لألرض ملاّ ثبت له حق السـبق         أن املتحجر    ٣١١ واحلنابلة ٣١٠ذكر الشافعية : ثانيا
 كان له أن يتنازل عنه لغريه، ويصري املتنازل له أحق باألرض اليت حتجرهـا               -االختصاص

 . من غريه-املتناِزل

من ترك حقا أو     : وكذا إن مات املتحجر، فإن حقه يصبح لوارثه لقول النيب           
 .٣١٢ماال فهو لورثته

 أن ٣١٤ واحلنابلـة  ٣١٣إن املعتمد عند الشافعية   أما ما يتعلق ببيع حق التحجري، ف      : ثالثا
 .ذلك ال يصح، ألن له االختصاص دون امللك فلم ميلك بيعه

 . احلنفي واملالكي: وهذا القول هو الذي تقتضيه تفريعات املذهبني

 رواية أخرى تفيد جواز بيع حق التحجري ألنه         ٣١٦ واحلنبلي ٣١٥ويف املذهبني الشافعي  
 .له

 :التحليل

ملذاهب األربعة، على عدم جواز االعتياض عن حـق الـتحجري،          نلحظ هنا اتفاق ا   
ومرد ذلك إىل أن حق التحجري هو ملك انتفاع ال ملك منفعة، فلم جيز االعتياض عليـه                 

                                                        
 ).٢/٢٤٥الدراية.(»وهذا مرسل ورجاله ثقات«: ال ابن حجررواه محيد بن زجنويه، ق ٣٠٩
 )٢/٤٤٧(، روض الطالب بشرحه أسىن املطالب )٣/٥٠٤(مغين احملتاج  ٣١٠
 )٤/١٩٣(، كشاف القناع )٣/٣٦٧(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٣٣١(املغين  ٣١١
» ، ومل أره كذلك"من ترك حقا:"أورده الرافعي هنا بلفظ«: قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ٣١٢

 ).٣/٥٦التلخيص احلبري(
 )٢/٤٤٨(، روض الطالب بشرحه أسىن املطالب )٣/٥٠٤(مغين احملتاج  ٣١٣
 )٤/١٩٣(، كشاف القناع )٣/٣٦٨(، شرح منتهى اإلرادات )٥/٣٣١(املغين  ٣١٤
 )٣/٥٠٤(مغين احملتاج  ٣١٥
 )٥/٣٣١(املغين  ٣١٦



 ٩٠

.  شأن احلقوق اليت هي من قبيل ملـك االنتفـاع          هعند املالكية والشافعية واحلنابلة، شأن    
 فلم جتز فيه املعاوضـات عنـد        أضف إىل ذلك أنه حق جمرد عن ملك األرض املتحجرة         

 .احلنفية
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 حقوق العقد: املطلب الرابع

 :ويشتمل على فرعني

 :حق الرتول عن الوظائف: الفرع األول

 :حق اخللو: الفرع الثاين
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 :متهيد

جدير بالذكر أن هذه التسمية؛ أي حق العقد، هي من اصـطالح فضـيلة              
 املقدم إىل جممع الفقه اإلسـالمي       حممد تقي العثماين، وقد وردت يف حبثه      : الشيخ

 ."بيع احلقوق اردة:" جبدة، يف دورته اخلامسة، والبحث موسوم بـ

ومناسبة التسمية؛ أن الوظيفة الوقفية فيها حق إلبقاء عقد اإلجارة مع ناظر            
 .الوقف، كما أن اخلُلُو فيه حق إلبقاء العقد مع مالك العقار أو ناظر الوقف
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 :الفرع األول

 لرتول عن الوظائفحق ا

 :صورة املسألة

من كان صاحب وظيفة باألوقاف، من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، وكانت      
يفة وإبقاء  وظيفته دائمة حبكم شرائط الوقف، فإن املوظف ميلك حق البقاء على هذه الوظ            

 .٣١٧عقد إجارته طول حياته

 :األحكام

ملوظف، أن يرتل عـن حقـه هـذا         إذا كان األمر على ما ذكرنا، فهل ميلك هذا ا         
لشخص آخر؟ وهل له أن يأخذ عوضا عن هذا الرتول، أم ليس له ذلك؟ وإن كان لـه                  

 احلق يف الرتول فهل يشترط إقرار الناظر أم ال؟

 :-بال عوض–الرتول عن الوظيفة بغري شيء : املسألة األوىل

 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

وقد نصوا علـى  : ٣٢٠ واحلنابلة ٣١٩ والشافعية٣١٨ب احلنفية  وهو مذه  :القول األول 
 :أن صاحب الوظيفة، له أن يرتل عن وظيفته لغريه، واشترطوا لذلك شروطا هي

                                                        
 العثماين، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة ، ، بيع احلقوق اردة، حممد تقي)٤/٣٨١( رد احملتار ٣١٧

 ٢٣٧٤العدد اخلامس، اجلزء الثالث ص
 )٤/٥٢٠(، رد احملتار )٤٥٣(جممع الضمانات ٣١٨
 )٤/٤٢٥(، مغين احملتاج )٦/٣٨١(، حتفة احملتاج )٣/٣٩٤(، املنثور )٢/٢٢٤(فتاوى السبكي  ٣١٩
 )٣٦٨-٢/٣٦٧(، شرح منتهى اإلرادات)٤/١٩٢(، مطالب أويل النهى )٤/١٩٣( كشاف القناع ٣٢٠



 ٩٤

 يراعى يف الرتول عن الوظائف ما شرطه الواقف، فال جيوز الرتول عنها ملـن               :أوال
 يسـتحق   ليس يف شرطه، وال يصح تقريره فيها، وحيرم ذلك على احلاكم وغـريه، وال             

 .٣٢١معلومها، وجيري ذلك فيما لو قرر يف وظيفة من ليس أهال هلا

جواز الرتول عن الوظائف يكون يف غري وظيفة النظر؛ ألن القيم ليس لـه أن               :ثانيا
يرتل عن وظيفة النظر إال يف مرض موته على سبيل اإليصاء، وأما يف صحته فـال إال إذا                  

 .٣٢٢كان الواقف أذن له بذلك

 إقرار الناظر يف تولية املرتول له، فإن رأى الناظر املصلحة يف عدم توليته يشترط :ثالثا
 اشتراط إقرار الناظر مبا إذا كان مشـروطا يف الوقـف   ٣٢٤، وقيد احلنابلة  ٣٢٣كان له ذلك  

أما  يف حال عـدم  نتقل احلق مباشرة إىل املرتول له،  مثال، فإن مل يكن مشروطا إمضاؤه، ا      
عن الوظيفة، فإن حق الوظيفة يبقى للنازل؛ ألنه مل يسـقط حقـه         إقرار الناظر املرتولَ له     

 .٣٢٦ واحلنابلة٣٢٥بالكلية، اللهم إال إن صرح بذلك، هذا عند  الشافعية

وذكر ابن عابدين ما يدل على أن النازل يسقط حقه مطلقا، سواء أقر الناظر مـن                
 .٣٢٧أُسقط له احلق، أم مل يقره

د نصوا على عدم صحة إسقاط صاحب        وق ،٣٢٨ وهو مذهب املالكية   :القول الثاين 
أن حق الوظيفة هو من حقوق  االنتفاع، اليت لـيس           :  ومستند قوهلم  الوظيفة حقه لغريه،  

  .٣٢٩ملستحقها التصرف فيها، وإمنا له االنتفاع بنفسه فقط

                                                        
 )٢٠٩-٣/٢٠٨(، فتاوى الرملي)٣/١١١(حاشيتا قليويب وعمرية ٣٢١
 )٥/٢٥٣(البحر الرائق ٣٢٢
 )٥/٢٥٣(، البحر الرائق)٤/٥٢١(، رد احملتار )٣/٢٣٦(، أسىن املطالب)٢٠٩-٣/٢٠٨(فتاوى الرملي ٣٢٣
 )٣٦٨-٢/٣٦٧(هى اإلرادات ، شرح منت)٤/١٩٢(، مطالب أويل النهى )٣/١٩٤(كساف القناع  ٣٢٤
 )٣/٢٣٦(، أسىن املطالب)٢/٢٢٤(فتاوى السبكي  ٣٢٥
 )١٩٣-٤/١٩٢(، مطالب أويل النهى )٣/١٩٤(كساف القناع  ٣٢٦
 )٤/٣٨٢(رد احملتار ٣٢٧
 )٤/١٣(مواهب اجلليل  ٣٢٨
 )٤٣٢-٣/٤٣١(، نوازل الربزيل )٧/٥٠(منح اجلليل  ٣٢٩



 ٩٥

 : الرتول عن الوظيفة بعوض:املسألة الثانية

 :على قولنياختلف القائلون جبواز الرتول عن الوظائف يف هذه املسألة 

نص أصحابه على جواز أخذ العوض عن الرتول عن الوظائف، وإليه            :القول األول 
 تبعا لفتوى السـبكي والرملـي، وهـو         ٣٣١الشافعيةمتأخرو  ، و ٣٣٠احلنفيةمتأخرو  ذهب  

 .٣٣٢ماذكره بعض احلنابلة

 :واستدلوا جبملة أدلة

:" يف فتاوى الرملي القياس على جواز خلع األجنيب، إذا أراد الزواج باملرأة، جاء       -١
قلته استنباطا من مسألة اخللع، وقواه عندي جعل املاوردي رغبة األجنيب يف نكاح تلـك               

 .٣٣٣"املرأة غرضا صحيحا يف خمالعته إياها

جنيب جواز   ومن خلع األ   ٣٣٤وقد استنبط السبكي من هذه املسألة     :" ويف مغين احملتاج  
خذ العوض فيه جائز وأخـذه حـالل        الوظائف، والذي استقر عليه رأيه أن أ      الرتول عن   

 .٣٣٥"إلسقاط احلق 

لكن الرتول عنه بعوض على غري وجه البيع جائز كما ذكره ابـن             :" ويقول البهويت 
 .٣٣٦"نصر اهللا قياسا على اخللع 

                                                        
 ()، األشباه والنظائر )٤٥٣(، جممع الضمانات )٥٢١-٤/٥٢٠:  (رد احملتار ٣٣٠
، مغين احملتاج )٣/١١١(، حاشيتا قليويب وعمرية )٢٠٩-٣/٢٠٨(، فتاوى  الرملي )٢/٢٢٤(فتاو السبكي  ٣٣١

)٤/٤٢٥      ( 
 )٤/١٩٢(، مطالب أويل النهى )٤/١٩٤(، كشاف القناع )٢/٣٦٨(شرح منتهى اإلرادات  ٣٣٢
 )٣/٢٠٩:(فتاوى الرملي ٣٣٣
 -إن شاء اهللا-ضي اهللا عنها ليلتها لعائشة رضي اهللا عنها وبياا يف حق القسم إشارة إىل مسألة هبة سودة ر ٣٣٤
  )٤/٤٢٥: ( مغين احملتاج٣٣٥
 )٤/١٩٢(، مطالب أويل النهى )٢/٣٦٨(شرح منتهى اإلرادات  ٣٣٦



 ٩٦

 إعمال العرف اخلاص، فقد ثبت تعارف أهل القاهرة الرتول عن الوظائف مبال،             -٢
 اعتبار العرف اخلاص، قد تعـارف الفقهـاء         وفيها أقول على  :" جاء يف جممع الضمانات   

بالقاهرة الرتول عن الوظائف مبال يعطى لصاحبها، وتعارفوا ذلك، فينبغي اجلواز، وأنه لو             
نزل له وقبض منه املبلغ، مث أراد الرجوع عليه ال ميلك ذلك وال حول وال قوة إال بـاهللا                   

 .٣٣٧"العلي العظيم 

م هو العرف العام وليس العرف اخلاص، فلـو     ورد بأن العرف املؤثر يف تغري األحكا      
 .٣٣٨ يعد تعارفهم ذلك مستندا حلل هذا التعاملقوم بيع اخلمر والتعامل بالربا ملتعارف 

  الـرأي متقـدمو  وممن رأى هذا:  عدم جواز أخذ العوض عن الرتول     :القول الثاين 
 مذهب  ، وهو ٣٤٠، وهو ما ذكره الزركشي يف منثوره خترجيا على بعض الفروع          ٣٣٩احلنفية
 .؛ كون حق الوظيفة هو ملك انتفاع ال ملك منفعة٣٤١املالكية

 :ومستند القول ما يلي

 .٣٤٢حق الوظيفة من احلقوق اردة، واحلقوق اردة ال جيوز االعتياض عنها-

:" القياس على حقوق مشاة كحق الشفعة، والتحجر، قال الزركشي يف املنثـور           -
ف وهو صحيح إن مل يكن يف مقابلة مـال، فـإن       واستنبط منه بعضهم الرتول عن الوظائ     

يف صورة الزوجة على أنه ال حيل ،وكذلك أخذ         _ رضي اهللا عنه  _كان فقد نص الشافعي     
 .٣٤٣"العوض عن الرد بالعيب وحق الشفعة والتحجر ومقاعد األسواق

                                                        
 )٤٥٣(جممع الضمانات  ٣٣٧
 )٦/٤٢٩(، فتح القدير )٤/٥٢(،تبيني احلقائق )٤/٥١٨(رد احملتار  ٣٣٨
  )٥/٤٥٣(،البحر الرائق )٤/٥١٨( رد احملتار ٣٣٩
 )٣/٣٩٤: (املنثور ٣٤٠
 )٧/٥٠(، منح اجلليل )٤/١٣(مواهب اجلليل  ٣٤١
 )٥/٤٥٣: (البحر الرائق ٣٤٢
 )٣/٣٩٤(املنثور  ٣٤٣



 ٩٧

 وقد رد ابن عابدين هذه االستدالالت عن عدم جواز الرتول عن الوظائف مبـال،             
أن ثبوت حق الشفعة للشفيع، وحق القسـم  :" رده لنفاسته، قال ابن عابدين ووهذا نصه أ  

للزوجة، وكذا حق اخليار يف النكاح للمخرية إمنا هو لدفع الضرر عن الشفيع واملرأة، وما               
ثبت لذلك ال يصح الصلح عنه، ألن صاحب احلق ملا رضي علم أنه ال يتضرر بذلك فال                 

دمة، فليس كذلك بل ثبت له على وجه الرب والصلة          يستحق شيئا أما حق املوصى له باخل      
فيكون ثابتا له أصالة فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغريه، ومثله ما مر عن األشباه مـن                  
حق القصاص والنكاح والرق، وحيث صح االعتياض عنه؛ ألنه ثابت لصاحبه أصـالة ال              

له احلق فيه بتقريـر  على وجه رفع الضرر عن صاحبه، وال خيفى أن صاحب الوظيفة ثبت  
القاضي على وجه األصالة ال على وجه رفع الضرر، فإحلاقها حبق املوصى له باخلدمة وحق             
القصاص وما بعده، أوىل من إحلاقها حبق الشفعة والقسم، وهذا كالم وجيه ال خيفى على               

وظيفة نبيه، وبه اندفع ما ذكره بعض حمشي األشباه، من أن املال الذي يأخذه النازل عن ال               
رشوة، وهي حرام بالنص، والعرف ال يعارض النص، وجه الدفع ما علمت من أنه صاحل               

 .٣٤٤"عن حق كما يف نظائره والرشوة ال تكون حبق 

فابن عابدين بكالمه هذا يضع ضابطا آخر للحقوق اليت جيوز االعتياض عنها، وهو             
 . جمردة أم الما كان منها ثابتا أصالة ال لدفع الضرر، سواء كانت هذه احلقوق

 :التحليل

 :الذي نلحظه هنا ما يلي

 من ملـك    أن الفقهاء اختلفوا يف حتديد طبيعة هذا احلق؛ ففي حني اعتربه املالكية           -
 . اعتربوه من ملك املنفعةاالنتفاع، جند أن الشافعية واحلنابلة

 من عتياض يف حتديد احلقوق القابلة لال عند احلنفية  كما نلحظ ظهور ملحظ جديد    -
ريها، وهو طبيعة مشروعية هذا احلق؛ أي هل شرع احلق ألجل دفع الضرر، أم أن احلق                غ

 .، وهو ما رأيناه عند الشافعية واحلنابلة يف حق الشفعة وحق القسم؟شرع أصالة
                                                        

 )٤/٥٢٠(رد احملتار ٣٤٤



 ٩٨

ويرجع سبب هذا التحول إىل العرف، إذ مثل هـذه املعاوضـة مل تعـرف عنـد                 
فاعتبار العرف الذي هو أصـل      الناس،  األقدمني، وإمنا ظهرت متأخرة، وجرى ا عمل        

قوي عند احلنفية، جعل متأخريهم خيالفون ما قرره وقعده املتقدمون، وميكن اعتبار ذلـك        
 .من قبيل االستحسان الذي مستنده العرف



 ٩٩

 :الفرع الثاين

 
 ٣٤٥حق اخللو

 :معىن اخللو

 :لغة

 : العـرب   ولعلها تكون مأخوذة من قـول      ،اخللو باملعىن املبحوث هنا كلمة مولدة     
لَأخلَيت املكان جعلته خاليا، ووجدته كذلك، وجيمع على خ٣٤٦ بفتحاتاٍتو. 

 :اصطالحا

اسم ملا ميلكه دافع الدراهم مـن       :"  بقوله -رمحه اهللا –عرفه أبو اإلرشاد األجهوري     
 .٣٤٧"املنفعة اليت دفع الدراهم يف مقابلتها

 :ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي

                                                        
اشتهر اخللو يف مذهب مالك لذا سنركز يف عرض متعلقاته على املذهب املالكي، لندرة من تعرض له من  ٣٤٥

 .املذاهب األخرى
جملة امع الفقهي، الدورة الرابعة، العدد الرابع، اجلزء الثالث " بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي"حميي الدين قادي  ٣٤٦
وما ذكرته مل أجده يف الصحاح واألساس والقاموس واللسان واملصباح وغريها :"  وقال معقبا على كالمه٢٢٣٠ص

ي، الذي يعىن بالكلمات املولدة والدخيلة فحسب، كما مل أجد من املعاجم املشهورة، وال يف شفاء الغليل للخفاج
ضبطا دقيقا للمفرد، وإمنا استخلصت هذا املعىن الذي ذكرت من كون صاحب اخللو عندما يدفع النقود ملستحق 
الرقبة من املالك، أو مستحق املنفعة من املوقوف عليهم أو من يتوىل شؤون الوقف من النظار يفعل ذلك مقابل أن 

، وانظرحممد تقي العثماين بيع احلقوق اردة ص )٢٢٣١-٢٢٣٠ص(ختلى الرقبة له ليتمكن من امتالك منفعتها 
 .، بنفس الة والعدد٢٣٧٨

 )٣/٤٣٣(حاشية الدسوقي  ٣٤٧



 ١٠٠

 تتعلق ا هذه املنفعة اململوكة، إذ أن اخللوات ال تكون إال            أنه مل يذكر العني اليت    -
، وهـذا مايوضـحه     - األراضي والبنايات سواء كانت دورا أم حوانيت         –يف العقارات   

املنفعة اليت ميلكها دافع الدراهم ملالك األصل مع        :" تعريف سيدي إبراهيم الرياحي ونصه    
 .٣٤٨"بقاء ملك الرقبة

 السابقني، أما عنيا ببيان اخللو الذي تعارفه أهل مصر          كما يالحظ على التعريفني   
          درذلـك إىل أن     وهو خلو احلوانيت، الذي تنشأ ملكيته بدفع الدراهم ملالك األصل، وم 

 . أكثر كالم الفقهاء عنهكانذلك ول، خلو احلوانيت هو أكثر أنواع اخللوات انتشارا

 القرار املؤبد يف عقـار سـواء   ملك حق: فاحلاصل من كل ما سقناه، أن اخللو هو  
 .أرضا، أو دارا، أو حانوتا: كان هذا العقار

 : أنواع اخللوات

يقوم فيه املؤجر بدفع عوض معجل لصاحب احملل مع التـزام       : خلو احلوانيت : أوال
 : قدر من األجرة سنوية أو شهرية، ويلزم من ذلك أمور

وسبب هذا امللك هـو العـوض    أن ميلك املؤجر حق القرار يف احملل على التأبيد،          -
 .املؤجل املدفوع، فال حيق ملالك األصل إخراجه منه وال إجارته لغريه

للمؤجر التصرف يف منفعة احملل بشىت وجوه التصرف من هبة وإجـارة وإعـارة              -
وبيع، وال يبقى لصاحب احملل من منفعة حمله إال مقدار الكراء السنوي أو الشهري الذي               

 .يدفع له

، وحتدد نسبة الشراكة على     ٣٤٩ أصبح شريكا يف منفعة احملل مع صاحبه       أن املؤجر -
 :النحو اآليت

                                                        
 ٢٢٢٣صحميي الدين قادي، بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي   ٣٤٨
 )٧/٧٨(حاشية اخلرشي ٣٤٩



 ١٠١

ففي هذه احلالة تكـون     : أن يكون عقد اخللو بسبب خراب احملل       :الصورة األوىل *
مـا إذا كانـت   : حصة مالك اخللو بقدر ما تزيده عمارته للمحل يف أجرته، ومثال ذلك    

يوميا، وبعد العمارة أصبحت مخسة عشر دينـارا،     أجرة احملل يف حال خرابه مخسة دنانري        
فإن حصة مالك اخللو يف منفعة احملل هي الثلثني وحصة مالك األصل أو الوقـف هـي                 

 .٣٥٠الثلث

وتكون حصة مالـك    : أن يكون عقد اخللو بسبب قلة نفع احملل        :الصورة الثانية *
إذا :  ومثـال ذلـك    اخللو يف هذه احلالة بقدر ما أنقص ملكه للخلو من أجرة مثل احملل،            

كانت أجرة املثل للمحل هي مخسة دنانري يوميا، وبعد بيع خلـوه أصـبحت دينـارين                
. ونصف، فإن حصة مالك اخللو هي النصف وحصة مالك األصل أو الوقف هي النصف             

وبنفس الطريقة حتدد نسبة الشراكة يف منفعة حمل كان سبب بيع خلوه هو حسن موقعـه          
 .٣٥١ن هذه الصورة ختتص باحملل اململوك دون املوقوفوكثرة الراغبني فيه إال أ

هذا ومن املالكية من ذكر اجتاها آخر يف حتديد نسبة الشراكة، واليت تنـبين علـى                
 وبني من تملَّك اخللو، فيكون أسـاس        -الناظر–االتفاق بني مالك األصل أو القائم عليه        

 . ٣٥٢االتفاق املصلحة

 حالة احتياج احملل إىل إصالحات فإن تكلفتها        وتظهر فائدة حتديد نسبة الشراكة يف     
 .٣٥٣تقسم بني مالك اخللو ومالك األصل أو الوقف كل بقدر حصته

هذا ما يسمى خبلو احلوانيت يف مصر أو باملفتاح يف تونس، ألن مالك املنفعة استقل               
 .٣٥٤مبلكية مفتاح التصرف

                                                        
 )٧/٥١(منح اجلليل ٣٥٠
حميي الدين  ، نقال عن٨-٧يمي رسالة يف اخللو ووجوهه عند املصريني واملغاربة والتونسيني صإمساعيل التم ٣٥١

 ٢٢٦١قادي، بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي ص
 )٧/٥٢(، منح اجلليل )٢/٢٥١(، فتح العلي املالك )٧/٧٨(حاشية اخلرشي  ٣٥٢
 )٢/٢٥٢(فتح العلي املالك  ٣٥٣
 ٢٢٣٧ اإلسالمي صحميي الدين قادي، بدل اخللو يف الفقه ٣٥٤



 ١٠٢

 يستأجرها اإلنسـان  ويكون يف احلوانيت اليت يقصد منها الغلة،   : خلو اجللسة : ثانيا
ويضع فيها آالته ومعدات صناعته وما حتتاجه حرفته وجتارته، ويستمر على ذلك لعدم من             

 كوا معدة لإلجيـار، فيشـتهر       ؛ أو لعدم حاجة أرباب احلوانيت إليها      ،يبذل إجيارا أعلى  
        قَنسبة احملالت إىل معمريها ويثبت هلم فيها حق يم ترك  مون به على غريهم، فإذا ظهر هل      د

احملل لغريهم كان هلم أخذ بدل على ذلك، ويقوم هذا الغري مكام، وقد اشتهر هذا بني                 
عا فيمن أجر حمال مقصودا به الغلة، كانت إجارته على التأبيد، فهذه  ئالناس وصار عرفا شا   

املنفعة اليت يستحقها هذا املؤجر بالسبق والتقدم هي املسماة عند املغاربة باجللسة وتسمى             
 .٣٥٦، وتسمى عند احلنفية كدكا أو سكىن٣٥٥واخل

 وينشأ عن وضع املؤجر آالته وموازينه مما تقع به عمارة احملـل،             :خلو النصبة : ثالثا
فإذا أراد املالك أو ناظر الوقف إخراجه بعد انقضاء أمد اإلجارة تشـكى املـؤجر مـن                 

حة إخـراج    ألجل هذا كله جرى األمر على عدم ص        استكمل به عمارة احملل؛   خسارة ما   
 إال أن يقبل املالك تلك املوضوعات دون خسارة، وكون املالكني ال يرغبـون يف              ،املؤجر

حتمل تكاليف عمارة احملالت اضطروا إلبقاء يد املؤجر باألجرة الدائمة، وقد عرف هـذا            
 .٣٥٧النمط من اخللوات بتونس

را، بـأجرة   ا، أو يغرس أشجا    وهو إجارة األرض على التأبيد ملن يبين فيه        :اإلنزال
تونس ويسمى عند املغاربـة اجلـزاء وعنـد          و سنوية، هذا ما يسمى اإلنزال يف      شهرية أ 

 .٣٥٨املصريني حكرا

                                                        
حميي الدين   نقال عن.٣ إمساعيل التميمي، رسالة يف اخللو ووجوهه عند املصريني واملغاربة والتونسيني ص ٣٥٥

 ٢٢٣٩قادي، بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي ص
 .)٥٤ص(، وانظر املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي )٤/٥٢٢(رد احملتار ٣٥٦
 املصريني واملغاربة والتونسيني إمساعيل التميمي، رسالة يف اخللو ووجوهه عند ،)٢/٢٥٢(ك فتح العلي املال٣٥٧
 ٢٢٤٠-٢٢٣٩حميي الدين قادي، بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي ص ،نقال عن٦ص

، حتفة أكياس الناس بشرح )٥٢ص(وانظر املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي  ،/)٤(رد احملتار ٣٥٨
 )٣٥٥(مليات فاس، املهدي الوزاين ع
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واألصل يف هذا كله أن يعرض األمر على أهل اخلربة، فإن رأوا اإلنزال أصلح ألرض  
روا أجرا بعد    وأن استصالحها يلزمه ثروة وال مال للوقف، قد        ،الوقف كأن كانت بورا   

بط حدودها وما يرجع إليها، فإذا وقع استيفاء ذلك فالقاضي أو نائبه يربم عقد اإلنزال               ض
 .٣٥٩وميضيه، هذا ما جرى به عمل أهل تونس يف اإلنزاالت

 :الفروق بني أنواع اخللوات

 أن صاحب خلو احلوانيت شريك، وأن شراكته سببها العوض املقدم الذي قام          :أوال
 هي عبارة عن أكرية علـى    - اجللسة والنصبة واإلنزال   -لواتبدفعه، بينما باقي أنواع اخل    

 .التبقية ليس فيها شراكة بني مالك األصل ومالك اخللو

 أن التأبيد يف إجارة مالك خلو احلوانيت مستفاد من دفع العوض املقدم، ويلزم            :ثانيا
 بتغري األزمان   من ذلك أن األقساط الشهرية أو السنوية املتفق عليها يف العقد ثابتة ال تتغري             

وال بارتفاع األسعار أو اخنفاضها، خبالف باقي أنواع اخللوات فالتأبيد فيها منشؤه العرف             
 .٣٦٠أو االضطرار وهذا ال مينع من تعديل قيمة األقساط إذا اقتضى احلال ذلك

 أن التأبيد يف خلو اجللسة منشؤه العرف، ذلك أنه جرى يف احلوانيت الـيت ال       :ثالثا
اا هلا كوا معدة للكراء، وليس من دافع ألجرة أكثر من أجرة املثل، فصار              احتياج ألرب 

هذا العرف مرتال عندهم مرتلة الشرط يف العقد، بينما كان التأبيد يف خلو النصبة ناشـئا                
 .من اضطرار املالك، كوم ال يرغبون يف حتمل تكاليف عمارة احملالت

اقي أنـواع اخللـوات فمتعلقـة بالـدور          أن اإلنزال متعلق باألرض بينما ب      :رابعا
 .واحلوانيت

                                                        
حميي الدين قادي،   نقال عن.٧املصريني واملغاربة والتونسيني صإمساعيل التميمي، رسالة يف اخللو ووجوهه عند ٣٥٩

 ٢٢٤٢١-٢٢٤١بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي ص
 نقال عن حميي ٦-٥-٤-٣إمساعيل التميمي رسالة يف اخللو ووجوهه عند املصريني واملغاربة والتونسيني ص ٣٦٠

 ٢٢٤٦-٢٢٤٥الدين قادي بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي ص
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 أنه إذا حدث خراب يف البناء أو الغرس، فإن إصالحه على صاحب اخللـو   :خامسا
وحده، خبالف األمر يف خلو احلوانيت، فإن اإلصالح على مالك األصل وصاحب اخللـو     

 .٣٦١كل على حسب شراكته

 :نشوء ظاهرة اخللوات وأسباا

 من الفقهاء كـالم يف مسـألة اخللـوات، والـذي أفـاده              مل ينقل عن املتقدمني   
 هلذا املوضوع، أن ظاهرة اخللوات جرى تعامل الناس ا ابتداء من القـرن              ٣٦٢الدارسون

الثامن اهلجري، ومتثل يف قضية كراء األرض على التأبيد أو ما اصطلح عليـه باألحكـار          
م يفهم أنه ال فرق بـني أن        كالمه:" وهذا ما يفيده كالم أئمة ذلك القرن، قال السبكي        

يعقد عقدا آخر، أو يتراضيا بإبقائه  بأجرة املثل ومنه يؤخذ جواز ما يفعله الناس من تبقية                 
األحكار بيد أرباا بغري عقد وتؤخذ األجرة منهم يف أقساطها وكذا تسليم الـدار ملـن                

 .٣٦٣"يسكنها بأجرة مثلها من غري عقد الزم وأنا أتوقف يف جواز ذلك

وينبغي :"  كالم السبكي ما ذكره خليل يف توضيحه ونقله عنه شراح خمتصره           ويؤيد
أن يتفق يف األحكار اليت عندنا مبصر أن جتب الشفعة يف البناء القائم فيهـا، ألن العـادة                  

 .٣٦٤"عندنا أن رب األرض ال خيرج صاحب البناء أصال وقاله شيخنا

ؤبد يف أرض الوقف يف أواخـر  مث تبعهم يف ذلك علماء األندلس يف مسألة الكراء امل     
 .٣٦٥القرن التاسع اهلجري على ما أفىت به ابن منظور وابن سراج األندلسيان

                                                        
 )٧/٧٨(حاشية اخلرشي ٣٦١
، والشيخ )٢/٧٢٨(دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة : حممد مصطفى أبوه الشنقيطي يف كتابه: مثل ٣٦٢

، والشيخ حميي الدين قادي ٥٢اإلسالمي صاملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه : مصطفى أمحد الزرقا يف كتابه
 ٢٢٢٧-٢٢٢٤بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي ص: يف حبثه

 )٢/٤٢٠(أسىن املطالب  ٣٦٣
 )٥/٣١٩(مواهب اجلليل  ٣٦٤
 )٧/٥٢(منح اجلليل  ٣٦٥
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مث ما عرف بفتوى ناصر الدين اللقاين يف أحكام األوقاف مبصر يف القرن العاشـر،               
وجرى على ذلك شيوخ فاس املتأخرين كالشيخ القصار وابن عاشر وأيب زيـد الفاسـي      

ر الفاسي وأضرام، أفتوا يف اجللسة وجرى ا العمل الفاسي ملـا رأوه          وسيدي عبد القاد  
 .٣٦٦من املصلحة فيها فهي عندهم كراء على التبقية

 :األسباب اليت دفعت إىل نشوء اخللو

ء ظاهرة اخللوات واختلفت، فمنها ما يرجع إىل        وتعددت األسباب اليت أدت إىل نش     
 :ذا بياااألوقاف، ومنها ما يرجع إىل األمالك، وه

  خراب الوقف أو قلة نفعه:ما يتعلق باألوقاف:أوال

من املقرر عند الفقهاء أن الوقف من األشياء اليت ال جيوز التصرف فيها بـالبيع، إال                
، وذلك ما أوقع القائمني عليـه يف حـرج؛          لوقف أو قلة نفعه زهد الناس فيه      أن خراب ا  

جا أالَ وهو بيع خلوه دون أصله، حبيـث         كونه أصبح عبئا ال فائدة منه، حىت وجدوا خمر        
يستعمل مقابل خلوه إما يف ترميم الوقف ذاته، وبذلك يعود إىل حاله الـيت متكّـن مـن      

 .االنتفاع به، أو يصرف ملن هم من أهل االنتفاع بذلك الوقف

ويظهر ذلك جليا فيما ذكره اإلمام األستاذ حممد الطاهر بن عاشور يف كالمه عـن            
ومنها الكراء املؤبد الذي جرت به فتـوى  :" ة عن الضرورة العامة إذ يقول     الرخصة الناشئ 
 ابن سراج وابن منظور، يف أواخر القرن التاسع يف أرض الوقف، حـني              -علماء األندلس 

زهد الناس يف كرائها للزرع؛ ملا حتتاجه أرض الزرع من قوة اخلدمة ووفرة املصـاريف،               
 املدة اليت تكترى أرض الوقف ملثلها، وإلباية الباين         وزهدوا يف كرائها للغرس والبناء لقصر     

 فأفىت ابن سراج وابن منظـور       -أو الغارس أن يبين أو يغرس مث يقلع ما أحدثه يف األرض           
بكرائها على التأبيد ورأيا أن التأبيد ال غرر فيه ألا باقية غري زائلة، مث تبعهما على ذلك                 

دين اللقاين يف إحكار األوقاف، وجرى العمـل  أهل مصر يف القرن العاشر بفتوى ناصر ال 

                                                        
 )٧/٥٢(، منح اجلليل )٣/٤٣٣(حاشية الدسوقي  ٣٦٦
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بذلك يف املغرب يف فاس وتونس يف العقد املسماة عندنا يف تونس بالنصبة واخللو وأحلـق                
 .٣٦٧"ا اإلنزال، ويف فاس باجللسة واجلزاء

 :يرجع إىل األمالك  ما:ثانيا 
؛ حلرية  ٣٦٨وأما يف األمالك، فبعد أن قرر الفقهاء جواز اخللوات فيها من باب أحرى            

تصرف املالك يف ملكه، من غري تعسف يف استعمال هذا احلق؛ وملا يبدو يف ذلـك مـن                
املصلحة أيضا، إذ كثري من املالّك للرباع والعقارات يقومون مبهمات أخرى يف حيـام،              
متأل عليهم أوقام وال يستطيعون القيام مبتطلبات دورهم أو أراضيهم الزراعية، أو حنـو              

 هذه األمالك إىل قلة النفع أو اخلراب، ومالك آخرون تركيبهم النفسي أو              فتتعرض -ذلك
اجلسدي ال ينسجم مع متطلبات أمالكهم ، وكل ميسر ملا خلق له، ومـالك آخـرون                
مينعهم تشتت امللكية وصغرها عند القسمة من القيام بشؤوا، وكلهم يريد اإلبقاء علـى              

 فـالذوا بـالكراء     -خللود األسرة وتبقية المسها   هذه األمالك، شعورا منهم بأا استمرار       
 .٣٦٩الدائم حىت خيرجوا من ترك واجب شرعي وهو إمهال أمالكهم

 : الضرر الالحق باملستأجرين: ومنها كذلك

كما هو احلال يف خلو النصبة عند التونسيني، وسبب نشوء خلو النصبة يعرض إليه              
" مطلع الدراري " نة األعظم يف كتابه الشيخ حممد السنوسي احلفيد من فقهاء جامع الزيتو       

واألصل فيه أن غرباء الوافدين على البالد من الترك، كانوا إذا اكترى أحـدهم              :" فيقول
حانوتا بغري عمارة، وأنفق عليه ما حيتاجه من اخلزائن وآلة الصناعة واملوازين، وأراد املالك            

ن خسارة ما اسـتكمل بـه        تشكى م  -أو ناظر األوقاف إخراجه بعد انقضاء أمد الكراء       
عمارة احملل، وحيث إن املالكني وناظري األوقاف،مل جيعلوا حلوانيتهم ما يلزم للصـناعة             

 وقع  -املعد هلا احلانوت، مع كوم أكروه لتلك الصنائع، وحتمل املكترون مصاريف ذلك           

                                                        
كة التونسية للتوزيع تونس، املؤسسة الشر ( ١٢٦-١٢٥مقاصد الشريعة اإلسالمية حممد الطاهر بن عاشور ص ٣٦٧

 )الوطنية للكتاب اجلزائر 
 )٢/٢٥٢(فتح العلي املالك  ٣٦٨
 )٢٢٥٥ص (حميي الدين قادي، بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي  ٣٦٩
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لك، فال احلكم بأن املكتري إذا كان على تلك الصفة، ووضع ما يلزم من العمارة بإذن املا             
يصح إخراجه إال أن يقبل املالك تلك املوضوعات دون خسارة، وإال فيبقـى املكتـري               
بكرائه متمتعا خبلوه؛ وملا جيحف باملالكني من تعويض مصاريف املوضوعات، اضـطروا            
إلبقائهم، فَتصرف املكترون بأنفسهم، وأكروا لغريهم، وباعوا مكام، على أن ال يأخذ            

ر الكراء وما زاد عليه يبقى لصاحب العمارة وبتطاول األعصار وارتفـاع            املالك إال مقدا  
األسعار جرى عمل البالد على ذلك وتقررت به أمالك هلا بال يف سائر أحنـاء اململكـة                 

 .٣٧٠التونسية حيث تعترب نية التبقية

 :شهرة احملالت التجارية: ومنها أيضا
ي الوزاين الشريف، عن الفقيه     ويظهر ذلك جليا فيما نقله الشيخ سيدي حممد املهد        

:" ، ما نصـه   "إزالة الدلسة عن وجه اجللسة      :" حممد بن أمحد التماق يف تأليفه الذي مساه       
مسعنا عن بعض األسواق املغبوطة يف هذه األزمنة كالقيسارية والعطارين، أن من تكـون              

ما؛ لريفع له يده    بيده احلانوت، يبتغي أن يعطيه الداخل له برضاه ما يتفقان عليه فيما بينه            
عنها، ويسمون ذلك شراء املفتاح من الساكن، وال مدخل يف ذلك لذي األصل الـذي               

 .٣٧١"عقده أوال للساكن أو لذي املنفعة

 :مشروعية اخللو

 :تكاد تتفق كلمة الفقهاء على مشروعية اخللوات، املتعلقة باألوقاف واألمالك

هب عدم اعتبار العـرف اخلـاص،       واحلاصل أن املذ  :" قال ابن جنيم    : فعند احلنفية 
ينبغي أن يفىت بأن ما يقـع يف        : ولكن أفىت كثري من املشايخ باعتباره، فأقول على اعتباره        

بعض أسواق القاهرة من خلو احلوانيت، الزم، ويصري اخللو يف احلانوت حقا له، فال ميلك           
ع يف حوانيت   وقد وق . لو كانت وقفا  اجه منها، وال إجارا لغريه و     صاحب احلانوت إخر  

                                                        
 )٢٢٤٠ص (وما بعدها، نقال عن حميي الدين قادي، بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي  ١٥٩مطلع الدراري ص٣٧٠
 )٣٥٨( عمليات فاس، الشريف املهدي الوزاين حتفة أكياس الناس بشرح٣٧١



 ١٠٨

 غوري، ملا بناها أسكنها للتجار باخللو وجعل لكل حانوت      أن السلطان ال   اجلملون بالغورية 
 .٣٧٢"قدرا أخذه منهم، وكتب ذلك مبكتوب الوقف

وقد اشتهر القول ذه املسألة عند املالكية، وكانوا فيها تبعا لفتـوى     : وعند املالكية 
ما تقول يف خلـو احلوانيـت       :  الدين اللقاين  سئل ناصر :" ناصر الدين اللقاين وهذا نصها    

الذي صار عرفا بني الناس يف مصر وغريها، وتغالت الناس فيه حىت وصل احلـانوت يف                 
بعض األسواق أربعمائة دينار ذهبا جديدا، فهل إذا مات الشخص وله وارث يسـتحق               

نعم، : هخلو حانوت مورثه؟ وهل إذا مات وعليه دين يوىف من خلو حانوته؟ فأجاب بقول             
إذا مات وله وارث؛ فإنه يستحق خلو حانوت مورثه عمال بعرف الناس، وإذا مات مـن            

 . ٣٧٣"ال وارث له فإنه يستحقه بيت املال، وإذا مات وعليه دين فإنه يوىف منه

 مل أقف للشافعية على كالم يف هذه املسألة إال ماذكره السـبكي             :وعند الشافعية 
فرق بني أن يعقد عقدا آخر، أو يتراضيا بإبقائه بـأجرة   كالمهم يفهم أنه ال     :" وهذا نصه 

املثل، ومنه يؤخذ جواز ما يفعله الناس من تبقية األحكار بيد أرباا بغري عقد، وتؤخـذ                
األجرة منهم يف أقساطها، وكذا تسليم الدار ملن يسكنها بأجرة مثلها من غري عقـد الزم               

  .٣٧٤"وأنا أتوقف يف جواز ذلك

اخللـوات  : تنبيـه :" ال العالمة البهويت يف حاشيته على اإلقنـاع        ق :وعند احلنابلة 
املشهورات ميكن خترجيها عندنا من هذه املسألة، مع ما تقدم من جواز بيع املنفعة مفـردة               
عن العني، كعلو بيت يبىن عليه وحنوه، كما تقدم يف أول البيع والصلح؛ إذ العوض فيهـا               

 جلهـة   كانت أجرة مثل املكان عشرين مثال، ودفع     ة جزء من املنفعة، فإذا    لمبذول يف مقاب  
ن يؤخذ منه عشرة فقط، فقد اشترى نصف املنفعـة، وبقـي            الوقف شيئا معلوما على أ    

                                                        
 )٥٢٣-٤/٥٢٢(دار الكتب العلمية، رد احملتار ) ١٢٩(األشباه والنظائر، البن جنيم  ٣٧٢
 )٧/٥٢(منح اجلليل  ٣٧٣
 )٢/٤٢٠(أسىن املطالب  ٣٧٤



 ١٠٩

للوقف نصفها، فيجوز يف احلالة اليت جيوز ا بيع الوقف، بل هو أوىل؛ ألن فيه بقاء عـني   
 . ٣٧٥"الوقف يف اجلملة

 اخللوات؛ ينبغي تقييده مبا نـص عليـه   وما ذكر من النصوص الدالة على مشروعية 
املالكية من شروط جلواز اخللوات، كما أن هذه الشروط قد نص عليها ابن عابدين يف رد             

 :احملتار، وهي كاآليت

أن يكون الوقف قد آل إىل اخلراب، ومل يكن له ريع يعمر به، فإن كان لـه                 : أوال
 .ريع يعمر به فال يصح فيه خلو

اهم املدفوعة لشراء اخللو؛ عائدة على جهة الوقـف، يصـرفها    أن تكون الدر  :ثانيا
ه، فإن مل تعد الدراهم على جهة الوقف، بل صرفها النـاظر يف مصـاحل            حلالناظر يف مصا  

 .أخرى، مل يكن للدافع خلو وله الرجوع على الناظر مباله

يتعلق  ينبغي أن يوضح يف عقد اخللو قدر ما متلكه دافع الدراهم من خلو، وهذ      :ثالثا
 .كذلك باخللو اجلاري يف األمالك اخلاصة

 يبقى حق اخللو ثابتا لصاحبه بشرط االلتزام بأجر املثل، حفاظا على األوقاف             :رابعا
ستغالل، وال يشترط ذلك يف الوقف اآليل للخراب والذي دفع مالك اخللو الدراهم    من اال 

 .٣٧٦إلصالحه وإعداده لالستغالل

 أحق بالقرار يف احملل الذي ملك خلوه        ؛مالك اخللو فإذا التزمت هذه الشروط كان      
 .وليس ألحد أن خيرجه منه

                                                        
 )٤/٣٧٠(مطالب أويل النهى  ٣٧٥
 )٥٢٣-٤/٥٢٢(، رد احملتار )٢/٢٥٠(فتح العلي املالك  ٣٧٦



 ١١٠

 :االعتياض عن حق اخللو: الفقرة السابعة

مل أقف عمن تكلم يف مسألة التصرف يف اخللوات من غري املالكية، وقد نصوا على               
تـأجريه  أن اخللو من ملك املنفعة، وأن مالكه له التصرف فيه كيفما شاء، فله بيعه ولـه               

 .٣٧٧ورهنه، وتسديد دينه منه، كم أنه يورث عنه

 :التحليل

 :من خالل ما سبق عرضه ميكن قول ما يلي

أن اخللو ما هو إال ملك حلق القرار يف عقار؛ سواء كان هذا العقار أرضا أو دارا                 -
أو حانوتا، وهو حق يتعلق مبنفعة مالية فكان ماال، ومن احلنابلة من نص على ذلك، وعليه            

ألصل أن قواعد الشافعية ال تأىب جوازه خصوصا يف األمالك؛ ألم جييزون بيع املنفعـة             فا
 .مفردة على التأبيد

وأنه من ملك املنفعة لذا اطرد مذهب املالكية يف جواز التصرف فيه مبختلف صـور       
 .املعاوضات

 كما نلحظ أن من احلنفية من قال جبواز اخللو إعماال لعرف الناس، وكذا لضرورة             -
احملافظة على منافع األوقاف، فاخنرم أصل احلنفية عندهم يف عدم جواز املعاوضـة علـى               

 .احلقوق اردة؛ ملصادمته العرف والضرورة

                                                        
 )٧/٧٩(، حاشية اخلرشي )٢/٢٥١(، فتح العلي املالك )٧/٥٢(منح اجلليل  ٣٧٧



 ١١١

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاين
تكييفها الفقهي، وأثره على صيغ التبادل فيها، : احلقوق اردة

 :ومناذجها املعاصرة

 :ويشتمل على مبحثني

ة، وأثره على صيغ  اردوقكييف الفقهي للحقالت: املبحث األول
 :التبادل فيها

 :مناذج معاصرة للحقوق اردة: املبحث الثاين



 ١١٢

 

 

 

 

 

التكييف الفقهي للحق ارد، وأثره على صيغ التبادل : املبحث األول
 :فيها

 :ويشتمل على ثالثة مطالب

 :موقف الفقهاء القدامى من مالية احلق ارد: املطلب األول

 :موقف الفقهاء املعاصرين من مالية احلق ارد: املطلب الثاين

 :يف احلقوق اردة) النقل(صيغ التبادل : املطلب الثالث



 ١١٣

 :متهيد

ىف دون التعرض ألصـل     وال يعدو احلق ارد أن يكون اختصاصا مبنفعة؛ كونه يست         
 :يصرح به الفقهاء يف نصوصهم، ومنها قرار امللك، وهذا ما

أن حق التعلي يتعلق بعني ال تبقى، وهـو البنـاء، فأشـبه             :" يف رد احملتار  جاء   ما
 .٣٧٨ ..."املنافع

 .٣٧٩ ..." ال من ملك االنتفاعاملنفعةواخللو من ملك :" ويف منح اجلليل

 .٣٨٠ ..." شرعا حق املمر بأرض أو على سطح  املنافعمن:" وقال النووي

يه، فهو إجارة، لكن ال يشترط فيها       فإن كان أجر رأس اجلدار للبناء عل      :" ويف املغين 
، وتدعوا احلاجة إىل دوامه، فلم يشترط فيه         منفعة بيان املدة يف األصح؛ ألنه عقد يرد على       

 .٣٨١"التأقيت

كما جيدر التنبيه إىل أن من احلقوق اردة ما هو متعلق مبال، كحق اخللو واملـرور                
 للزوجة، ومن هذه احلقوق ما لـه        والشرب، ومنها ما ال يتعلق مبال كحق القسم بالنسبة        

وجود يف اخلارج كحق الشرب واملرور، ومنها ما هو أمر اعتباري ال وجود له يف اخلارج                
 .٣٨٢إال بفرض الشارع كحق الشفعة

من خالل ما تقدم يظهر لنا أن احلق ارد يأخذ حكم املنافع، وأن مرجع اخلـالف              
ء يف الوصف الذي يشترط أن يتعلق باملنفعة        يف االعتياض عنه؛ مرده إىل تباين مرتع الفقها       

 .حىت جيوز االعتياض عنها

                                                        
 )٥/٨٠(رد احملتار  ٣٧٨
 )٧/٥١(منح اجلليل  ٣٧٩
 )٢٤٠-٥/٢٣٩(املنهاج بشرحه حتفة احملتاج  ٣٨٠
 )٤/٣٢٦(املغين  ٣٨١
 )٢/٧٠١(انظر دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة، للدكتور حممد مصطفى أبوه الشنقيطي  ٣٨٢



 ١١٤

من ملـك املنفعـة لـه       :" فذهب املالكية إىل اشتراط امللك فقط، جاء يف الذخرية        
 .٣٨٣"املعاوضة عليها وأخذ عوضها 

 املاليـة، فينبغـي ملـن أراد        -بينما اشترط اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة      
 .٣٨٤ء؛ أن يكون ذلك الشيء ماليااالعتياض عن شي

ومسألة مالية املنفعة، اليت تستتبع مالية احلقوق اردة؛ هي اليت سـنعرض هلـا يف               
 .املطلب اآليت

                                                        
 )٦/٣٤٠(الذخرية  ٣٨٣
 )٢/٧(، شرح منتهى اإلرادات )٢/٣٤٢(، مغين احملتاج )٥/١٤٠(بدائع الصنائع  ٣٨٤



 ١١٥

 :املطلب األول

 موقف الفقهاء القدامى من مالية احلقوق اردة

مالية احلقوق اردة؛ هي تبع ملسألة ماليـة املنـافع،          سبق أن بينا أن مسألة      
 ما سيتم بيانه يف هذا املطلب؛ إال أن طبيعة البحث تقتضي معرفة مـدلول               وهذا

 .الشيء قبل التعرض للمسائل املتعلقة به

 معىن املنفعة

 :لغة

 .٣٨٥النفع ضد الضر، واملنفعة اسم ما انتفع به

 :اصطالحا

ما ال ميكن اإلشارة إليه حسا دون إضافة ميكن استيفاؤه          :" عرفها ابن عرفه بقوله   
 . "جزء مما أضيف إليهغري 

 :شرح التعريف

حيترز به عما ميكن اإلشارة إليه حسا مـن         ":  ما ال ميكن اإلشارة إليه حسا      ":قوله
 .األعيان بنفسه، كالثّوب والدابة

 .قيد أخرج به العلم والقدرة؛ ألنه ال ميكن استيفاؤمها": ميكن استيفاؤه: " قوله

أخرج به نصف الدار مشاعا؛ ألنه يصدق عليـه         ": غري جزء مما أضيف إليه    : "قوله
 .٣٨٦التعريف

                                                        
 )٣/٦٩٣(لسان العرب احمليط  ٣٨٥
 )٣٩٦(شرح حدود ابن عرفة  ٣٨٦



 ١١٦

 :وميكننا أن نالحظ ما يلي

أن املنفعة يف إطالق الفقهاء يقصد به العـرض الـذي يقابـل العـني، يقـول                 -
املنفعة عرض يقوم بالعني، والعني جوهر يقوم به العرض، وال خيفى على أحد   :" السرخسي

 .٣٨٧ ....."التفاوت بينهما

 املنفعة عرضا، فإا حتدث شيئا فشيئا مبرور الزمن، فيكـون اسـتيفاؤها   ما دامت -
كذلك؛ ألن املنافع ال تبقى وقتني خبالف العني فإا تبقى أوقاتـا، وهـذا شـأن كـل                  

 .٣٨٨األعراض

أن املنافع ملا كانت متعلقة باألعيان، فإا ختتلف وتتعدد تبعا الختالف أعياـا،             -
يعتها، فالسكىن منفعة الـدار، والقـراءة منفعـة الكتـاب،           فكل عني هلا منافع تليق بطب     

والركوب منفعة ما يركب، ومنفعة الصناع فيمـا يقدمونـه مـن أعمـال وخـدمات          
كل عني هلا هيئة تتميز ا عن األخـرى، وـا تسـتعد    :" ، يقول الزجناين ...٣٨٩وهكذا

ىن كسـائر   حلصول الغرض منها فهي منفعتها، وهذه اهليئات أعراض متجددة توجد وتف          
 .٣٩٠ ..."األعراض

 ٣٩١مالية املنافع

 :اختلف العلماء يف اعتبار املنافع أمواال على قولني، ومما جيدر التنبيه إليه ما يلي

                                                        
 )١١/٨٠(املبسوط  ٣٨٧
، وانظر نظرية املنفعة يف الفقه اإلسالمي، حبث أعد لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه )١١/٨٠(املبسوط  ٣٨٨

 ) ٢٩ص(٢٠٠٣تيسري حممد برمو، دمشق : اإلسالمي، إعداد
 )٢٩(نظرية املنفعة يف الفقه اإلسالمي  ٣٨٩
 )٢٢٥(ختريج الفروع على األصول  ٣٩٠
يكون التركيز يف عرض املسألة على مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة، وسيكون ذكر املذهب املالكي تبعا؛  ٣٩١

صرف يف احلقوق اردة، وقد مت بيان أن املالكية مل يعتربوا ذلك أن الثمرة املرجوة من إثبات املالية هو جواز الت
 . وصف املالية حىت جتوز املعاوضة وإمنا اعتربوا لذلك امللك



 ١١٧

أن املنافع اليت ال تتعلق باألعيان املالية؛ ال تعترب ماال عند اجلميع، فهي خارجة عن               -
فإن بذلت ليلتها مبـال مل      :" حمل الرتاع، ومن ذلك ما جاء يف حق القسم، قال ابن قدامة           

 .٣٩٢"، فال جتوز مقابلته مبالوليس ذلك مباليصح، ألن حقها يف كون الزوج عندها، 

 :وإمنا اخلالف واقع يف املنافع املتعلقة باألعيان املالية-

  :ولاألالقول 

، وقد نصوا على أن املنافع ليست أمواال، وإمنـا   ٣٩٤ واملالكية ٣٩٣وهو مذهب احلنفية  
ملالية بالعقد؛ سواء كان هذا العقد صحيحا أم فاسدا، ويتسىن لنا معرفة ذلك             تأخذ حكم ا  
 :من أمور ثالث

فمن خالل إدراك مفهوم املال؛ ميكن معرفة ما ينطبق عليـه           : تعريفهم للمال  :أوال
 .وصف املالية من األفراد

 .التنصيص على ذلك :ثانيا

 .صنيعهم يف الفروع الفقهية: ثالثا

؛ إال أنه ميكـن     -التنصيص–سبة األقوال إىل املذاهب األمر الثاين       هذا واملعول يف ن   
 .اعتبار األمر األول من قبيل معرفة منشأ األمر، واألمر الثالث تأكيدا وتطبيقا له

 :تعريف املال: أوال

 .٣٩٥ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره: املراد باملال:" قال ابن عابدين: عند احلنفية

                                                        
، وقد اقتصر الباحث يف النقل على الشافعية واحلنابلة؛ ألن )٤/٥٢٥(، وانظر مغين احملتاج )٧/٢٣٧(املغين  ٣٩٢

 . سواء تعلقت بأعيان مالية أم غري ماليةاحلنفية واملالكية ال يعدون املنافع أمواال
، بدائع )٣٧٠(، التلويح على التوضيح )٢/٣٠٧(، رد احملتار )٤/٩٣(، كشف األسرار )١١/٧٩(املبسوط  ٣٩٣

 )١٠/٤٨٩(، فتح القدير )٥/٤٧(، تبيني احلقائق )٥/١٢(الصنائع 
 )٢٨٣-٨/٢٨١(الذخرية للقرايف  ٣٩٤
 )٤/٥٠١(رد احملتار  ٣٩٥



 ١١٨

ي يظهر من خالل التعريف أن املالية عند احلنفية تقـوم علـى             الذ :حتليل التعريف 
 .العينية والعرف: أساسني اثنني، مها

ويقصد ا أن يكون الشيء ماديا ذا وجود خارجي، واستفيد ذلـك مـن            :العينية
 .إمكان االدخار الذي نصوا عليه يف تعريفهم للمال

ا أمور اعتبارية ال أعيان ماديةوخرج بذلك املنافع، فال يقع عليها اسم املال؛ أل. 

 ويقصد به أن يتعارف الناس تموله، واحلفاظ عليه، وإجراء البـذل فيـه،              :العرف
                 ،وكذا املنع، فما مل جتر التصرفات هذه يف عني مادية؛ ال تكون ماال، كاإلنسـان احلـر

 .واحملقّرات كحبة من قمح أو شعري

؛ وعليـه   -العرف–النسبة لألساس الثاين     كالقيد ب  -العينية–ويكون األساس األول    
 ال يعترب يف    –فما اعتاد الناس متوله وصيانته، وإجراء البذل فيه واملنع، مما ليس عينا مادية              

 .، وهذا حال املنافع واحلقوق اردة٣٩٦نظر احلنفية ماال، وإمنا يكون ملكا

 .٣٩٧ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف االختصاص:  واملقصود بامللك

 :التنصيص على عدم اعتبار املنافع أمواال: ثانيا

، ويف ٣٩٨"واملعىن فيه أن املنفعة ليست مبال متقـوم     :"  جاء يف املبسوط   :عند احلنفية 
والتحقيق أن املنفعة ملك ال مـال؛ ألن   :" ، ويف التلويح  ٣٩٩"واملنفعة ليست مبال    :" البدائع

ل ما مـن شـأنه أن يـدخر    امللك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف االختصاص، واملا     
 ٤٠١"ألن املنفعة ليست مبال حقيقة :" ، ويف رد احملتار٤٠٠"لالنتفاع به وقت احلاجة 

                                                        
 )١٢٦(ية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي للزرقا املدخل إىل نظر ٣٩٦
 )٣٧٠(التلويح على التوضيح للتفتزاين  ٣٩٧
 )٤/٥٠١(املال املباح االنتفاع به شرعا، انظر رد احملتار : ، واملقصود باملتقوم)١١/٧٩(املبسوط  ٣٩٨
 )٦/٢٨٥(، و)٦/٥٣(، و)٥/١٢(بدائع الصنائع  ٣٩٩
 )٣٧٠(التلويح على التوضيح  ٤٠٠
 )٦/٦٩٢(، )٥/٣٨٠(، )٥/٥١(، )٢/٣٠٧(احملتار رد  ٤٠١



 ١١٩

 .٤٠٢"ويدلنا على أن املنافع ليست ماال مخسة أوجه :" قال القرايف :عند املالكية

فهذه نصوص يف غاية الصراحة، تفيدنا عدم اعتبار املنفعة ماال عند كل من احلنفيـة      
 .ةواملالكي

 :الفروع الفقهية: ثالثا

وأظهر مسألة ميكن من خالهلا، بيان رأي املذاهب يف مسألة الباب، هـي قضـية               
 :ضمان املنافع

املنافع عند احلنفية ال تضمن بالغصب أو اإلتالف، وإمنا يكون ضماا           : عند احلنفية 
ب للمنفعة بالعقد، كان هذا العقد صحيحا أم فاسدا، ويستوي يف عدم الضمان قيام الغاص          

باستعماهلا والتصرف فيها، أو تعطليها وعدم استيفائها، وكذا عدم متكني صاحبها أو غريه             
 .من االنتفاع ا؛ أي أنه جعلها تفوت دون استغالل أحد

فمن غصب دارا وسكنها، أو أجرها، ال يضمن منفعتها، وال يغرم أجرـا، ومـن    
 أو – أي كلفه عمال بال أجـرة        –را  غصب دابة فركبها ال يضمن أجرا، ومن سخر ح        

أجربه على القيام بعمل ما، يأمث ويؤدب على ما صنع؛ لكنه ال يضمن شيئا، ومن استعمل                
ماال لغريه دون إذنه ال يلزمه ضمان منفعته؛ أي ال يلزمه أجر املثل، وكذلك إذا غصبه ومل              

 .٤٠٣يستعمله ال يضمن منفعته وال يغرم أرش املثل

ل احلنفية ما سبق تقريره؛ بأن املنفعة ليست ماال متقوما أصال؛ فال            وقد عل  :التعليل
 .٤٠٤تضمن عند اإلتالف

                                                        
 )٨/٢٨١(الذخرية  ٤٠٢
، وانظر نظرية املنفعة يف الفقه )٩/٣٥٤(، العناية على اهلداية )٥/٣٢٤(، تبيني احلقائق )٦/٢٠٦(رد احملتار  ٤٠٣

 ١٥٣اإلسالمي ص
 ) ١١/٧٩(املبسوط  ٤٠٤



 ١٢٠

 :القول الثاين

، وقد نصوا على أن املنافع هلا حكم األعيـان          ٤٠٦ واحلنابلة ٤٠٥وهو مذهب الشافعية  
 .املتعلقة ا؛ وعليه فمنافع األعيان املالية تعد ماال

ومن التنصيص عليه، ومن صنيعهم يف الفروع       ويعرف مذهبهم، من تعريفهم للمال،      
 .الفقهية، متاما كما هو احلال عند احلنفية واملالكية

 :تعريفهم للمال: أوال

ال يقـع   :"  عرف الشافعية املال مبا نسبه السيوطي للشافعي يف قوله         :عند الشافعية 
 .٤٠٧"اسم املال؛ إال على ماله قيمة يباع ا وتلزم متلفه

هو ما فيه   :" فه احلنابلة يف معرض كالمهم عن شروط املبيع فقالوا        وعر :عند احلنابلة 
 .٤٠٨"منفعة مباحة لغري حاجة أو ضرورة

ما يباح نفعه مطلقا، أي يف كل األحوال، أو يباح اقتناؤه بـال             :" وعرفوه أيضا بأنه  
 .٤٠٩"حاجة

فالذي نلحظه من تعريف الشافعية واحلنابلة للمال هو عدم اشتراط العينية، كما هو             
 .احلال عند احلنفية، وهذا ما يفيد إمكان إطالق اسم املال على املنفعة

 :تنصيصهم على اعتبار املنفعة ماال: ثانيا

                                                        
 )٢٢٦-٢٢٥(زجناين ، ختريج الفروع على األصول لل)٢٣٨(األشباه والنظائر للسيوطي  ٤٠٥
 )٧/١٦٢(و) ٥/١٧٥(، املغين )٢/٣٢٠(، شرح منتهى اإلرادات )٤/٧٨(كشاف القناع  ٤٠٦
 )٢٣٨(األشباه والنظائر للسيوطي  ٤٠٧
 )٣/١٥٢(اإلقناع بشرحه كشاف القناع  ٤٠٨
 )٢/٨(شرح منتهى اإلرادات  ٤٠٩



 ١٢١

 أن منافع األعيان مبرتلة األعيـان   ومعتقد الشافعي   :" قال الزجناين : عند الشافعية 
؛ حلصول الغرض   القائمة يف املاهية، وحقيقتها عند يؤ األعيان واستعدادها يئتها وشكلها         

أن الدار بسقوفها لتهيأ لدفع احلر والربد، وحبيطاا لدفع السراق والغصـاب            : منها، مثاله 
عما فيها، وبأرضها ملنع اهلوي بسكاا إىل أسفل، وكذلك كل عني هلا هيئة تتميز ا عن                

جددة، األخرى، وا تستعد حلصول الغرض منها؛ فهي منفعتها، وهذه اهليئات أعراض مت           
توجد وتفىن كسائر األعراض، وهي أموال متقومة؛ فإا خلقت ملصاحل اآلدمي، وهي غري             

 ال تسـمى مـاال إال   األعيـان اآلدمي، وإطالق لفظ املال عليها أحق منه على العني، إذ         
 .٤١٠"الشتماهلا على املنافع؛ ولذلك ال يصح بيعها بدوا

، ٤١١"ال متقوم، فوجب ضمانه كـالعني     وألن املنفعة م  :" قال البهويت  :عند احلنابلة 
:" ، وقال أيضا  ٤١٢"ألن منفعته مال جيوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب        :" وقال        

ألنه فوت منفعته، وهـي     :" ، وقال ابن قدامه   "وألن املنفعة مال فوجب أن تضمن كالعني      
 .٤١٣"مال جيوز أخذ العوض عنها

 .ملنافع املتعلقة باألعيان ماالفهذه نصوص الشافعية واحلنابلة دالة على اعتبار ا

 :ونأخذ ضمان املنافع مثاال لذلك :صنيعهم يف الفروع الفقهية: ثالثا

 كمنفعـة الـدار     – إىل أن منافع األعيان اململوكة       ٤١٥ واحلنابلة ٤١٤ذهب الشافعية 
 . تضمن بالغصب واالعتداء-والدابة وحنو ذلك

ال فكانت مضمونة، يقول العز     أن الشرع قد قومها ونزهلا مرتلة األمو      : وتعليل ذلك 
ألن الشرع قد قومها ونزهلا مرتلة األموال؛ فال فرق بني جربها بالعقود            :" بن عبد السالم  ا

                                                        
 )٢٢٦-٢٢٥(ختريج الفروع على األصول  ٤١٠
 )٢/٣٢٠(شرح منتهى اإلرادات  ٤١١
 )٤/٨٠(، و)٤/٧٨(اف القناع كش ٤١٢
 )٧/١٦٢(و) ٥/١٧٥(املغين  ٤١٣
 )٣/٣٥٣(مغين احملتاج  ٤١٤
 )٢/٢٩٧(، شرح منتهى اإلرادات )٤/١١١(، كشاف القناع )٥/١٦٣(املغين  ٤١٥



 ١٢٢

وجربها بالتفويت واإلتالف؛ ألن املنافع هي الغرض األظهر من مجيـع األمـوال، فمـن     
ـ            ها يف كل سنة ألف درهم، وبقيت يف يده سبعني سنة ينتفعا منـافع  غصب قرية قيمت

تساوي أضعاف قيمتها؛ ومل تلزمه قيمتها، لكان ذلك بعيدا من العدل واإلنصاف الذي مل              
 .٤١٦ ..."ترد شريعة مبثله وال مبا يقاربه

 :وبعد عرض مذاهب العلماء يف مسألة مالية املنافع، نصل إىل بيان األدلة ومناقشتها

 :واستدل كل من الفريقني على ما قرره مبا يلي :األدلة

 وفيما يلي عرض ألدلة احلنفية واملالكية على أن املنافع ليسـت            :دلة القول األول  أ
 :أمواال

أن صفة املالية للشيء إمنا تثبت بالتمول، والتمول صيانة الشـيء وادخـاره              :أوال
لوقت احلاجة، واملنافع ال تبقى وقتني، ولكنها أعراض كما خترج من حيز العدم إىل حيـز    

 .٤١٧يتصور فيها التمولالوجود تتالشى؛ فال 

ويرد على ذلك، بأن املنافع متمولة، ودليل متوهلا اعتياد الناس واعتبـارهم هلـا يف               
جتارام ومعايشهم، واملنفعة باقية ما بقيت العني، وجتددها مستمر لبقاء العني، وأيضا فإن             

ويلـزم مـن   ؛ ألنه تقرر عندكم أن املنافع تتقوم يف العقود،         ٤١٨اإلتالف متصور يف املنافع   
 .ذلك ضماا، والضمان فرع اإلتالف

 حيتاج إىل وجود الشيء وإمكان إحرازه، وهذا غـري          -أي املالية –أن التقوم    :ثانيا
ألن املتقوم ال يسبق الوجـود، فـإن        :" متحقق يف املنافع فلم تكن ماال، قال السرخسي       

                                                        
 )١/١٨٣(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  ٤١٦
 )١١/٧٩(املبسوط  ٤١٧
مع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة، العدد  بيع االسم التجاري، حبث الدكتور عجيل جاسم النشمي، جملة جم٤١٨

 )٢٣١٣(م ١٩٨٨-ه١٤٠٩اخلامس، اجلزء الثالث، 



 ١٢٣

لتقـوم ال يسـبق   املعدوم ال يوصف بأنه متقوم، إذ املعدوم ليس بشيء، وبعد الوجـود ا            
 ٤١٩"اإلحراز، واإلحراز بعد الوجود ال يتحقق فيما ال يبقى وقتني فكيف يكون متقوما

 أن إثبات املالية للمنفعة بالعقد؛ اعترب خبالف القياس، وكان ذلك بإقامة العني             :ثالثا
املنتفع ا مقام املنفعة؛ ألجل الضرورة واحلاجة، وكذلك األمر يف الصداق، وال تتحقـق              

 ٤٢٠ هذه احلاجة يف غري ذلك، وما ثبت على خالف القياس فغريه عليه ال ينقاسمثل

ويرد عليه بأن املالية مل تثبت الحتياج العقد إليها؛ ألن العقد قد يصح دون تقـوم                
املنفعة كاخللع؛ فإن منافع البضع غري متقومة يف حال اخلروج عن العقـد، وإن كانـت                

صح مقابلتها باملال حال اخلروج وهي ليست متقومـة،         متقومة يف حال الدخول فيه؛ وملّا       
 ٤٢١علمنا أن املنافع متقومة بنفسها دون العقد

 أن املنافع ال تقوم على املفلس، ولو كانت ماال لقومت ولسد منـها حـق                :رابعا
 ٤٢٢الدائنني

     متأخرو  وفيه نظر، فقد نص         دساملالكية على أن حق اخلُلو، وهو من ملك املنفعة، ي 
 .؛ فامتنع االستدالل٤٢٣منه حق الدائنني

املنافع ال جتب فيها الزكاة؛ ولو كانت ماال لوجب فيها الزكاة شأا شأن              :خامسا
 ٤٢٤كل األموال

ويرد على ذلك مبا ذكره الزركشي يف منثوره عند كالمه عن مالية املنفعة حيـث               
أجر عقارا ليكريه بزيـادة     وينبغي أن يخرج فيها وجهان من اخلالف، فيما لو است         :" قال

                                                        
 )١١/٧٩(املبسوط  ٤١٩
 )١١/٧٩(املبسوط  ٤٢٠
 )٣٧١(انظر التوضيح بشرحه التلويح  ٤٢١
 )٨/٢٨١(الذخرية  ٤٢٢
 )٧/٥٢(انظر منح اجلليل  ٤٢٣
 )٨/٢٨١(الذخرية  ٤٢٤



 ١٢٤

نعم؛ ألن املنافع مـال، فكـان       : أحدمها: ويربح، فهل تلزمه زكاة للتجارة؟ فيه وجهان      
ال؛ ألن املنافع ليست بأموال حاصلة وإمنـا        : التصرف فيها كالتصرف يف األعيان، والثاين     

 .٤٢٥"هو بعوض

 تسـبب أو    أن الوصي لو تواىن يف عقار اليتامى فلم يؤجره مل يضمن، ولو            :سادسا
أمهل شيئا من ماهلم ضمنه، فدلّنا على أن املنافع ليست أمواال كاألعيان؛ الختالف احلكم              

 .٤٢٦فيهما

 :صل الشافعية واحلنابلةأنه على أ :سابعا

لو حلف إنسان على أن ال مال له، وله منافع بوصية، أو إجـارة؛ ال حينـث يف                  -
 .عياناألصح؛ ألن املفهوم من لفظ املال عند اإلطالق األ

، فدلنا ذلـك    ٤٢٧كما أم ذكروا أن الشخص لو أقر مبال وفسره مبنفعة مل يقبل           -
 .على أن املنافع ليست أمواال

 :استدل الشافعية واحلنابلة على أن املنافع مال مبا يلي :أدلة القول الثاين

ف أن املال اسم ملا هو خملوق إلقامة مصاحلنا به، واملنافع حتقق ذلك، وإمنا تعر              :أوال
مالية الشيء بالتمول، والناس يعتادون متول املنفعة بالتجارة فيها؛ فإن أعظم الناس جتـارة              
الباعة، ورأس ماهلم املنفعة، وقد يستأجر املرء مجلة ويؤجر متفرقا؛ البتغاء الـربح، كمـا           
يشتري مجلة ويبيع متفرقا، وويل الصيب يستأجر له مباله فيصح منه، وذا تبني أن املنـافع                

 .٤٢٨ املالية مثل األعيانيف

                                                        
 )٢/٢٩٢(املنثور  ٤٢٥
 )٨/٢٨١(الذخرية  ٤٢٦
 )٦/٢٢٠(، وانظر مغين احملتاج )٢/٢٩٢(نثور امل ٤٢٧
 )١١/٧٨(املبسوط  ٤٢٨



 ١٢٥

أن األعيان تزيد قيمتها املالية أو تنقص حبسب املنافع اليت تستفاد منها، وما ال               :ثانيا
منفعة فيه ال يعد ماال، فإذا كانت املنافع هي أصل مالية األعيـان؛ فهـي أوىل أن تعتـرب      

نفق يف سبيلها   ، أضف إىل ذلك أن الطبع مييل إليها، ويسعى يف ابتغائها وطلبها، وت            ٤٢٩ماال
ألن املنـافع هـي     :" األموال ويقدم لتحصيلها نفيس األشياء، يقول العز بن عبد السالم         

الغرض األظهر من مجيع األموال، فمن غصب قرية قيمتها يف كل سنة ألف درهم، وبقيت     
يف يده سبعني سنة ينتفع ا منافع تساوي أضعاف قيمتها؛ ومل تلزمه قيمتها، لكان ذلـك             

من العدل واإلنصاف الذي مل ترد شريعة مبثله وال مبا يقاربه، وهذا كله يف منـافع                بعيدا  
 .٤٣٠"األعيان اململوكة

 أن املنفعة تصلح أن تكون صداقا، وشرط صحة التسمية؛ أن يكون املسـمى              :ثالثا
؛ فدلنا  ٤٣٢أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين      :؛ لقوله تعاىل  ٤٣١ماال

 .لذلك على أن املنفعة ما

 على أن املنافع تأخذ حكم املالية بالعقد؛ والعقـد ال      -احلنفية–أنكم تنصون    :رابعا
يصير ما ليس مبال ماال، بل صحة العقد متوقفة على املالية؛ فلـو توقفـت املاليـة لـزم         

 .٤٣٣الدور

أن املنافع متلك باإلرث والوصية، شأا شأن املال، وقد تقرر أن الوصـية              :خامسا
 .٤٣٤ة من الثلث؛ فكانت ماال كالرقابباملنافع معترب

أن الوصي جيوز له أن يبذل مال اليتيم يف حتصيل املنافع؛ ألـا متقومـة                :سادسا
 .٤٣٥كاألموال

                                                        
 )٨/٢٨٢(الذخرية  ٤٢٩
 )١/١٨٣(قواعد األحكام  ٤٣٠
 )١١/٧٨(املبسوط  ٤٣١
 ٢٤النساء  ٤٣٢
 )٨/٢٨٢(الذخرية  ٤٣٣
 )٧/١٦١(، احلاوي )٨/٢٨٢(الذخرية  ٤٣٤



 ١٢٦

 .٤٣٦أن املنافع يصح فيها اإلذن واإلباحة، كسائر األموال فكانت ماال :سابعا

 :املناقشة والترجيح

 :بعد عرض أدلة الفريقني، ميكن أن نالحظ ما يلي

 : طبيعة األدلة اليت استدل ا الفقهاء؛ على نوعنيأن-

 ويعترب األساس الذي قامت عليه حجج الفريقني، وهو شرط العينيـة يف             :األول-
الشيء حىت يعترب ماال، وهذا الشرط هو ما يعرب عنه باإلحراز والبقاء، وقد كان مستند من       

 .اءمنع مالية املنفعة، بينما شرط العرف حمل اتفاق بني الفقه

واشتراط العينية حىت يكون الشيء ماال؛ وبذلك جتوز املعاوضة عليه، ميكن أن يـرد     
 :عليه مايلي

أن هذا الشرط من وضع الفقهاء؛ أي أنه جمرد اجتهاد؛ ذلك أنه مل يرد يف الشرع                *
ما يدل على مفردات املال، فاملال ليس له حقيقة شرعية وردت يف كتاب أو سنة، وقـد                 

 .االجتهاد ال ينقض مبثلهقرر الفقهاء أن 

أن من احلنفية من قال جبواز املعاوضة على مجلة من املنافع، كحق الشـرب عنـد        *
مشايخ بلخ، والرتول عن الوظائف عند متأخري احلنفية؛ ومستند اجلواز هو تعارف الناس             
ذلك ، والذي تقتضيه قواعد املذهب هو عدم اجلواز؛ فاحلاصل أن شرط العينية أصـبح               

 .٤٣٧أمام ما تعارفه الناس واعتادوا املعاوضة عليهعائقا 

أن شرط العينية دفع احلنفية إىل القول بأن العقود الـيت وردت علـى املنـافع يف                 *
الشرع؛ وردت على خالف القياس فيقتصر عليها، والصحيح أن العقود ال تغير احلقائق؛             

                                                                                                                                                               
 )٨/٢٨٢(الذخرية  ٤٣٥
 )٨/٢٨٢(الذخرية  ٤٣٦
 )٤/٥٢٠(، رد احملتار )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ٤٣٧



 ١٢٧

بأن األصل يف املعاملة    : لفما مل يكن ماال ال يصبح كذلك، كما أن هذا ينايف األصل القائ            
 .احلل

 بينما باقي االستدالالت من اجلانبني؛ تعد نتيجة ملا اعترب ماال أو مل يعتـرب               :الثاين-
 .كذلك

 :وميكن اإلجابة عليه مبا يلي

أن املنافع واألعيان وإن اشتركت يف وصف املالية؛ فإن طبيعتهما خمتلفة، فليسـت             
 اليت تقع على املنـافع واألعيـان هـو تبـع        كل األموال مثل بعض، واختالف األحكام     

 .الختالف طبيعة كل منهما، وهذا ال يقدح يف مالية املنافع يف شيء

ويف ضوء ما سبق ميكن القول؛ بأن الراجح من أقوال الفقهاء يف هذه املسألة؛ هو ما                
قيقة ذهب إليه االجتهاد الشافعي واحلنبلي من اعتبار املنافع أمواال؛ ومدرك الترجيح أن ح            

فوا مالية املنـافع؛    راملال أسند حتديد ماهيتها إىل تعارف الناس ومعامالم، والناس قد تعا          
 .ذلك أم يبذلون أنفس ما ميلكون لتحصيلها وحيرصون على تنميتها وعدم التفريط فيها

 تفقهوا على مذهب احلنفية؛ رجحوا ذلك وصدوا نكما أن كثريا من املعاصرين الذي     
 .يهم من أئمة املذهب، وهو ما سيتم بيانه يف املطلب اآليتعن رأي سابق



 ١٢٨

 : املطلب الثاين

  يف مالية احلقوق اردة٤٣٨مذهب الفقهاء املعاصرين

تكاد جتتمع كلمة العلماء املعاصرين على ضرورة اعتبار املنافع أمواال، وكذا احلقوق            
 .اردة، وأن مذهب احلنفية يعد قاصرا يف هذه املسألة

إن الوصول إىل هذه النتيجة هـي       :" الدكتور حممد حمروس املدرس األعظمي    يقول  
 يسعى إليها علماء املذهب؛ ألم يرون قصور املذهب يف هـذه           -كانت وما تزال  –أمنية  

 .٤٣٩"اجلزئية

ت م إىل تبين االجتهاد    النتقادات والدوافع؛ اليت حد   وقد ذكر املعاصرون مجلة من ا     
 : مالية املنافعالشافعي واحلنبلي يف مسألة

 :االنتقادات

 : وجود االستثناءات يشعر بضعف األصل املقرر:أوال

ذلك أن احلنفية مل يطرد أصلهم يف عدم اعتبار املنافع أمواال، فقد نص متـأخروهم               
على أن منافع كل من الوقف ومال اليتيم واألعيان املُعدة لالستغالل مضـمونة، وهـذا               

 بالنسبة إىل ما ذهب إليه مشايخ بلخ يف حق الشـرب،       خالف أصل املذهب، وكذا األمر    
ورواية ابن مساعة يف حق املرور، وما نص عليه املتأخرون يف حق الرتول عن الوظـائف،                

ويبدو على اجتهاد احلنفية الصـناعة الفقهيـة؛ ولـذا مل           :" يقول الدكتور فتحي الدريين   
صلحة والعـدل؛ فعمـدوا إىل مـا        تسعفهم يف وقائع كثرية؛ أدى األخذ ا إىل جمافاة امل         

                                                        
 سنعرض يف هذا النطلب لرأي مجع من العلماء املعاصرين الذين عرفوا بالتفقه على مذهب احلنفية ٤٣٨
مسألة بيع احلقوق واملنافع يف فقه احلنفية للدكتور حممد حمروس املدرس األعظمي، حبوث فقهية من اهلند، تقدمي  ٤٣٩

 دار الكتب العلمية) ٥٨(مساحة الشيخ القاضي جماهد اإلسالم القامسي : وإعداد الكتاب



 ١٢٩

يسمونه باالستحسان، كما يف غصب مال اليتيم وغصب أموال بيت املال، وغصب منافع             
 .٤٤٠"املعد لالستغالل، وكثرة االستثناءات هذه تؤذن بضعف املناط العام عندهم

 : الرتعة املادية ظاهرة يف تقرير مفهوم املال عند احلنفية:ثانيا

ذا ومن الواضح أن نظرية االجتهاد الشافعي واحلنبلـي؛ يف          ه:" يقول الشيخ الزرقا  
إحلاق املنافع باألعيان يف املالية والتقوم الذايت؛ هي أحكم وأمنت وأجـرى مـع حكمـة                
التشريع ومصلحة التطبيق وصيانة احلقوق؛ من نظرية فقهائنا يف االجتهاد احلنفـي؛ فـإن            

دليل واضح قوي من أدلة الشريعة، ال من        اعتبار املنافع غري ذات قيمة يف نفسها ليس عليه          
نصوصها وال من أصوهلا، وإمنا هو غلو يف الرتعة املادية بنظرية املال والقيمة يف االجتـهاد               

 .٤٤١"احلنفي

 :الدوافع

 .ويقصد ا املسوغات اليت حذت باملعاصرين إىل القول مبالية املنافع

 :النظر يف املعىن اللغوي للمال: أوال

ي للمال هو ما ملكته من كل شيء، والشيء يف اللغـة يطلـق علـى              فاملعىن اللغو 
املوجود واملعدوم واملمكن والواجب؛ فيتضح لنا أن املنافع تعد أمواال باحلقيقة الوضـعية              

 .٤٤٢اللغوية

 : أن معىن املال اصطالحي، وليس ثابتا بنص كتاب أو سنة:ثانيا

تهاد آخر؛ إذا كان األخـري      فهو ثابت باالجتهاد، وال مانع من ترك اجتهاد إىل اج         
وذلك ألن الكتاب الكرمي والسنة الشريفة      :" أقرب إىل الصحة والصواب، يقول أبو زهرة      

                                                        
 )٣٢(حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي، الدريين  ٤٤٠
 )٢١٨(املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفى أمحد الزرقا  ٤٤١
، وانظر معىن )٥٩-٥٨(مسألة بيع احلقوق واملنافع يف فقه احلنفية للدكتور حممد حمروس املدرس األعظمي ٤٤٢

 )٤٩-٤٨(الشيء 



 ١٣٠

جاءت فيها كلمة املال، وترك للناس فهمها مبا يعرفون ويألفون، وأطلقت على ما كـانوا               
جيرون يف معامالم، ومل يرد عن صاحب الشرع بيان خاص للمال حىت يكـون عرفـا                

 .٤٤٣"مياإسال

 : وجود نصوص فقهية عند احلنفية؛ فيها اعتبار املنافع أمواال:ثالثا

وأن ....منها أن يكون ماال   :" منها ماجاء يف بيان شرائط املوصى به، قال الكاساين        
:" ، وقال أيضا  ٤٤٤"سواء أكان املال عينا أو منفعة عند العلماء كافة        .....يكون ماال متقوما  

ثبوت امللك يف املال املوصى به للموصى له، واملال قد يكـون            أما الوصية باملال فحكمها     
 .٤٤٥"عينا وقد يكون منفعة

 :٤٤٦ اتساع قواعد املذهب من جهة أحكام العرف:رابعا

اعلم أن املسائل   :" ذلك أن العرف أصل قوي يف مذهب احلنفية، يقول ابن عابدين          
بضرب اجتـهاد أو رأي،     أن تكون ثابتة بصريح النص، وإما أن تكون ثابتة          : الفقهية إما 

وكثري منها ما يبنيه اتهد على عرف أهل زمانه، حبيث لو كان يف زمن العرف احلـادث            
، وقد تعارف الناس يف هذا الزمان مالية املنافع، فينبغي األخذ         ٤٤٧"لقال خبالف ما قاله أوال    

الت املالية؛  وإن العرف العام يف األسواق واملعام     :" به وترك ظاهر الرواية، يقول أبو زهرة      
جيعل املنافع غرضا ماليا، ومتجرا يتجر فيه، فاخلانات واألسـواق والبيـوت الـيت تعـد        
لالستغالل بسكناها؛ إمنا تتخذ فيها املنافع متجرا ومستغال؛ تدر على أصحاا الدر الوفري؛             

:" يـف ، ويقـول علـي اخلف  ٤٤٨"فدلّ هذا على أن العرف العام يعترب املنافع أمواال تبتغى      
واعتبار املنافع من األموال هو أوجه الرأيني؛ ألنه املتفق مع عرف النـاس واملُتسـق مـع              

                                                        
 )٤٨(امللكية ونظرية العقد، أبو زهرة  ٤٤٣
 )٧/٣٥٢(بدائع الصنائع  ٤٤٤
 )٧/٣٨٥(بدائع الصنائع  ٤٤٥
 )٦٢ (مسألة بيع احلقوق واملنافع يف فقه احلنفية للدكتور حممد حمروس املدرس األعظمي ٤٤٦
 )٢/١٢٥(جمموع رسائل ابن عابدين  ٤٤٧
 )٥٣(امللكية ونظرية العقد، أبو زهرة  ٤٤٨



 ١٣١

أغراضهم ومعامالم؛ فهم ال يبتغون األعيان إال طلبا ملنافعهـا، وألجلـها يستعيضـوا       
أمواهلم، وما ال منفعة له ال رغبة فيه وال طلب له، وإذا طلب عد طالبه مـن                  بالنفيس من 

 والسفهاء ورمبا حجر عليه، ولذا كان يف املنافع جمال واسع ملعامالم املالية، وليس          احلمقى
أدل على ذلك من إقامة اخلانات والفنادق واحلوانيت واألسواق وبناء دور السكىن وإنشاء             
السكك احلديدية وبناء البواخر، وما إىل ذلك مما هو معد لالستغالل باالستعاضـة عـن               

 .٤٤٩"أن يعتاض عن املنافع باملالمنافعه؛ ولذا جاز 

 أن للمنافع قيمة كربى يف هذا العصر، وإمهاهلا حيـف وظلـم تأبـاه               :خامسا
 :الشريعة

وللمنافع قيمة كربى يف هذا الزمان، كما لو أنشأ أحد بنفسـه            :" يقول علي حيدر  
قصرا لالصطياف، وكان أجر املثل السنوي هلذا القصر سبعني جنيها، فانتهز شخص آخر             

ب صاحب القصر وسكنه مدة ثالث سنوات غصبا؛ فعلى رأي األئمة احلنفية، ال يلزمه    غيا
أجر، أما عند الشافعي فيلزمه، ومبا أن املتأخرين من فقهاء احلنفية قالوا بضمان املنفعـة يف         
مال الوقف واليتيم، فيجب على فقهاء عصرنا هذا أن يتشاوروا ويتخذوا قرارا خبصـوص        

 عموم منافع األموال، وأن يستحصل على إرادة سـنية بالعمـل      قبول مذهب الشافعي يف   
 .٤٥٠"به

                                                        
 )٢٧(ت الشرعية، علي اخلفيف أحكام املعامال ٤٤٩
 )١/٦٨٦(درر احلكام شرح جملة األحكام  ٤٥٠



 ١٣٢

 :املطلب الثالث

 يف احلقوق اردة) النقل(صيغ التبادل 

 :متهيد

التمليـك،  : صيغ التبادل اليت تقع على احلقوق اردة؛ ميكن حصـرها يف ثالثـة هـي              
 .واإلسقاط، واإلرث، وسنعرض لكل واحدة من الصور على انفراد

  :رع األولالف

 :النقل أو التمليك

البيـع،  : ، وله صور هـي      ٤٥١نقل امللك وإزالته إىل مالك آخر     : ويقصد بالتمليك 
 .، واهلبة، والصدقة، واإلعارة، والوصية- إذا كان على دعوى املال–واإلجارة، والصلح 

ن وقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف متليك احلقوق اردة، إال أنه جيدر التنبيـه إىل أ               
أظهر مسألة تعرض هلا الفقهاء يف متليك احلقوق اردة؛ هي مسألة االعتياض سواء كـان        
عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، وأحيانا باإلجارة، بينما باقي صور التمليك هي تبع               

 .ملا سبق، ولذلك سنعرض خلالف الفقهاء يف االعتياض عن احلقوق اردة

 :مذهب احلنفية

بسطه يف الفصل األول عند الكالم عن أنواع احلقوق اردة؛ منيـز            من خالل ما مت     
تطورا يف املذهب احلنفي يف مسألة االعتياض عن احلقوق اردة، وميكن القول أن هنـاك               

 :خالفا بني متقدمي احلنفية ومتأخريهم

  :متقدمو احلنفية

                                                        
 )٤/٢٢٧(املوسوعة الفقهية  ٤٥١



 ١٣٣

ا، إن بـالبيع أو     نص متقدمو احلنفية على أن احلقوق اردة ال تقبل االعتياض عنه          
 .الصلح أو اإلجارة، وكذا ال حتتمل التمليك بباقي صوره، كاهلبة واإلعارة، والصدقة

 :واستندوا يف ذلك على ما يلي

 .أن احلقوق اردة ليست ماال؛ فلم حتتمل االعتياض، وبذلك ال جيوز متليكها-

 .احلقوق ما ال ميكن حتققه يف هذه أن االعتياض يفتقر إىل التسليم، وهذا-

 .٤٥٢أن يف االعتياض عنها جهالة، واجلهالة من شأا أن تبطل العقود_

وخالف بعضهم يف جزئيات معينة؛ نظرا لتعارف الناس املعاوضة عليهـا، كحـق             
 .٤٥٣الشرب عند مشايخ بلخ، وحق املرور يف رواية ابن مساعة

قوق اردة  الوصية، فأجازوا الوصية باحل   : واستثىن متقدمو احلنفية من صور التمليك     
املالية، وتعترب الوصية من الثلث؛ ومستند استثناء الوصية من صور التمليك؛ أن الوصـية              
متليك بعد املوت فهي كاملرياث؛ ومادامت احلقوق اردة املالية حتتمل التوريـث فهـي              

 .٤٥٤حتتمل الوصية كذلك

 :احلنفيةمتأخرو 

ن احلقوق؛ ذلك أم مل جيعلوا احلنفية منحى آخر يف مسألة االعتياض ع      متأخرو  حنى  
معيار جواز االعتياض؛ كون احلق جمردا أو متقررا، وإمنا نظروا إىل سبب املشـروعية؛ أي      
هل هذا احلق مشروع إلزالة الضرر فال جيوز االعتياض عنه؟، أم هل هذا احلق مشـروع                

 .٤٥٥رراأصالة ال لدفع الضرر فيجوز االعتياض عنه، سواء كان هذا احلق جمردا أم متق

                                                        
 )٦/٤٢٩(، العناية شرح اهلداية )٦/٤٢٩(، فتح القدير )٤/٥٢(تبيني احلقائق  ٤٥٢
 )١/٣٧١(، غمز عيون البصائر )٦/٢٩٤(، الفتاوى اهلندية )٤٣٠-٦/٤٢٩(فتح القدير  ٤٥٣
 ).١٩٠-٦/١٨٩(، بدائع الصنائع )٨/٢٤٦(رح كرت الدقائق البحر الرائق ش ٤٥٤
 )٤/٥٢٠(رد احملتار  ٤٥٥



 ١٣٤

والذي أدى مبتأخري احلنفية إىل إحداث هذا املعيار هو العرف الذي صادم ما تقرر              
 .عند املتقدمني منهم، وقد متّ بيان ذلك يف حق الرتول عن الوظائف

 مل يسـتحدثه  – النظر إىل سبب املشروعية –كما جتدر اإلشارة إىل أن هذا املنحى      
نابلة، فقد منعوا من االعتياض عن احلقـوق الـيت          احلنفية، وإمنا هم فيه تبع للشافعية واحل      

 .شرعت لدفع الضرر كحق القسم بالنسبة للزوجة، وحق الشفعة

 :مذهب املالكية

من خالل ما سبق بيانه؛ يظهر لنا أن املالكية أوسع املذاهب يف مسألة االعتياض عن               
احلقوق حـىت جيـوز     احلقوق اردة وبالتايل متليكها؛ ذلك أن املالكية مل يشترطوا مالية           

االعتياض عنها؛ وإمنا اشترطوا امللك؛ أي أن من ملك احلق واملنفعة؛ جاز له التصرف فيها               
باالستيفاء والتمليك بعوض وبغريه، خبالف من ملك االنتفاع؛ فإنه ال جيوز له إال االنتفاع              

 وأخـذ   من ملك املنفعة له املعاوضة عليهـا      :" الشخصي، يقول القرايف مقررا هذا املعىن     
عوضها، ومن ملك أن ينتفع ليس له املعاوضة، كسكىن املدارس والـربط واجللـوس يف               
املساجد والطرق؛ ليس ألحد أن يؤجر مكانه يف املسجد أو املدرسة أو الطريق؛ ألنـه مل                

 .٤٥٦ميلك املنفعة، بل ميلك أن ينتفع بنفسه فقط

وملك االنتفاع هـو    والذي يظهر من خالل نص القرايف أن الفرق بني ملك املنفعة            
 :كاآليت

أن مالك املنفعة له سلطة التصرف بنفسه، أو بتمكني غريه، بينما مالك االنتفـاع           -
 .ليس له ذلك، وإمنا له االنتفاع بنفسه فقط

 .مالك املنفعة له املعاوضة على املنفعة خبالف مالك االنتفاع ليس له ذلك-

                                                        
 )٣٤١-٦/٣٤٠(الذخرية  ٤٥٦



 ١٣٥

 :مذهب الشافعية واحلنابلة

ابلة مذهبا وسطا بني احلنفية واملالكية، فهم ذهبـوا إىل جـواز            ويعد الشافعية واحلن  
االعتياض عن حقوق جمردة دون أخرى؛ وبذلك ميكننا وضع معامل أو شروط املذهبني يف              

 :، وهي كاآليت- وميكن أن يعدى إىل احلقوق مجيعا-جواز االعتياض عن احلقوق اردة

ي اليت تتعلق بأعيان مالية، بينما اليت ال        احلقوق اردة اليت جيوز االعتياض عنها؛ ه      -
 .٤٥٧تتعلق بأعيان مالية ال جيوز االعتياض عنها مبال، وذلك كحق القسم بالنسبة للزوجة

احلقوق اردة اليت تثبت إلزالة الضرر؛ ال جيوز االعتياض عنها؛ ألن االعتيـاض             -
ا هو احلال يف حق الشفعة عنها فيه إشعار بأن ال ضرر؛ فيبطل العوض لبطالن معوِضه، كم     

 .٤٥٨وحق القسم

احلقوق اليت ال حاجة للناس إليها، وفيها جهالة ال جيوز االعتياض عنها، كحـق              -
الشرب عند الشافعية، يف حني تغتفر اجلهالة إذا كان الناس يف حاجة إىل احلـق، كحـق               

 .٤٥٩.....املرور، والتسييل

االعتياض عنه، كحق الشرب عند     ال بد أن يكون متعلق احلق مملوكا؛ وإال مل جيز           -
 .٤٦٠احلنابلة، فإن املاء الذي تعلق به احلق ال ميلك

ال بد أن يكون احلق من ملك املنفعة ال من ملك االنتفاع؛ حىت جيوز االعتيـاض                -
 .٤٦١عنه، وذلك كحق التحجري ملا كان من قبيل ملك االنتفاع مل جتز املعاوضة عليه

                                                        
 )٣/٥١(، شرح منتهى اإلرادات )٧/٢٣٧(، املغين )٧/٤٣٥(، حتفة احملتاج )٤/٤٢٥(مغين احملتاج  ٤٥٧
 )٣/٤٠٢(، كشاف القناع )٢/٣٧٨(أسىن املطالب  ٤٥٨
 )٣/٥٢١(مغين احملتاج  ٤٥٩
 )٤/٣٢٠( املغين ٤٦٠
 )٥/٣٢١(، املغين )٣/٥٠٤(مغين احملتاج  ٤٦١



 ١٣٦

 :الترجيح

راجح هو ما قرره املالكية من اشتراط ملكية املنفعـة ال           والذي يظهر للباحث أن ال    
 :غري؛ ويرجع ذلك إىل ما يلي

أن أساس منع متليك احلقوق اردة عند احلنفية؛ هو عدم ماليتها، وقد ثبت ضعف        -
 .هذا الرأي فيما سبق

أن مذهب احلنفية فيه تضييق على الناس يف استعمال حقوقها، بنفسها أو بتمكني             -
استيفاء احلق بعوض أو بغريه؛ ذلك أن من أراد استعمال حق جمرد للغري؛ مل يكن               الغري من   

له من سبيل إال أن يسقط مالك احلق ملكه بغري عوض، وذلك متعـذر؛ ألن األصـل أن      
 .يتشاح الناس فيما ميلكون

أن احلنفية أنفسهم اضطروا إىل خمالفة ما قرره أئمتهم؛ وهـذا يشـعر بضـعف               -
فاملسألة ظنية والنظائر املتشاة    :" عابدين يف مسألة الرتول عن الوظائف     مذهبهم، قال ابن    

 .٤٦٢..."للبحث فيها جمال

أن الشافعية واحلنابلة وإن كان مذهبهم قريبا من مذهب املالكية يف التطبيق؛ إال أنه  -
 اخنرم يف مسألة الرتول عن الوظائف مبال، فالوظيفة ليست حقا متعلقا بعني مالية، وإمنا هي    
أمر اعتباري ال وجود له إال فيما تواضع عليه الناس، وكان األحرى مبا تقرر عندهم؛ عدم              
جواز أخذ العوض عن الرتول عن الوظائف، والذي جعلهم يشرعون ذلك؛ هو تعـارف              

 .الناس هذه املعاملة

أن اشتراط الشافعية واحلنابلة كون احلق مشروعا أصالة ال لدفع الضرر؛ حىت جيوز            -
 –ض عنه؛ ألن يف االعتياض عنه إشعارا بانتفاء الضرر الذي شرع ألجلـه احلـق                االعتيا

محلُ نظر؛ ذلك أن اإلنسان قد يتحمل ضررا لدفع ضرر أكرب منه، وليس بالضـرورة أن             
 فيه دليـل علـى    مع عائشة يكون تركه حلقه الزما النتفاء الضرر، وصنيع صفية     

                                                        
 )٤/٥٢٠(رد احملتار  ٤٦٢



 ١٣٧

 يف نفسـه  أكرب وهو دفع ما وجد رسول اهللا ذلك؛ فقد تنازلت عن ليلتها؛ لدفع ضرر   
 .منها

وبقي مذهب املالكية مطردا؛ فهو مل يتخلف يف حق من احلقـوق؛ فكـان أوىل               -
بالترجيح، أضف إىل ذلك أنه يفتح جماال أوسع وأرحب يف االسـتفادة مـن احلقـوق                

 .باالعتياض عنها



 ١٣٨

 : الثاينالفرع

 :اإلسقاط

ق، ال إىل مالك وال إىل مستحق، وتسقط بذلك         إزالة امللك أو احل    :ومعىن اإلسقاط 
املطالبة به، فالساقط ينتهي ويتالشى وال ينتقل، وذلك كالطالق والعتـق والعفـو عـن               

 .٤٦٣القصاص، واإلبراء من الدين

 .إسقاط بعوض، وإسقاط بغري عوض: هذا واإلسقاط على ضربني

ـ         :اإلسقاط بغري عوض   ردة تقبـل   وهو اإلسقاط احملض، واألصل أن احلقـوق ا
 .اإلسقاط احملض؛ ذلك أن من ملك احلق له أن يستوفيه وله أن يتركه

أضف إىل ذلك أن اإلسقاط احملض يتم بإرادة املسقط وحده، وال حيتاج إىل موافقة              
من أسقط له احلق؛ ألن جائز التصرف ال مينع من إسقاط حقه؛ مـا دام مل ميـس حـق                 

 .٤٦٤غريه

كم املعاوضة؛ فما جاز فيه االعتياض، جاز        اإلسقاط بعوض له ح    :اإلسقاط بعوض 
 .إسقاطه بعوض؛ وعليه ما قيل يف مسألة التمليك يقال هنا

واإلسقاط بعوض خيالف اإلسقاط احملض؛ يف اشتراط قبول الطرف اآلخر حىت ينفذ            
يف اجلملة؛ ألن احلكم متوقف على قبول دفع العوض من الطرف اآلخر؛ إذ املعاوضـة ال                

 .رفنيتتم إال برضى الط

                                                        
، موسوعة )٤/٢٢٦(، املوسوعة الفقهية )١٨(أمحد صويعي شليبك : أحكام اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي، د ٤٦٣

 )٢٣٤-٨/٢٣٣(مجال عبد الناصر يف الفقه اإلسالمي 
، موسوعة مجال عبد الناصر يف الفقه )٤/٢٣٠(عة الفقهية املوسو ،)٦٦( أحكام اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي ٤٦٤

 )٢٥١-٨/٢٥٠(اإلسالمي 



 ١٣٩

أن اإلسقاط بعوض يطلق على ما كان من احلقوق أمرا اعتباريـا،            : وجدير بالذكر 
 يف إطالق لفظ البيع على هذا جتوز؛ ألن املبيـع ال           :" كاملبيت يف حق القسم، قال عليش     

: ، وكذا األمر يف الرتول عن الوظائف مبـال        ٤٦٥"يكون إال ذاتا، وإمنا هو إسقاط بعوض        
ول عنه بعوض على غري وجه البيع جائز، كما ذكره ابن  نصر اهللا،      لكن الرت :" قال البهويت 

 .٤٦٦"قياسا على اخللع 

                                                        
 )٣/٥٤١(منح اجلليل  ٤٦٥
 )٢/٣٦٨(شرح منتهى اإلرادات  ٤٦٦



 ١٤٠

 : الثالثالفرع

 :اإلرث

حق قابل للتجزي يثبت ملستحقه بعد موت من        " :وقد عرب عليه بعض الفقهاء بقوله     
 .٤٦٧"كان له ذلك لقرابة بينهما أو حنوها

 ما قرره العلماء؛ من أن احلقـوق        واحلقوق اردة كغريها من احلقوق؛ ينطبق عليها      
 .إذا كانت متعلقة مبال فتورث، على خالف احلقوق اليت ال تتعلق باألموال فإا ال تورث

أن كل ما كان ماال أو متعلقا باملـال انتقـل؛ ألن            :" قال القرايف مؤكدا هذا املعىن    
 بالعقل والرأي الوارث يرث املال فورث متعلقاته، وكل ما هو متعلق بالنفس كالنكاح، أو      

 .٤٦٨"كخيار اشترطه املتبايعان والوكالة؛ فال ينتقل؛ ألن جسمه وعقله ورأيه ال يورث

لذلك كانت احلقوق اردة املتعلقة باملال حمال لإلرث، كحقوق االرتفـاق وحـق     
 .اخللو

بينما مل تكن احلقوق اردة اليت ال تتعلق باملال حمال لإلرث، كحق القسم وحـق               
 .الوظيفة

 قد وقع اخلالف يف حق الشفعة؛ هل يصلح حمال لإلرث أم ال؟و

وسبب اخلالف مرده إىل اعتبار حق الشفعة حقا ماليا عند اجلمهور فيورث، أم حقا              
 .متعلقا بشخص الشفيع كما هو رأي احلنفية فال يورث

                                                        
 )٣/١٧(املوسوعة الفقهية  ٤٦٧
 )٦/٢١٥(الذخرية  ٤٦٨



 ١٤١

 
 
 
 
 
 
 

 :مناذج معاصرة للحقوق اردة: املبحث الثاين

 :ويشتمل على ثالثة مطالب

 :حق التأليف: طلب األولامل

 :تجاريلاالسم ا: املطلب الثاين

 :العالمة التجارية: املطلب الثالث



 ١٤٢

 :متهيد
 نتيجة الثورة الصـناعية الـيت       ؛ صور جديدة من احلقوق     القرون األخرية  يفظهرت  

عرفتها البشرية، واصطلح عليها باحلقوق الفكرية وكذا احلقـوق التجاريـة الصـناعية،             
 حق االبتكار أو احلقوق الذهنية، ومنهم من أطلق عليه مصطلح احلقوق     وبعضهم مجعها يف  

 .املعنوية

حق التـأليف، االسـم   : وسنعرض لبيان ثالثة حقوق منها، وقد وقع االختيار على      
 .التجاري، العالمة التجارية



 ١٤٣

 :املطلب األول

 حق التأليف

 :متهيد

اهب بالبيان؛ ألا تعد نازلـة    حيسن التذكري بأن هذه املسألة مل يتطرق هلا فقهاء املذ         
 .احلضارة املعاصرة، فهي من إفرازات الثورة الصناعية اليت ظهرت يف القرون القليلة املاضية

 حىت أنه   – الكتابة   –ذلك أن تداول الكتب يف القدمي؛ كان عن طريق النسخ باليد            
 كتـاب   عرف من األولني من كانت حرفته النسخ، ومعلوم قدر املشقة املطلوبة لنسـخ            

واحد، السيما إن كان صاحبه قد جعله يف أجزاء متعددة، ولزم من كل ذلك أن خيتـزل                 
احلق املايل للمؤلف يف تكاليف الورق والنسخ، غري أن هذا السبب قد زال يف هذا العصر؛               
كون الطابعات اليت تسحب منها مئات النسخ يف وقت يسري؛ أصبحت متداولة، بل صار              

ار وأرباب األموال، ومعلوم أن زوال املانع يظهر إىل الواقع ما كان            مالّكها من كبار التج   
 .٤٦٩قد منع

أضف إىل ذلك أن التأليف قد صار ذا أثر بالغ يف تطور واسـتمرار كـثري مـن                   
املؤسسات اليت ال غىن لألمة عنها، كاجلامعات، واملراكز الثقافية، واملؤسسـات املاليـة،             

 .٤٧٠واملختربات العلمية

 هو أن   –أدى إىل تأخر بروز قضية حقوق التأليف يف العامل اإلسالمي           واألمر الذي   
األمة ملا ظهرت حركة الطباعة كانت متر بفترة ركود حيايت، ومعلوم أن احلركة العلميـة               
تابعة حلركة األمة يف خمتلف جماالت حياا سلبا وإجيابا، ويرجع دخول أول مطبعـة إىل               

لثامن عشر امليالدي مبدينة حلب، بعد أن كان أول كتاب          الدول العربية إىل أوائل القرن ا     
 .٤٧١م، مبدينة ميرت األملانية١٤٥٥ طبع عام – وهو اإلجنيل –

                                                        
 ٩٠-٨٩انظر قضايا فقهية معاصرة، حممد سعيد رمضان البوطي ص ٤٦٩
 ٨المي املقارن، فتحي الدريين صانظر حق االبتكار يف الفقه اإلس ٤٧٠
 )٨٦-٢/٨٥(و) ٢/٨٤(انظر فقه النوازل، بكر أبو زيد  ٤٧١



 ١٤٤

؛ كانت متثل بداية – القرن الثامن عشر   –وال خيفى على أحد أن ما يلي هذه الفترة          
 .احلركة االستعمارية على العاملني العريب واإلسالمي

تعلق حبق التأليف من أحكام، ال بد من ذكر املعىن اللغوي     وقبل الشروع يف بيان ما ي     
 .ضيه تقاليد البحثتللتأليف وإردافه باملعىن االصطالحي، حسب ما تق

 :معىن التأليف

 : لغة
ألّفت بينهم تأليفا، إذا مجعت بينهم بعد تفـرق، وألّفـت           :" جاء يف لسان العرب   

 .٤٧٢"تب الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الك

 :اصطالحا
ال خيتلف املعىن االصطالحي للتأليف عن املعىن اللغوي له، فهو يرجع إىل مجع مادة              
معرفية ختص موضوعا معينا وعرضها يف ترتيب منطقي جيعلها قابلة لتحصيل النفع املرجو             

 .منها
اختراع معدوم، ومجع مفترق، وتكميل     :" وقد ذكر بعضهم مقاصد التأليف يف قوله      

 .٤٧٣"تفصيل جممل، وذيب مطول، وترتيب خملط، وتعيني مبهم، وتبيني خطأ ناقص، و

فهذه أنواع التأليف جمملة، وكلها يتعلق ا احلق موضوع املسألة؛ ألـا اتصـفت            
 .الترمجة والتحقيق: مبقدار من اإلبداع أكسبها ذلك احلق، أضف إليها ما يعرف حاليا بـ

؛ يف دقة الفهم للمعاين املترمجة، أضـف إىل         ويظهر اجلهد اإلبداعي يف عمل الترمجة     
ذلك إظهار هذه املعاين يف ثوب قشيب، يتحقق به إيصال ما أراده مؤلف الكتاب املترجم               

 .٤٧٤يف أى صورة له

                                                        
 )١/٨٣(لسان العرب احمليط  ٤٧٢
 )٥٩(، وانظر املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، حممد عثمان شبري )٣٨(قواعد التحديث للقامسي  ٤٧٣
 )١٠(فتحي الدريين انظر حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن،  ٤٧٤



 ١٤٥

بينما يكمن اإلبداع يف التحقيق؛ يف إخراج نص املخطوط إخراجا سليما كما أراده             
 .، وعزو ما حيتاج إىل عزو منهامؤلفه األصلي، مع بيان ما يشكل فيه من األمور

ويتحصل لنا بعد هذا العرض املوجز؛ أنواع التآليف اليت يتعلق ا احلق موضـوع              
 .الدراسة

 :حق التأليف

 .ويقصد به ما يثبت للمؤلف من احلقوق واالمتيازات جتاه مؤلفه الذي قام بإعداده

قـوق؛ قـد فاقـت      وحتسن اإلشارة إىل أن الدراسات القانونية هلذا النوع من احل         
الدراسات الشرعية من حيث العدد، وكذا من حيث استيعاب جوانب املوضوع بالعرض            

 .واملناقشة والتقنني

يف حني اقتصرت الدراسات الشرعية على مسألة مالية هذا احلق، وما تستتبعه مـن              
 .معاوضة وإرث

 :األول خاص والثاين عام: وحق التأليف اجتمع فيه حقّان

و حق املؤلف نفسه، وهو ما اصطلح عليـه بـاحلقوق األدبيـة              وه :احلق اخلاص 
 .واحلقوق املالية للمؤلف، وسيأيت بياا

وهو حق لألمة؛ حلاجتها ملا يف املصنف من علوم ومعـارف، فلـيس              :احلق العام 
 .للمؤلف أن مينع األمة من االنتفاع مبؤلفه إذا قرر نشره

 :وحصر احلق العام يف ثالثة صور هي

 .بشرط العزو إىل صاحب الكتاب :االقتباس

 .إىل لغة أخرى :الترمجة



 ١٤٦

 .٤٧٥حق الدولة عند ممانعة املؤلف من نشر مؤلفه مع قيام احلاجة إليه

احلقـوق األدبيـة    : وقد أثبت القانونيون نوعني من احلقوق املتعلقة بالتأليف وهي        
 .واحلقوق املالية

؛ ملا هلا من األمهية البالغة، مث       وسنعرض لبيان موجز للحقوق األدبية املتعلقة بالتأليف      
 .نعقب ذلك بعرض للحق املايل، وهو املوضوع األلصق ذه الرسالة

 :احلقوق األدبية

يثبت للمؤلف عدد من احلقوق، اصطلح عليها أهل القانون باحلقوق األدبية، وهي            
 :كاآليت

 :٤٧٦ حق املؤلف يف تقرير نشر مصنفه:أوال

ة الكاملة؛ يف أن يقرر ما إذا كان مؤلفه قـد           ومعىن ذلك أن للمؤلف وحده السلط     
 .أصبح يف صورة جتعله صاحلا للنشر أم ال

 :ومينح هذا احلق امتيازات للمؤلف هي

أن للمؤلف وحده دون غريه احلق يف حتديد ما إذا كان مصنفه قد اكتمل وأصبح               -
 .٤٧٧قابال للنشر

نه؛ هل يطبع يف    أن للمؤلف وحده احلق يف حتديد شكل مؤلفه وطريقة اإلعالن ع          -
 ٤٧٨ ؟...كتاب أو يف غريها من أنواع الطباعة كاالت وما شابه

                                                        
 )١٢١(، حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي )١٢٥-٢/١٢٤(انظر فقه النوازل  ٤٧٥
، )٩٤-٩٣(، حق املؤلف، نواف كنعان )٤٢(قانونا محاية املؤلف والرقابة على املصنفات، خاطر لطفي  ٤٧٦

أمحد اخلمليشي : ه جنائيا، د، مفهوم حق املؤلف وحدود محايت٥٢١املدخل للعلوم القانونية، عبد املنعم البدراوي ص
 )١٣٨(، نظرية احلق، حممد حسني منصور )١٦٥(

 )٩٥(حق املؤلف، نواف كنعان  ،)١٦٥(مفهوم حق املؤلف وحدود محايته جنائيا  ٤٧٧
 )٩٦(حق املؤلف، نواف كنعان  ٤٧٨



 ١٤٧

أن للمؤلف وحده احلق يف حتديد وقت معني لنشر مصـنفه، كافتتـاح مواسـم          -
 .٤٧٩ ...الدراسة بالنسبة للكتب املدرسية أو انتظار معرض من املعارض

 :٤٨٠ حق املؤلف يف نسبة مصنفه إليه:ثانيا

ف يف املطالبة باالعتراف بأن املصنف الذي أعده هو من إنتاجه،           ويقصد به حق املؤل   
وإيصال هذا املصنف إىل اجلمهور مقرونا بامسه ولقبه ومؤهالته العلمية، وذلـك بشـكل       

 .بأبوته للكتاببارز على كل نسخة من نسخ املصنف، وهو ما اصطلح عليه 

 :لمؤلف االمتيازات اآلتيةويثبت هذا احلق ل

كتابة امسه واسم عائلته ومؤهالته العلمية، وغري ذلك مما قد يساعد           حق املؤلف يف    -
 .٤٨١على التعريف بشخصيته إىل الغري، ويلتزم الناشر مبا يريده املؤلف يف ذلك كله

حق املؤلف يف أن ينشر مصنفه حتت اسم مستعار، أو دون ذكر اسم عليه أصال،               -
 .٤٨٢ى أنه هو املؤلفمع بقاء حقه ثابتا يف الكشف عن شخصيته واإلعالن عل

حق املؤلف يف دفع االعتداء عن امسه، سواء كان هذا االعتداء حتريفا لالسـم أو               -
إضافة الكتاب إىل غري مصنفه، أو أي اعتداء من شأنه أن يشوه املؤلف، واصطلح عليـه                

 ، فيثبت له املطالبة بتصحيح التحريف، وكذا بإضافة الكتاب إليه إذ هو             ٤٨٣حبق االحترام 
 .٤٨٤ وصاحبهمؤلفه

                                                        
اشرين؛ إال يف مع أن كثريا من هذه األمور غري حمترمة غالبا، نتيجة تسلط الن) ٩٧(حق املؤلف، نواف كنعان  ٤٧٩

 .حالة كون املؤلف ذا اسم مشهور ومرغوب
، محاية امللكية الفكرية، عبد احلميد املنشاوي )١٠٥-١٠٤(، حق املؤلف، نواف كنعان )١٤٢(نظرية احلق  ٤٨٠

 )١٨٧(، مفهوم حق املؤلف وحدود محايته جنائيا )٥٢٢(،املدخل للعلوم القانونية )٤٣(
 )١٠٦(، حق املؤلف، نواف كنعان )١٤٢(، نظرية احلق )١٨٧(جنائيا مفهوم حق املؤلف وحدود محايته  ٤٨١
، محاية امللكية الفكرية، عبد احلميد )١٠٨-١٠٧(، حق املؤلف، نواف كنعان )٥٢٢(املدخل للعلوم القانونية  ٤٨٢

 )١٤٢(، نظرية احلق )٤٤(املنشاوي 
 )٥٢٢(، املدخل للعلوم القانونية )١٢٥-١٢٤(حق املؤلف، نواف كنعان  ٤٨٣
 )٥٢٢(، ، املدخل للعلوم القانونية )١٠٨(حق املؤلف، نواف كنعان  ،)٤٣(محاية امللكية الفكرية ٤٨٤



 ١٤٨

 وذلك فيما يسمح له نقله عادة اإلحالة علـى          –التزام كل من ينقل عن الكتاب       -
 .٤٨٥الكتاب ومؤلفه، وهذا ما عرف باألمانة العلمية

واملالحظ أن هذا احلق بامتيازاته، تقرره الشريعة اإلسالمية بأصوهلا وقواعدها؛ ذلك           
، كما حيرم شرعا على اإلنسان      أن اإلنسان حر يف التصرف يف ملكه ما مل يضر باآلخرين          

املتشبع مبا مل يعط كالبـس ثـويب         : أن ينتحل شيئا لغريه وينسبه لنفسه وقد قال         
 .٤٨٦زور

 : حق املؤلف يف تعديل مصنفه:ثالثا

ذلك أنه يطرأ للمؤلِّف من األمور ما جتعله يضفي على تأليفه تعديال؛ إن بتغـيري يف                
، ويثبت للمؤلف هـذا احلـق       ...و حبذف وهكذا    آرائه، أو بزيادة يف مباحث الكتاب أ      

 .٤٨٧بشرط دفع عوض مايل إذا تعرض املتعهد بالنشر للضرر من جراء هذا التعديل

 : حق املؤلف يف سحب مصنفه من التداول:رابعا

وهذا موضع خالف بني القوانني الوضعية، فمن معترف به، ومن مانع له ، يف حني               
، وأضاف القانون املصري    ٤٨٨سباب خطرية تدفع لذلك   اشترط املعترفون ذا احلق وجود أ     

، واعترض عليه بأن حتديد خطورة السبب أمر إضـايف    ٤٨٩تقدير األسباب إىل قاض خمتص    
وهذا يوقع يف االختالف، كما أن األمور القضائية تأخذ زمنا طويال مما يؤدي إىل بقـاء                

 .٤٩٠املصنف حتت التداول، وهذا خالف ما يريده املؤلف

                                                        
 )١٠٩(حق املؤلف، نواف كنعان  ٤٨٥
 ).٤٩٢١رقم/٥/٢٠٠١(املتشبع مبا مل ينل، : النكاح، باب: رواه البحاري يف صحيحه، كتاب٤٨٦
 )١٧٤( حق املؤلف وحدود محايته جنائيا ، مفهوم)١٤٢(، نظرية احلق )٤١( محاية امللكية الفكرية  ٤٨٧
 ،)١١٨(حق املؤلف، نواف كنعان  ٤٨٨
 )١٤٤(، نظرية احلق )١٧٦(، مفهوم حق املؤلف وحدود محايته جنائيا )٥٢٢(املدخل للعلوم القانونية  ٤٨٩
  )١٢٠( حق املؤلف، نواف كنعان ٤٩٠



 ١٤٩

 فاألمر يسري   – وهو موضوع مسألتنا     –أن املسألة إذا تعلقت بالكتاب      والذي يظهر   
نوعا ما؛ ذلك أن للمؤلف أن يكتب مقاال أو كتابا؛ يبني فيه أن كتابه غري صاحل للتداول                 
وأنه قد تراجع مثال عن كل ما قيل فيه، وال يعفيه هذا من التزام التعويض املايل إذا حلـق                   

 .بالناشر ضرر من جراء ذلك

منا تعظم املشكلة يف املصنفات األخرى كالفنية منها، يف حال توبة صاحبها مـع              وإ
 .- واهللا أعلم –بقاء ما كان عليه من فسق وفجور متداول بني الناس 

 :احلق املايل

إعطاء كل صاحب تأليف حق احتكار استغالل إنتاجه مبا يعود عليه           :" واملقصود به 
 .حق النشر للمؤلف؛ أي احتكار ٤٩١"من منفعة أو ربح مايل 

 :والفرق بني األديب واملايل يكمن يف

أن احلق األديب ال جيوز التصرف فيه وبالتايل ال جتوز املعاوضة عليه، ذلك أن       :األول
احلق األديب متعلق بشخصية اإلنسان وعقله، وأن من اعتاض عليه أو تنازل عنـه؛ يعـد                

 .٤٩٢متنازال عن جزء من شخصيته وهذا غري مقبول

احلق األديب مؤبد، بينما احلق املايل مؤقت حبياة املؤلف وبالسنوات اليت ينتقل             :الثاين
 .٤٩٣فيها إىل الورثة على اختالف بني القوانني يف حتديدها

 :الطبيعة الفقهية حلق املؤلف يف احتكار حق النشر
 حسب اصطالح احلنفية، ذلك أنه ينفصل عن حمله الذي          ٤٩٤هذا احلق هو حق جمرد    

  – عني الكتاب –وأن إسقاطه أو استعماله ال حيدث أثرا مبحله هو الكتاب، 
                                                        

 )١٢٩(حق املؤلف، نواف كنعان  ٤٩١
 )١٤٤(، نظرية احلق )٥٢٢(، املدخل للعلوم القانونية )٨٥(نواف كنعان ، حق املؤلف، )٢/١٣١(فقه النوازل  ٤٩٢
 )١٤٥(، نظرية احلق )٥٢٣(، املدخل للعلوم القانونية )٨٥(، حق املؤلف، نواف كنعان )٢/١٣١(فقه النوازل  ٤٩٣
 ه احلق ، والذي دفعه لذلك جعل)٤٠(خالفا ملا قرره الدكتور الدريين من أنه حق متقرر، انظر حق االبتكار  ٤٩٤

 =ارد قسيما للحق املايل، وأن إطالق وصف التجرد على احلق يفقده صفة املالية، وهو خطأ وليس بصواب؛ 



 ١٥٠

وهو حق مشروع أصالة ال لدفع الضرر، ذلك أن سبب ملك املؤلف له هو إبداعه               
الذي نشأ عن العقلية العلمية اليت هي جزء من شخصه، كما أنه ال ضرر يلحق بطـرف                 

ضرر الشـفيع مـن جـراء    آخر يف استعمال هذا احلق أو تركه، خالفا حلق الشفعة ففيه    
استعمال شريكه حقه يف التصرف جبزئه، وكذا القسم فيه ضرر يلحق الزوجة يف حـال               

 .أمهل الزوج قسمها دون غريها من النساء

وهو من قبيل ملك املنفعة؛ ذلك أن أصله نابع عن شخصية املؤلف نفسه، فاختص              
 .به دون غريه

 :االعتياض عن حق املؤلف

 :اض يف اثنتنيوميكن حصر صور االعتي

وذلك بأن يتنازل املصنف عن حقه يف نشر مؤلفه مقابـل            :التنازل املؤقت : األوىل
 .عوض مايل، لكن لزمن حمدود مع بيان عدد النسخ

وذلك بأن يسقط املصنف حقه يف نشر مؤلفه مقابل عوض          : التنازل األبدي : الثانية
 .مايل، وأن هذا احلق ينتقل إىل الناشر ائيا

اخلالف بني العلماء يف جواز أخذ العوض عن إسقاط املؤلف حقه يف نشر             وقد وقع   
 :كتابه، وانقسموا يف ذلك إىل فريقني

                                                                                                                                                               
 قد يكون ماليا كما يف حقوق االرتفاق وحق الشفعة، وقد – أي ارد –ذلك أن احلق ارد قسيم للمتقرر، وهو 

ة للمتقرر فقد يكون غري مايل كحق القصاص، أضف إىل يكون غري مايل كما يف حق القسم، وكذلك األمر بالنسب
 .ذلك أن كون احلق ماليا ال يلزم منه جواز االعتياض عند احلنفية

وأن جعل األستاذ  الدريين مسألة إباحة التصرف أساسا للتفريق بني ارد واملتقرر؛ هو من البعد مبكان؛ ذلك أن 
 مباحة، وكان للغري االنتفاع ا، وهذا ينطبق على احلقوق كل احلقوق مهما كانت طبيعتها إذا أسقطت صارت

اردة نفسها، كحق الشرب إذا أسقط صار مباحا وكان للغري االنتفاع باملاء لسقي الزرع، فهل يقال إن حق 
عن الشرب حق متقرر؟ إمنا الضابط يف التفريق هو تغري عني احملل باالستعمال أو اإلسقاط، وكذا إمكان انفراد احلق 

 .حمله، واهللا أعلم بالصواب



 ١٥١

مساحة الشيخ حممد شـفيع مفـيت باكسـتان يف          : ومنهم: املانعون:  األول الفريق
 .٤٩٧، والشيخ تقي الدين النبهاين٤٩٦، والدكتور أمحد احلجي الكردي٤٩٥زمانه

الشـيخ علـي    : وهو قول أكثر الذين حبثوا املسألة ومنهم      : ايزون : الثاين الفريق
، ٥٠٠، واألستاذ حممد برهان الدين السـنبهلي      ٤٩٩، والشيخ حممد تقي العثماين    ٤٩٨الندوي

، والـدكتور حممـد سـعيد       ٥٠٢، والدكتور حممد فتحي الدريين    ٥٠١والشيخ بكر أبو زيد   
 .٥٠٤، وهو ما اعتمده جممع الفقه اإلسالمي٥٠٣رمضان البوطي

 :تدل كل من الفريقني جبملة أدلة نوردها فيما يليواس :األدلة

وفيما يأيت عرض ألدلة القائلني بعدم جواز أخذ العوض عـن            : األول أدلة الفريق 
 :حق التأليف
أن حق التأليف، أكثر ما يقال فيه أنه حق جمرد، واحلقوق اـردة ال جيـوز                 :أوال

 .٥٠٥االعتياض عنها، فهو كحق الشفعة

 :ل باآليتويرد على هذا الدلي

                                                        
 )٢/٩٦(مثرات التقطيف من مثرات الصنعة والتأليف، حملمد شفيع، نقال عن فقه النوازل لبكر أبو زيد  ٤٩٥
حكم اإلسالم يف حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترمجة، أمحد احلجي الكردي، جملة هدي اإلسالم جملد  ٤٩٦
 )٦٢(م ١٩٨١-ه١٤٠١، ٨ و ٧، العددان ٢٥
 )٢/٩٢(مقدمة الدستور اإلسالمي، نقال عن فقه النوازل  ٤٩٧
 )١٤٩(حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن  ٤٩٨
 )٢٣٨٧(بيع احلقوق اردة، حممد تقي العثماين  ٤٩٩
وجهة نظر حول احلكم الشرعي حلق التصنيف والتأليف، حممد برهان الدين السنبهلي، جملة البعث اإلسالمي،  ٥٠٠

 )٧١-٧٠(م ١٩٨٥-ه١٤٠٥: ن، العدد الثاينالد ثالثو
 )٢/١٤٢(فقه النوازل  ٥٠١
 )١٢٦(حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن  ٥٠٢
 )٨٨(قضايا فقهية معاصرة  ٥٠٣
 )٣/٢٥٨(جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة، العدد اخلامس  ٥٠٤
ت الصنعة والتأليف، نقال عن فقه النوازل ، مثرات التقطيف من مثرا)٦٣-٦٢(حكم اإلسالم يف حقوق التأليف  ٥٠٥

)٢/٩٧( 
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صحيح أن احتكار املؤلف ألحقية النشر هو حق جمرد، لكن ال يلزم من ذلك عدم             -
 :جواز االعتياض عنه ملا يلي

هي قاعدة حنفية كما رأينا،     " احلقوق اردة ال جيوز االعتياض عنها       :" أن قاعدة *
 . دون آخروليست قاعدة اتفاقية بني املذاهب الفقهية، فال يلزم املخالف مبا قرره مذهب

أن احلنفية أنفسهم اضطروا إىل خمالفة هذه القاعدة، فأحدثوا أساسا آخر لتحديـد           *
احلقوق اليت جيوز االعتياض عنها من غريها، وهو النظر يف سبب املشروعية، فما كان من               
احلقوق شرع أصالة ال لدفع الضرر جاز االعتياض عنه، بينما ما شرع لدفع الضرر مـن                

 االعتياض عنها، سواء كانت هذه احلقوق جمردة أم متقررة، وسبب هذا            احلقوق فال جيوز  
 .التحول هو العرف؛ ذلك أن الناس تعارفوا املعاوضة على حقوق جمردة

وكل هذا موجود يف حق املؤلف يف احتكار نشر مؤلفه؛ ذلك أنه حـق أصـيل مل                
بداعي الناتج عـن  يعترب لدفع الضرر، ألن سبب استحقاق املؤلف له؛ هو اجلهد الذهين اإل  

امللكة العلمية  والذي ترمجه املصنف إىل مؤلف، وهذه امللكة جزء من شخصية املؤلـف               
 .فهي ملكه، كما أن الناس تعارفوا املعاوضة عليه؛ فلزم جواز ذلك

أن القول جبواز أخذ العوض عن حق التأليف؛ مآله أن املؤلف سيمتنع عـن               :ثانيا
 ٥٠٦عوضه، وهذا هو منع العلم عن مستحقيه، وهو حرام        اإلذن بنشر كتابه إال إذا حصل       

من كتم علما يعلمه أجلم يوم القيامة بلجام مـن نـار             : لنص حديث رسول اهللا     
٥٠٧. 

ويرد على هذا بأن حترمي كتمان العلم؛ ال ينقض أصل حق امللك الذي هو مقـرر                
السلع، اليت خيفيهـا    شرعا، غاية ما يف األمر أن كتمان العلم كاحتكار املنافع واخلربات و           

                                                        
 )٦٣-٦٢(حكم اإلسالم يف حقوق التأليف  ٥٠٦
من سئل عن علم فكتمه، :  ، باب٣٦٥:، رقم)١/٩٧(رواه ابن ماجه يف سننه من طريق أيب سعيد اخلذري  ٥٠٧

 صحيح من هذا إسناد: ، وقال٣٤٦:، رقم)١/١٨٢(وأخرجه احلاكم يف مستدركه من حديث عمرو بن العاص 
  .حديث املصرين على شرط الشيخني وليس له علة، ويف الباب عن مجاعة من أيب هريرة
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إن : أصحاا طلبا الرتفاع أسعارها، والناس حمتاجون إليها، ومل ينقل عن أحد أنه قـال             
حترمي االحتكار يلزم منه بذل السلع جمانا، وإمنا تبذل بأمثان معقولة ينتفي معها الضرر على               

حقه يف مؤلفه   اجلميع، فلباب القول أن ال دليل يف حترمي كتمان العلم على منع املؤلف من               
 .٥٠٨وأخذ العوض عليه

 :واستدل املثبتون حلق املؤلف يف احتكار نشر مؤلفه مبا يلي : الثاينأدلة الفريق

 كما سبق   – أن حق التأليف اختصاص مبنفعة تعلقت بعني مالية؛ فكانت ماال            :أوال
لك ، أضف إىل ذ   ٥٠٩ فلما كانت كذلك جاز املعاوضة عليها      –بيانه يف مسألة مالية املنافع      

أا من ملك املنفعة وليس من ملك االنتفاع، دليل ذلك أن املُؤلف مصون شرعا فلـيس                
 .ألحد التعرض له دون إذن مؤلفه

أن العرف جرى على اعتبار احلق املايل للمؤلف يف تأليفه، فالناس يعتاضـون              :ثانيا
كون مستندا عنه وجيازون عليه، ومعلوم أن العرف مىت مل يصادم أصال تشريعيا؛ صلح أن ي    

 .٥١٠شرعيا لألحكام

وما يذكره املانعون ألخذ العوض عن حق التأليف ليست أصوال تشريعية، وإمنا هي             
 .حمض اجتهادات قد تصيب وقد ختيب، وقد تقرر أن االجتهاد ال ينقض مبثله

 أن اعتبار احلق املايل للمؤلف فيه نفع ظاهر لألمة؛ ذلك أنه يكـون حـافزا                :ثالثا
دفع بأهل الفكر والنظر إىل إبداء ما توصلوا إليه من نتائج قد تصنع حيـاة               معنويا قويا؛ ي  

أمة، خصوصا إذا علمنا أن زماننا زمان ختصص ال يقبل املزامحة، فمن سلك طريق العلـم         
واملعرفة ليس له أن خيلط ذلك بتجارة والعكس، فتحصل أن احلقوق املالية للتأليف عـون        

بد من اعتبارها شرعا؛ ألن مقصود الشرع حتصيل مصاحل         للمؤلفني على اإلبداع، فكان ال    

                                                        
 )١٠١-١٠٠(حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن  ٥٠٨
، دراسة شرعية ألهم العقود املالية )٦٢(املعامالت املالية املعاصرة، عثمان شبري  ، )٢/١٣٥(فقه النوازل ٥٠٩

 ) ٢/٧٤٣(املستحدثة 
 )١٢٨(، حق األبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن )٧٤٥-٢/٧٤٤(دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة  ٥١٠



 ١٥٤

الناس، والقاعدة الشرعية مفادها أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وكذا األمر يف                
 .٥١١باقي املطلوبات

أن اإلعانات اليت كان يتلقاها أهل العلم فقدت يف هذا العصر، وما بقي منها               :رابعا
يل للتأليف فرجا وخمرجا من اهللا عز وجل ملا كان عليه األمر            يعد أمرا نادرا، فكان احلق املا     

يف زمن الصالح، أضف إىل ذلك أن استغناء أرباب العلم والفكر عن مصادر اإلعانة مهما            
كان نوعها؛ طريق إىل إظهار احلق دون الشعور مبنة أو نوع تبعية، وقـد تقـرر عنـد                  

 .٥١٢من دينك وعرضكأن بقدر حاجتك للغري؛ يأخذ ذاك الغري : العارفني

 أن املؤلفات لو كانت من قبيل املباحات، وأن الناس فيها شركاء، لنقـل              :خامسا
ذلك عن األعالم األوائل، غري أن األمر على خالف ذلك، فقد اشتهر عن أئمة العلم أم                
كانوا يضنون مبا عندهم إال إذا رأوا أهلية املتلقي، وكانوا مينعون كتبهم إذا عرض هلم، بل               

 .٥١٣ن منهم من كان يعتاش على بيع ما ألفه، أو أخذ األجر يف التحديث مبا مسعهإ

ملا عزم أسد على الرحيل إىل إفريقيا      :" ومن ذلك ما أثر عن أسد بن الفرات يف كتبه         
قام عليه أهل مصر، فسألوه يف كتبه أن ينسخوها فأىب عليهم، فقدموه إىل القاضي مبصر،               

كم عليه، رجل سأل رجال فأجابه وهو بـني أظهـركم           وأي سبيل ل  : فقال هلم القاضي  
فاسألوه كما سأله، فرغبوا إىل القاضي يف سؤاله أن يقضي حاجتهم، فسـأله القاضـي               

 .٥١٤"فأجابه إىل ذلك، فنسخوها حىت فرغوا منها

 .ولو مل يكن له حق يف احتكار نشر كتبه؛ ملا كان له منعهم ابتداء

ينشره للناس، فال مانع من إثبات العوض له        أن املؤلف مسؤول عما يكتبه و      :سادسا
 .٥١٥"الغنم بالغرم :" عن ذلك، جريا عن قاعدة 

                                                        
 )٢/١٣٦(، فقه النوازل )٦٤(، املعامالت املالية املعاصرة )٨٤-٨٣(حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن  ٥١١
 )٢/١٣٦(فقه النوازل   انظر قريبا من هذا املعىن٥١٢
 )٢/١٤١(فقه النوازل  )٧٤٧-٢/٧٤٥( شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة دراسة٥١٣
 )٢/١١٣(نقال عن فقه النوازل  )٢٦٢-١/٢٦١( معامل اإلميان ٥١٤
 )٦٤-٦٣(املعامالت املالية املعاصرة  ٥١٥



 ١٥٥

 أن التأليف أصل ألعيان مادية هي الكتب، وهذه األخرية تعد ماال، فال بـد          :سابعا
 .٥١٦من اعتبار أصل املال ماال

 أن ترك حق النشر مباحا للجميع؛ فيه ضرر فاحش بالكتاب، وهـو واقـع               :ثامنا
د؛ ذلك أن دور النشر تفننت يف إظهار الكتب ذات األخطاء الكـثرية، والسـقط               مشاه

املخل مبا ورد يف املصنف، وأن هذه الزالت تؤثر على من يسعى يف حتصيل العلم واملعرفة،                
خاصة أن الكتاب أعظم معلم يف هذا الزمان، والشريعة قاضية حبسم مادة الفسـاد، وال               

النشر بالنسبة ملؤلف الكتاب؛ ألنه غالبا يكون أحرص على         سبيل إىل ذلك إال بإثبات حق       
 .٥١٧إخراج ما ألفه سليما من كل ما يشينه

 :الترجيح

والذي يظهر للباحث أن إثبات حق املؤلف يف احتكار استغالل مصنفه، مبا يعـود              
 :عليه من منفعة أو ربح مايل؛ هو الراجح لألمور اآلتية

 إمنا كان مستندهم ما قرره احلنفية من عـدم          أن املانعني لالعتياض عن هذا احلق،     -
جواز املعاوضة عن احلقوق اردة، وأا ال حتتمل التمليك، وقد ظهر ضعف ذلك ملعـان               

 .قد ذكرت يف التكييف الفقهي للحق ارد

أن هذا احلق ذو طبيعة مالية، وهو من ملك املنفعة، فجازت املعاوضة عليه بنـاء               -
 .إنه يأخذ حكمهعلى أن ما تعلق باملال ف

أن العرف له أثر بالغ يف مالية األشياء، وقد تعارف الناس يف هذا الزمن االعتياض               -
 .عن هذا احلق، وعرفهم مل يصادم أصال تشريعيا، فكان مستندا قويا للمشروعية

أن حقوق التأليف هلا قيمة مالية كبرية، قد تصل يف بعض األحيـان إىل حـدود                -
 .ع مل يأت إلهدار حقوق الناس، وإمنا جاء للمحافظة عليهاالثروة املعتربة، والشر

                                                        
 )٧٤٩-٢/٧٤٨(دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة  ٥١٦
 )٢/١٣٥(فقه النوازل  ٥١٧
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أن التأليف سبب لتحصيل ثروات مالية، ومن ذلـك مـا يتعلـق باجلامعـات               -
واملؤسسات املالية ودور النشر والتوزيع وحىت البيع، فمن اإلجحـاف مبكـان أن حيـرم         

 .ري من األطرافالشخص من االنتفاع املايل ملؤلفه، يف حني أن مؤلفه سبب الغتناء كث



 ١٥٧

 :املطلب الثاين

 :االسم التجاري

 :متهيد

امتازت القرون القليلة املاضية حبركة جتارية قوية بني الناس؛ نتيجة التطور الصناعي            
والتقين اهلائل الذي شهدته احلضارة اإلنسانية مؤخرا، غري أن البضائع املطروحة للتـداول             

ص وحىت األسعار، هذا األمـر دفـع        ختتلف بعضها عن بعض من حيث اجلودة واخلصائ       
التجار والصناع إىل ابتكار وسائل من شأا أن متيز سلعهم عما قد يشبهها، ومن أبـرز                
الوسائل اليت استخدمت لتحقيق هذه الغاية؛ ما اصطلح عليه باالسم التجـاري وكـذا               

 .العالمة التجارية

 :معىن االسم التجاري

، ٥١٨ تستخدم للداللة على احملل التجـاري  هي التسمية اليت :حقيقة االسم التجاري  
 .٥١٩فتكسبه ذاتية خاصة متيزه عن غريه من احملال التجارية اليت تقوم بنشاط مماثل

 :وميكن أن خنلص من خالل ما سبق إىل ما يلي

أن االسم التجاري يستعمل للداللة على احملل التجاري، سواء أكان هـذا احملـل              -
واء أكان مستغلها فردا أم شركة، واحلكمة من هـذه     مؤسسة جتارية صغرية أم كبرية، وس     

                                                        
: فاحملل التجاري مال منقول معنوي وله عناصر وهي على نوعني: حقيقة أيضا عند القانونينيي وللمحل التجار ٥١٨

االتصال بالعمالء، السمعة التجارية، االسم : عناصر مادية وتتمثل يف اآلالت والسلع، وعناصر معنوية وهي
 الصناعية والعالمات التجارية التجاري، العنوان التجاري، احلق يف اإلجارات وبراءات االختراع والرسوم والنماذج

 )١٨٥(حممد حسين عباس : والتراخيص، انظر الوجيز يف النظرية العامة للقانون التجاري، د
، التشريع الصناعي، حممد حسين عباس )٢٥(االسم التجاري، دراسة قانونية مقارنة، عز الدين العباسي  ٥١٩

مسيحة القليويب : يف امللكية الصناعية والتجارية، د، املوجز )٤٥٣(، القانون التجاري، علي حسن يونس )١٦٥(
)٣٣٩-٣٣٨( 



 ١٥٨

الداللة إرشاد الزبائن إىل احملل، ويلزم من ذلك تعرفهم على البضـائع واملنتجـات الـيت              
 .يسوقها هذا احملل

أن الذاتية اليت اكتسبها احملل بتميزه عن احملال التجارية املماثلة، اعتربها القـانون             -
 .٥٢٠والصناعيةحقا من حقوق امللكية التجارية 

أن من مقاصد االسم التجاري؛ متييز احملل التجاري عما يشتبه به من حمال جتارية              -
 .، لذا فإن التجار يعمدون إىل كتابة االسم التجاري على واجهة حماهلم التجارية٥٢١مماثلة

 فقـد نصـت    – الداللة والتمييـز     –زيادة عما ذكر من وظائف االسم التجاري        
 :أخرى هلذا االسم، جنملها فيما يليالقوانني على وظائف 

استخدام االسم التجاري يف مجيع التصرفات املعتـربة، كاملراسـالت واألوراق           -
 .٥٢٢املتعلقة بالتجارة، وكذا التعهدات والعقود اليت قد يقوم ا صاحب هذا االسم

 .٥٢٣استخدام االسم التجاري وسيلة للدعاية واإلعالن-

، وكـذا وظيفـة العالمـة       ٥٢٤العنوان التجاري قد يؤدي االسم التجاري وظيفة      -
التجارية؛ لتمييز السلع اليت يبيعها أو ينتجها احملل التجاري، أو اخلدمة اليت يقدمها احملـل               

 .٥٢٥التجاري

 :شروط االسم التجاري احملمي قانونا

                                                        
 )٢٥(االسم التجاري  ٥٢٠
 )٣٣٩(املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية  ٥٢١
 )٣٣٩(، املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية )١٦٧(التشريع الصناعي  ٥٢٢
 )٢٩-٢٨(االسم التجاري  ٥٢٣
أن االسم التجاري يتخذ لتمميز احملل التجاري من غريه، يف : نون األردينهذا يف بعض القوانني، بينما اعترب القا ٥٢٤

 )١٦٦(، والتشريع الصناعي )٦٥(حني فائدة العنوان التجاري متييز التاجر عن غريه، انظر االسم التجاري 
 ) ٣١-٣٠(االسم التجاري  ،)١٦٧(التشريع الصناعي ٥٢٥



 ١٥٩

فاالسم التجاري ال بد أن تتوفر فيه مجلة من الشروط حىت يسمح بتسـجيله، وأن               
 :وط جتعله ممنوعا من ذلك، وترجع هذه الشروط إىلتخلُّف هذه الشر

 : شرط الصفة الذاتية املميزة:أوال

أن يكون لالسم التجاري شكل مميز خاص به؛ حيفظه ويقصد بالصفة الذاتية املميزة،  
عن االختالط بغريه من األمساء التجارية العائدة حملالت مماثلة أو مشاة، وجيعل من اليسري              

 .جلمهورمعرفته من قبل ا

والقصد من هذا الشرط هو إزالة اللبس واخللط بني احملال التجارية حلماية اجلمهور،             
فضال عن أنه مينع املنافسة غري املشروعة بني التجار اليت قد يعتمدها بعضهم حبجة أنه حيمل 

 .٥٢٦اسم ولقب املنافس نفسه

 :ةدشرط اِجل: ثانيا
دا؛ أي مل يسبق استعماله من قبـل        أن يكون االسم التجاري جدي    : ويقصد باجلدة 

 .٥٢٧تاجر آخر لتمييز حمله التجاري

 :ومتتاز هذه اجلدة أو األسبقية بالنسبية يف أمور

 فيشترط أن يكون االسم التجاري للمحل جديدا بالنسبة         :النسبية يف نوع التجارة   
 تـاجر  لألمساء التجارية اليت تدل على حمال متارس نفس النشاط، ويلزم من ذلك عدم منع            
 .٥٢٨أو صانع ميارس نوعا آخر من التجارة أو الصناعة من اختاذ نفس االسم التجاري

حيث أنه ميكن استعمال اسم جتاري لشخص ختلـى عنـه، إن            :النسبية يف الزمان  
 .٥٢٩بتغيريه أو بإزالة احملل نفسه، شريطة انقضاء مدة معينة يتحقق من خالهلا امتناع اللبس

                                                        
 )٧٢(االسم التجاري  ٥٢٦
 )١٤٢(، رزق اهللا أنطاكي موسوعة احلقوق التجارية ٥٢٧
 )٣٥٤(املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية  ٥٢٨
 )٣٥٧(، املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية )٨٠(االسم التجاري  ٥٢٩



 ١٦٠

ة مطلوبة يف املنطقة املسجل فيها االسم؛ إال أنه ميكن تعميم         فاجلد :النسبية يف املكان  
األحقية يف االسم اجلاري على مستوى اإلقليم، إذا اكتسب احملل شهرة وطنيـة، وذلـك       

 .٥٣٠بتعميم التسجيل على كافة الدوائر املختصة

 :شرط املشروعية: ثالثا

ام العام واآلداب،   ويقصد باملشروعية أن ال يكون االسم التجاري متعارضا مع النظ         
وأن يكون مطابقا للحقيقة اليت استعمل من أجلها؛ حىت ال يؤدي إىل تضليل اجلمهـور،               

 .٥٣١فإذا توفر فيه كل ذلك اعتد به، ومن مث أسبغت عليه احلماية القانونية بتسجيله

 :شرط اللغة: رابعا

 .٥٣٢ننيأي اشتراط التزام لغة البلد يف االسم التجاري وهو حمل خال ف بني القوا

 :الطبيعة القانونية لالسم التجاري

يعد االسم التجاري يف القانون حقا ذا قيمة مالية، واكتسب االسم صفة األحقية             -
واملالية؛ ألنه يقرر صفة ذاتية للمحل الذي حيمله، من حيث إنه يرمز للجودة اليت تتميز ا                

ن اجلودة اليت تستلزم كثـرة      املنتوجات والبضائع اليت يقدمها احملل، فاالسم التجاري عنوا       
الزبائن، األمر الذي ينتج عنه مضاعفة األرباح، فجعل االسم التجاري مباحا من شانه أن              

 .يضلل الناس؛ األمر الذي يوقع صاحبه يف خسارة وضرر، والضرر مرفوع

أضف إىل ذلك أن هذه السمعة اليت يكتسبها صاحب احملل؛ هي من نتاج اجلهـد               
 .ي يقوم ببذله، فينبغي أن تكون منافع ذلك خاصة بهالذهين والعضلي الذ

 .٥٣٣وقد تعارف التجار مالية هذا احلق، وأقرته القوانني

                                                        
 )٣٥٥(املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية  ٥٣٠
 )٨٠(االسم التجاري  ٥٣١
 )٩٠-٨٨(االسم التجاري  ٥٣٢
  )٣٥٨(جارية املوجز يف امللكية الصناعية والت٥٣٣



 ١٦١

ذلك أنه يرتبط بنوع التجارة، فال مينع       : احلق يف ملكية االسم التجاري حق نسيب      -
ارس أصحاب جتارة معينة من اختاذ أمساء جتارية حملاهلم، يف حني أن هذه األمساء هي حملال مت               

 .٥٣٤جتارة خمتلفة

كما أن النسبية مكانية؛ ذلك أن نطاق محاية هذا احلق تقتصر على املكان الذي مت                
 وهذا يف الدول اليت تتعدد فيها مكاتب التسجيل التجاري          –فيه تسجيل االسم التجاري     

، ويف حالة ما إذا كان االسم التجاري قد حقق شهرة ومسعة أوسع، فإنه ميكـن رفـع              -
 احلماية على مجيع أرجاء البالد، ويبقى حق االسم التجاري غري حممي خارج             طلب توسيع 

الدولة؛ إال يف الدول اليت تعد عضوا يف االتفاقات الدوليـة املنظمـة حلمايـة امللكيـة                 
 .٥٣٥الصناعية

احلق يف ملكية االسم التجاري حق دائم؛ خالفا حلق التأليف فهو مؤقت؛ تغليبـا              -
 .٥٣٦للمصلحة العامة

 : ما سبق ذكره ميكن قول ما يليمن خالل

أن ما تعارف عليه التجار وأقرته القوانني، مما يتعلق باالسم التجـاري ومحايتـه              -
 : تقره الشريعة بأصوهلا وقواعدها ملا يلي–وشروط ذلك 

أن الشريعة اإلسالمية قاضية بتحقيق مصاحل الناس، ورافعة لكل صور الرتاع الـيت             *
نع االعتداء عن حقوق الناس وممتلكام، وكل ذلك متحقق يف          حيتمل وقوعها، كما أا مت    

 :االسم التجاري، وبيانه على النحو اآليت

أن االسم التجاري يتضمن مصلحة خاصة لصاحبه، ومصـلحة عامـة ختـص             -
املستهلكني، حيث أنه يسهل استدالل الناس على حمله، وبذلك اقتناء منتوجاته وبضائعه،            

ت بصفات اجلودة والنوعية الراقية، مما يعين وصول املستهلك لغرضـه    اليت يفترض أا متيز   
                                                        

 )١٨٠-١٧٩(التشريع الصناعي  ٥٣٤
 )٣٥٥(املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية  ٥٣٥
 )١٣١-١٣٠(االسم التجاري  ٥٣٦



 ١٦٢

 للجانبني مع عدم اإلضرار بطرف آخر، فـإن         اوزيادة أرباح التاجر، وما دام النفع متحقق      
 .٥٣٧الشريعة ترعى سبيل ذلك وحتميه

أن عدم محاية أحقية االسم التجاري؛ يؤدي إىل االعتداء على أمالك الناس، يقول             -
حممد سعيد رمضان البوطي موضحا حقيقة إباحة االسم التجاري لكل التجـار،            الدكتور  

وإمنا هو استالب لرصيد شهرة يفترض أا تكونت مـن          :" وعدم إثبات أحقية صاحبه له    
جمموعة مزايا وصفات جتارية محيدة لصاحب احملل، ومحلت يف داخلها من جـراء ذلـك               

قيقة عدوان على الوعاء الذي حـوى       بذور نفع مادي لصاحب ذلك الرصيد، فهو يف احل        
 .٥٣٨"بذور نفع مادي مستمر، ال على اسم من حيث هو اسم ذو داللة لغوية جمردة 

أن املعىن الذي يعبر عنه االسم التجاري من اجلودة العالية؛ هو نتيجة اجلهد الذهين              -
نتج عن والعضلي الذي يبذله التاجر لتحسني نوع منتوجاته وبضائعه، فكان أحق بكل ما ي            

جهوده من منافع، أضف إىل ذلك ما يستلزمه إضفاء احلماية القانونية على االسم التجاري          
 .٥٣٩من تكاليف مادية

أن العرف العام اليوم قد جعل لالسم التجاري قيمة مالية معتربة، تعترب بالنسـبة              -
ـ                  اب لبعض األمساء ثروة ال يستهان ا، وسبق أن علمنا أن العرف له أثر بـالغ يف إكس

األشياء صفة املالية؛ إذ معيار املالية متول الناس، والعرف يعد أصال قويا للمشروعية إذا مل               
 .يعارض أصال تشريعيا، وكان جالبا للمصاحل املقصودة شرعا، وقد سبق تقرر هذا

 :لطبيعة الفقهية لالسم التجاريا

و إسقاطه االسم التجاري هو حق جمرد حسب اصطالح احلنفية؛ ذلك أن استعماله أ        
ال حيدث أثرا يف العني اليت تعلق ا وهي احملل التجاري، كما أنه ميكن انفراده عن أصـل               

                                                        
 )٢٣١(البيوع الشائعة، حممد توفيق رمضان البوطي : انظر ٥٣٧
 )١٠٧(قضايا فقهية معاصرة  ٥٣٨
 )٢٣١(، وانظر البيوع الشائعة )١٠٧(قضايا فقهية معاصرة  ٥٣٩



 ١٦٣

؛ ذلك أنه يتصور انتقال احملل التجاري إىل مالك آخر، مع بقاء            - احملل التجاري    –امللك  
 .االسم التجاري ملكا لصاحب احملل األصلي

تيجة ملا يبذله مالك احملل مـن       وهو حق مشروع أصالة ال لدفع الضرر؛ ذلك أنه ن         
 .جهد ذهين وعضلي، وما يتحمله من تكاليف إزاء إضفاء احلماية القانونية عليه

وهو من قبيل ملك املنفعة؛ ألنه تابع للمحل التجاري الذي هو ملك لصاحبه، فلزم              
 .أن ميلك مجيع ما يتعلق مبلكه من منافع

 :االعتياض عن االسم التجاري

 : للتصرف يف االسم التجاري بالتمليكوميكن تصور صورتني

 : تبعا للمحلكلَّمأن ي: األوىل

أما من الناحية القانونية؛ فقد منعت القوانني الوضعية من املعاوضـة عـن االسـم               
 الذي قد يلحق املسـتهلك مـن جـراء         رالتجاري مفردا دون احملل التجاري؛ نفيا للضر      

 .االلتباس الذي قد يقع فيه

 للمحل التجاري الذي ارتبط به؛ النتفاء الضرر، كما أجازت          تبعا وأجازت متليكه 
 .٥٤٠استثناء االسم التجاري من صور التمليك اليت قد تقع على احملل

ما نصت عليه القوانني الوضعية ال إشكال فيه؛ ذلك أن متليك  : ومن الناحية الشرعية  
، كما أم نصوا على     -بيانه   كما سبق    –احلقوق اردة تبعا حمللها جائز حىت عند احلنفية         

 .مشروعية استثناء احلق ارد من العقد عند متليك حمله

 : أن يملَّك مفردا:الثانية

                                                        
 )١٨٧-١٨٦(، التشريع الصناعي )١٣٥-١٣٣(التجاري االسم  ٥٤٠



 ١٦٤

أن يكون مالك االسم التجاري مؤجرا للمحل، وتنتهي مدة اإلجارة، ويرجع احملل            
 أو  التجاري إىل مالكه، أو ينتقل إىل مستأجر جديد، فهل جيوز بيع االسم ملالـك احملـل               

 للمستأجر اجلديد، وبذلك يكون بيعا للحق جمردا عن ملك حمله؟

يف ضوء ما سبق ترجيحه من أن احلقوق اردة؛ إذا كانت من قبيل ملك املنفعـة،                
 .وكان احلق ماليا وشرع أصالة، فإنه ال مانع من االعتياض عنه عند اجلمهور

دا أو تبعا حملله، كما يف      إال أن لالسم التجاري شروطا حىت جيوز االعتياض عنه مفر         
 :الصورتني السابقتني وهي

أن يكون االسم التجاري يعرب عن واقع حقيقي وليس صوريا، خاليا عن الكذب             -
 .؛ ألن بيع ما ال منفعة فيه ال جيوز شرعا٥٤١والتزوير

إذا كان مع شراء االسم التجاري انتقال الفحوى، عن طريق نقل اخلربة وأسـرار              -
 ٥٤٢كان غررا وتدليسا، وكل منهما مبطل للعقدالتميز جاز، وإال 

أن يكون االسم حمميا قانونيا بالتسجيل؛ ألن ما ليس مسجال ال يعد ماال يف عرف      -
 .٥٤٣التجار

 غري املالـك    – املشتري   –ال بد من اإلعالن بأن صاحب االسم التجاري اجلديد          -
سيحاول بقدر اإلمكان أن     وإمنا يستعمل هذا االسم بعد شرائه، بنية أنه          – البائع   –األول  

 .٥٤٤يكون إنتاجه مبستوى اإلنتاج السابق أو أحسن منه

                                                        
 )٢٣٤٧(بيع االسم التجاري، عجيل جاسم النشمي  ٥٤١
 )٣/٢٥٨١(، قرار جممع الفقه اإلسالمي الدورة اخلامسة )١٠٨-١٠٧(قضايا فقهية معاصرة  ٥٤٢
 )٢٣٨٥(بيع احلقوق اردة، حممد تقي العثماين  ٥٤٣
 نفس املرجع والصفحة ٥٤٤



 ١٦٥

 :املطلب الثالث

 :العالمة التجارية

 :معىن العالمة التجارية

العالمة التجارية هي إشارة توسم ا البضائع والسلع واملنتجات؛ متييزا هلـا عمـا              
 .٥٤٥مياثلها من السلع واملنتجات ملُنِتج آخر

ان مفهوم العالمة التجارية؛ ميكن استظهار الوظائف اليت ميكن حتصيلها          من خالل بي  
 :من جراء إرساء نظام العالمات التجارية، وهي كاآليت

 :أوال

متييز البضاعة والسلعة بالعالمة، وبذلك متنع من االختالط مـع السـلع املشـاة،             
ع املشـاة األخـرى،     فالعالمة التجارية تكسب السلعة ذاتية مستقلة بني السلع والبضائ        

وبذلك تتحقق حصانة للصانع أو التاجر على سلعته اليت بذل جهدا إبـداعيا إلخراجهـا            
 .٥٤٦للناس بصفات اجلودة املميزة هلا، ويف هذا منفعة كبرية ملالك العالمة التجارية

 :ثانيا

زة جذب العمالء واملستهلكني إليها؛ ذلك أم اعتادوا أن السلعة اليت حتمل عالمة ممي   
 .٥٤٧ غالبا ما تكون دليل جودة عالية يف التصنيع، ويف هذا نفع ظاهر للمستهلك–

 :ثالثا

                                                        
، )٩٦(، قضايا فقهية معاصرة )٢٣٣(ية الصناعية والتجارية، صالح الدين عبد اللطيف الناهي الوجيز يف امللك ٥٤٥

 )٢٤٣(، املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية )١٩٥(، التشريع الصناعي )٦٧(االسم التجاري 
قانون التجاري، ، ال)١٩٧(، التشريع الصناعي )٢٣٤(، الوجيز يف امللكية الصناعية )٩٨(قضايا فقهية معاصرة  ٥٤٦

 )٢٤٣(، املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية )٤٥٥(علي حسن يونس 
 )١٩٧(، التشريع الصناعي )٩٧(، قضايا فقهية معاصرة )٢٣٤(الوجيز يف امللكية الصناعية  ٥٤٧
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 وتضمن مشروعيتها، فالعالمة التجارية متكن من معرفـة         تيسر الرقابة على املنافسة،   
مصادر السلعة وكذا أسعارها، كما تكشف االعتداء على التجار وأصـحاب الصـنائع؛            

 جراء تقليد العالمات يف وسم بضاعة مل يقم مالك العالمة           عندما يؤخذ منهم زبائنهم من    
 .٥٤٨التجارية األصلي بإنتاجها

 :شرط العالمة التجارية

ينبغي أن يتوفر شرط يف العالمة التجارية حىت يتم تسجيلها، فإن ختلف هذا الشرط              
 .ال تسجل، وبذلك ال تسبغ عليها احلماية القانونية

ويقصد به أن تكون العالمة التجارية مؤلفـة        : ارقةوهذا الشرط مرده إىل الصفة الف     
من حروف أو رسوم أو عالمات أو خليط من هذه األشياء، وتكون على شكل يكفـل                

 .٥٤٩متييز بضائع صاحبها عن بضائع غريه من الناس

 :الطبيعة القانونية للعالمة التجارية

ة والتميز، اليت ينتج العالمة التجارية حق مايل ملنتج السلع؛ ذلك أا تعد وعاء للجود       
عنها كثرة الزبائن، الشيء الذي يعين زيادة األرباح، وهذه اجلودة هي مثرة اإلبداع الذي              
بذله الصانع أو التاجر واتصفت به البضائع واملنتجات، كل هذا أكسب الصانع والتـاجر           

 .٥٥٠تهاصفة االختصاص بالعالمة التجارية، اليت قد تعارف التجار وأرباب الصناعات مالي

فالعالمة التجارية تشبه حق التأليف، فالكتاب يحصن من االنتحال بكتابـة اسـم             
 .٥٥١مؤِلفه عليه، والبضاعة تحصن بوضع العالمة التجارية عليها

ا فيما   التجاري والعالمة التجارية جنمله    كما حيسن التنبيه إىل أن مثة فروقا بني االسم        
 :يلي

                                                        
 )٤٥٥(، القانون التجاري )١٩٨-١٩٧(التشريع الصناعي  ٥٤٨
 )٢٣٥(الوجيز يف امللكية الصناعة  ٥٤٩
 )٢٧٩( امللكية الصناعية والتجارية املوجز يف ٥٥٠
 )٩٨(قضايا فقهية معاصرة  ٥٥١
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ب حىت مييز التاجر حمله عن باقي احملالت، بينمـا ال           أن اختاذ االسم التجاري واج    -
جيب على التاجر أو الصانع يف الغالب اختاذ عالمة جتارية لتمييز منتجاته عما مياثلها مـن                

 .املنتجات

أن املقصود من االسم التجاري متيز احملل ، بينما يقصد بالعالمة التجاريـة متيـز               -
 .املنتوج

اسم جتاري حملله، بينما قد تتعدد العالمات التجارية       ليس للتاجر أن يتخذ أكثر من       -
 .باختالف املنتجات

 .٥٥٢االسم التجاري يكون منطوقا، بينما العالمة التجارية غالبا ال تكون كذلك-

وبعد هذا العرض ميكن القول بأن الشريعة اإلسالمية تقر العالقة االختصاصية، اليت            
 صاحب البضائع واملنتوجات، ومـا ذكـر يف         جعلها القانون بني العالمة التجارية و بني      

 .االسم التجاري من مسوغات لإلقرار تذكر هنا كذلك

 :الطبيعة الفقهية للعالمة التجارية

العالمة التجارية هي حق جمرد؛ ذلك أا تنفرد عن حملها، وهي السلعة اليت تعـرض   
 .للتداول

هين مضافا إليه النشـاط  كما أن هذا احلق يعد حقا أصيال؛ ألنه ناشئ عن اجلهد الذ  
 .٥٥٣احلركي والعضلي، وهو شيء ثابت ومستقر يف كيان صاحب احلق ذاته

وهو من قبيل ملك املنفعة وليس من ملك االنتفاع؛ ذلك أن العالمة التجارية تتعلق              
 .مبحل مملوك، فملك صاحبه االختصاص بكل املنافع الناجتة عن حمله

                                                        
) ١٦٩-١٦٨(، التشريع الصناعي )٢٤٠(، الوجيز يف امللكية الصناعية )٦٩-٦٧(انظر االسم التجاري  ٥٥٢

 )٢٥٢(، املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية )١٩٥(و
 )١٠٠(قضايا فقهية معاصرة   انظر٥٥٣
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 :االعتياض عن العالمة التجارية

 : لذلك صوراومنيز

، فهذا ال إشـكال فيـه      يأن يكون بيع حق العالمة التجارية تابعا للمحل التجار        -
 .شرعا وال قانونا؛ ذلك أن احلقوق اردة جيوز بيعها تبعا حملاهلا

ما يتم بني الشركات، فتشـتري شـركة   : أن يكون بيع احلق مفردا، ومن صوره     -
 .٥٥٤ لشركة أجنبيةحملية العالمة التجارية املتعلقة ببضاعة ما

 .فهذا جائز على الراجح من جواز بيع احلقوق اردة بالشروط السابقة بياا

مـا  -ويشترط جلواز املعاوضة على العالمة التجارية سواء بيعت جمردة أم تبعا حمللها           
ذكر من شروط يف بيع االسم التجاري، من التعبري عن واقع حقيقي، وانتقال الفحـوى،               

 .٥٥٥نية، واإلعالن بأن مالك العالمة التجارية قد تغريواحلماية القانو

 .ألن ما سوى ذلك غش وتدليس ومها من احملرمات املبطلة للعقد

                                                        
 )١٠٢(قضايا فقهية معاصرة  ٥٥٤
، ، جممع الفقه اإلسالمي يف قراره، )١٠٤-١٠٢(قضايا فقهية معاصرة  ،)٢٣٨٥(بيع احلقوق اردة، العثماين ٥٥٥

 )٣/٢٥٨١(الدورة اخلامسة 
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 :وفيها أهم نتائج البحث: اخلامتة

ه؛ يف ختام هذه الدراسة أرفع أكف الضراعة إىل الغين الكرمي؛ داعيا إياه جلّ يف عال              
أن يتقبل مين ما قدمت من عمل، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن يغفر يل ما وقـع                  

 .مين من خطأ أو تقصري أو سهو وأن يرزقين التوفيق للخري والصالح

 :وفيما يلي بيان ألهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل رساليت

فية لعدم ماليـة احلقـوق      أن احلق ارد هو اصطالح حنفي؛ سببه تقرير احلن         :أوال
التجرد عن امللك، وعدم إحداث أثر      : واملنافع، وأن ماهية هذا احلق تقوم على أساسني مها        

 .يف احملل

أن احلق ارد هو نظري احلق املتقرر، وكل منهما من أقسام احلق باعتبار حمله،               :ثانيا
ايل واحلق غري املايل، واحلق     وعليه فاحلق ارد يشمل أنواعا متعددة من احلق، منها احلق امل          

الذي شرع أصالة، وكذا الذي شرع لرفع الضرر؛ وعليه فإطالق وصف التجرد على احلق 
 .ال يرفع عنه وصف املالية

 أن سبب اختالف الفقهاء يف صور التمليك للحقوق اردة؛ هو اختالفهم يف             :ثالثا
ه، فاشترط احلنفية والشافعية    الوصف الذي ينبغي توفره يف الشيء حىت جتوز املعاوضة علي         

 .- أي ملك املنفعة أو العني –واحلنابلة املالية، يف حني اكتفى املالكية بشرط امللك 

أن الراجح من أقوال الفقهاء هو اعتبار املنافع واحلقوق املتعلقـة باألعيـان             : رابعا
اليـة املنـافع   أمواال؛ ذلك أن وصف املالية خاضع للعرف، وأن الناس قد تعارفوا م  -املالية

 .واحلقوق وبذلوا يف سبيل حتصيلهما ومحا يتهما أنفس ما ميلكون

 .أن الفقهاء اختلفت منازعهم فيما جيوز متليكه من احلقوق :خامسا

فتوجه نظر احلنفية ابتداء إىل جترد احلق أو تقرره، مث حتـول إىل مراعـاة سـبب                 
م أنه شرع لرفع الضرر فلم جيز       املشروعية؛ أي هل هذا احلق شرع أصالة فجاز متليكه ، أ          
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ذلك فيه، وكان سبب التحول هو مصادمة ما تقرر عندهم من عدم جواز املعاوضة على                
 .احلقوق اردة مع العرف، والعرف أصل قوي يف مذهب احلنفية

نظر املالكية يف املعاوضة على احلقوق كان متوجها إىل طبيعة االختصاص؛            :سادسا
فعة فيجوز التصرف فيه، أم هو من قبيل ملك االنتفاع فال جيوز            هل هو من قبيل ملك املن     

 .التصرف فيه، وإمنا يثبت للشخص االستعمال الشخصي فقط

أما الشافعية واحلنابلة، فاشترطوا شروطا جلواز متليك احلقوق اردة؛ مردها           :سابعا
نـه مملوكـا     بأعيان مالية، وأن يكون مشروعا أصالة، مع كو        اأن يكون احلق متعلق   : إىل

 .لصاحبه ملك منفعة وليس ملك انتفاع

ما قرره املالكية من شرط ملك املنفعة يف جواز املعاوضة على احلقوق؛ أرجح              :ثامنا
وأقوى مما ذكره غريهم من املذاهب الفقهية؛ ألنه اتسم باالطراد، مع كونه أوسع املذاهب            

ية قاضية بـأن األصـل يف      يف جواز املعاوضة على احلقوق، فهو بذلك خادم لقاعدة شرع         
 .املعامالت احلل، مع عدم مصادمة أصل تشريعي يف ذلك

أن ما اشترطه املالكية والشافعية واحلنابلة من شروط جلـواز التصـرف يف              :تاسعا
 .احلقوق بالتمليك، ال خيتص باحلقوق اردة، وإمنا يشمل احلقوق بكل أنواعها

واالسم التجاري والعالمة التجاريـة،     كحق التأليف   : أن احلقوق املعاصرة   :عاشرا
هي صور جديدة للحقوق اردة، اليت شرعت أصالة، واليت هي من قبيل ملك املنفعـة،               

 .فينبغي دراسة أحكامها يف ضوء أحكام نظرياا يف الفقه

أن الناس قد تعارفوا مالية هذه احلقوق املعاصرة، فينبغي اإلقرار جبواز            :حادي عشر 
عاوضة وغريها، مع مراعاة الشروط اليت متنع الغرر والتدليس والغش حني           التصرف فيها بامل  

 .العقد
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هذا وإن أصبت فمن اهللا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشـيطان، وأسـأل اهللا               
التوفيق والسداد، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطاهرين، والتابعني هلـم       

 .لدينبإحسان، وسلم تسليما كثريا إىل يوم ا

 

 

 متت



 ١٧٣

 


 السورة          الصفحة                                             اآلية                                              

 
 ٣٩    ٠٣/النســاء...         فَانِكحوا ما طاب لكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ

نوهروِفوعاِشرســاء....                                  باملع٣٩     ١٩/الن 
ساِفِحنيم غَري صِننيحســاء...            أن تبتغوا بأمواِلكم م١١٥    ٢٤/الن  

كِّموكحي ِمنونَ حىتك ال يؤبســاء....                   فَال ور٥٣     ٦٥/الن   
طيعسولن تساِء ولوتعِدلوا بني النسـاء...                وا أن ت٣٨     ١٢٩/الن 

     ٥٠    ١٥٥/الشعـراء...        قال هذِه ناقَةٌ هلا ِشرب ولكم ِشرب يوٍم معلوم
 ١٠      ٦٣/القـصص..                            قالَ الِذين حق عليهم القَولُ

  ٥٠     ٢٨/القمــر...        َء ِقسمةٌ بينهم كلُّ ِشرٍب محتضرونبئهم أنَّ املا



 ١٧٤


 
 

 ٤٣.................................................إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا
  ٥٢..............................................اسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك

 ٤٢...........................................إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن
 ٤٣....................................................إليك يا عائشة إنه ليس يومك

  ٤١........................................................أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟

 ٣٢..........................................عته، ينتظره إذا كان غائبااجلار أحق بشف
  ٣٢................................................................اجلار أوىل بصقبه

  ١٨...............................................خذي من ماله باملعروف ما يكفيك

 ٤٣................................................نيب خشيت سودة أن يطلقها ال
 ٤١........................................................سبع للبكر وثالث للثيب
 ٨٨........................................................يف حق غري مسلم فهي له

 ٣٢................................تقسم بالشفعة يف كل شركة مل قضى رسول اهللا 
  ٣٢............................. بالشفعة فيما مل يقسم، فإذا وقعتقضى رسول اهللا 

 ٣٩......................................................اللهم هذا قسمي فيما أملك
 ٥٢...........................................................الناس شركاء يف ثالث

 ١٤٨.............................................املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور

  ٤٠.............................................من كان له امرأتان، فمال إىل إحدامها

 ١٥٢.................................................................من كتم علما
 ٨٩..................................................من ترك حقا أو ماال فهو لورثته

 ٨٨................................................. أرضا ميتة ليست ألحدمن أعمر
 ٨٩-٨٧......................................ثالث سننيمن كانت له أرض فعطلها 



 ١٧٥

 ٨٧....................................بق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق بهمن س
 ١٨.........................................من وجد عني ماله عند رجل فهو أحق به

 ٦٩-٦٨...............................................واهللا ال نصبته إال على ظهري
   ٧٤-٧٣..............................................ى بطنكواهللا ليمرن به ولو عل

 ٨١.....................................ال مينعن جار جاره أن يضع خشبه يف جداره
 ٨١-٧٣.....................ال حيل المرئ من مال أخيه  إال ما أعطاه عن طيب نفس

 ٥٥.................................................ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل
 ٥٤................................................ال مينع نقع بئر وال مينع رهو املاء

  ٨١-٥٤.........................................................ال ضرر وال ضرار

 ٥٣................................ميسك حىت الكعبني، مث يرسل األعلى على األسفل
 



 ١٧٦


 . مؤسسة قرطبة، مصر ،املسند، )هـ٢٤١ت( أمحد، ابن حنبل-

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار  ،)هـ١٤٢٠ت( حممد ناصر الدين، األلباين-
 .هـ١٤٠٥، ٢، املكتب اإلسالمي ، بريوت، طالسبيل

، دار الكتاب ىن املطالب شرح روض الطَّالبأس  زكريا بن حممد،، األنصاري-
 .اإلسالمي

موسوعة احلقوق التجارية يف شؤون التجارة والتشريع ، )١٩٥٠( أنطاكي، رزق اهللا-
 .، اجلامعة السورية، دمشقالتجاري

 .  ؛ دار الفكرالعناية شرح اهلداية ، حممد بن حممد البابريتُّ،-

 .  عريب؛ دار الكتاب النتقى شرح املوطَّأامل ،)هـ٤٧٤ت( سليمان بن خلف الباجي،-
 النظرية العامة للقانون ،املدخل إىل العلوم القانونية ،)م١٩٦٦( عبد املنعم بدراوي،-

 .، دار النهضة العربيةوالنظرية العامة للحق
، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي البخاري، عبد العزيز بن أمحد، -

 ١٩٧٤دار الكتاب العريب، 
حتقيق، حممد ديب البغا، دار ابن ، الصحيح ،)هـ٢٥٦ت( حممد بن إمساعيل ، البخاري-

 ).د ت(، كثري، بريوت
 حممد احلبيب اهليلة، ،، حتقيقفتاوى الربزيل ،)هـ٨٤١ت( أبو القاسم بن أمحد الربزيل،-

 .م٢٠٠٢، ١دار الغرب اإلسالمي، ط

، حبث أُِعد لنيل درجة لفقه اإلسالمينظرية املنفعة يف ا ،)م٢٠٠٣( تيسري حممد برمو،-
 .الدكتوراة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، جامعة دمشق كلية الشريعة
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-،د البغداديمانات ، غامن بن حمم؛ دار الكتاب اإلسالميجممع الض. 

 . ؛ دار الفكرالفتاوى اهلندية ، البلخي، نظام الدين مع جلنة من العلماء-

 . ، بريوت؛ دار عامل الكتبشرح منتهى اإلرادات ،يوسف منصور بن  البهويت،-

  .، بريوت؛ دار الكتب العلميةكشاف الِقناع عن منت اإلقْناع ،ـــــــ -

 .٥، مكتبة الفارايب، طقضايا فقهية معاصرة، )١٩٩٤( البوطي، حممد سعيد-

، دار هاالبيوع الشائعة وأثر املبيع على شرعيت، )١٩٩٨( البوطي، حممد توفيق رمضان-
 .١الفكر، دمشق، ط

، حتقيق، حممد عبد القادر السنن الكربى، )هـ٤٥٨ت( أمحد بن احلسني ،البيهقي -
 .م١٩٩٤عطا، مكتبة دار الباز، مكة، 

، أمحد حممد شاكر وآخرين، حتقيق، اجلامع ،)هـ٢٧٩ت( حممد بن عيسى ، الترمذي-
 .، بريوتدار إحياء التراث العريب

 .، مكتبة علي صبيحالتلويح على التوضيح ،)م١٩٥٧(دين سعد ال التفتازاين،-

 ،، حتقيقغياث األمم يف التياث الظلم ،)هـ٤٧٨ت( أبو املعايل عبد امللك اجلويين،-
 .هـ١٩٧٩مصطفى حلمي وفؤاد عبد املنعم أمحد، دار الدعوة، 

، املستدرك على الصحيحني، )هـ٤٠٥ت( أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ،  احلاكم-
 .م١٩٩٠، ١قيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طحت

، حتقيق، شعيب األرناؤوط، الصحيح، )هـ٥٤٣ت( ابن حبان، أبو حامت البسيت-
 .مؤسسة الرسالة، بريوت

 أحاديث التلخيص احلبري يف ختريج، )هـ٨٥٢ت( ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين-
 . م١٩٦٤م مياين، املدينة النبوية،  هاش، حتقيق، عبد اهللالرافعي الكبري
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، )اعتىن به حمب الدين اخلطيب( ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ــــــ -
 ).دت(دار الفكر، بريوت، 

؛ دار إحياء حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ، أمحد بن حممد بن علي ابن حجر اهليتمي،-
 .  ، بريوتالتراث العريب

 عبد ،، حتقيقحترير الكالم يف مسائل االلتزام ،)هـ٩٥٤ت(مد  حممد بن حم احلطاب،-
 .م١٩٨٤؛ ١ ط، بريوت،السالم حممد الشريف؛ دار الغرب اإلسالمي

 .؛ دار الفكرمواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،ــــــ -

 . ، بريوت، دار الكتب العلميةغمز عيوِن البصائر، أمحد بن حممد احلموي،-

 .، بريوت؛ دار اجليلدرر احلكام شرح جملة األحكام ، علي حيدر،-

 .، دار الفكرشرح خمتصر خليل ، حممد بن عبد اهللاخلرشي، -

، حتقيق، حممد مصطفى الصحيح، )هـ٣١١ت( ابن خزمية، حممد بن إسحاق-
  .م١٩٧٠األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت،

 .، القاهرةالعريب؛ دار الفكر أحكام املعامالت الشرعية ، علي اخلفيف،-
، دراسة حتليلية مفهوم حق املؤلف وحدود محايته جنائيا، )١٩٩٧( اخلميشلي، أمحد-

 .نقدية، دار األمان للنشر والتوزيع
 ، حتقيق عبد اهللا هاشم مياين ، دار السنن ،)هـ٣٨٥ت(، علي بن عمر الدارقطين-

 .م١٩٦٦، بريوت، املعرفة

 حممد حمي الدين عبد ،حتقيق، السنن، )هـ٢٧٥ت( سليمان بن األشعث ، أبو داود-
 ).د ت(، دار إحياء التراث العريب، بريوت، احلميد

، مؤسسة حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن ،)١٩٨٧( الدريين، حممد فتحي -
 .٤، ط، دمشقالرسالة
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 .، دار البشرياحلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ،)م١٩٩٧(ــــــ -
؛ دار إحياء الكتب على الشرح الكبري حاشية الدسوقي ، حممد بن أمحدقي، الدسو-

 . العربية
؛ املكتب غاية املنتهى بشرحه مطالب أويل النهى ، مصطفى بن سعيدالرحيباين، -

 .، بريوتاإلسالمي

البيان والتحصيل والشرح والتعليل ملسائل  ،)هـ٥٢٠ت( أبو الوليد ابن رشد،- 
 .م١٩٨٤ مجاعة من الباحثني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ، حتقيقاملستخرجة

 .؛ املكتبة اإلسالميةفتاوى الرملي ، شهاب الدين أمحد بن أمحد الرملي،-
حبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام  ،)هـ٥٠٢ت( عبد الواحد بن إمساعيل الروياين،-

، ١اث العريب، بريوت، ط أمحد عز وعناية الدمشقي، دار إحياء التر،، حتقيقالشافعي
 .م٢٠٠٢

، دار القلم، املدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي  الزرقا، مصطفى أمحد،-
 .دمشق

؛ وزارة األوقاف املنثور يف القواعد الفقهية ، بدر الدين بن حممد ادر، الزركشي-
 .  الكويتية

، يج الفروع على األصولختر ،)هـ٦٥٦( شهاب الدين حممد بن أمحد الزجناين،-
 .م١٩٨٢ حممد أديب الصاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ،حتقيق

 .، القاهرة؛ دار الفكر العريبامللكية ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ، حممد أبو زهرة،-

، مكتبة  قضايا فقهية معاصرة،فقه النوازل، )١٩٨٨( أبو زيد، بكر بن عبد اهللا-
 .١الصديق، ط
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-ين عبد اهللا بن يوسف،يلعي الزاية يف ختريج أحاديث  ،)هـ٧٦٢ت( مجال الدنصب الر
 .، مصر؛ دار احلديثاهلداية

 . ؛ دار الكتاب اإلسالميتبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي،-

 .  ؛ دار املعارف السبكييفتاو ، تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي،-

 . ، بريوت؛ دار الكتب العلميةاملدونة الكربى ،بن سعيد التنوخيا  سحنون،-
 . ؛ دار املعرفةاملبسوط ، حممد بن أمحد السرخسي،-
، مؤسسة استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية السرييت، عبد الودود حممد، -

 .الثقافة اجلامعية
املوافقات يف أصول  ،)هـ٧٩٠ت(سى اللّخمي أبو إسحاق إبراهيم بن مو الشاطيب،-

 .، بريوت، بشرح عبد اهللا دراز؛ دار الكتب العلميةالشريعة

، دار املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، )٢٠٠١( شبري، حممد عثمان-
 .٤النفائس، عمان، ط

،  دار الكتب العلمية؛مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ، حممد بن أمحد الشربيين،-
 .بريوت

، ، دار النفائسأحكام اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي ،)م١٩٩٩( ي أمحد الصويع شليبك،-
 .١عمان، ط

 .؛ املكتبة املكيةدراسة شرعية ألهم العقود املالية ، حممد مصطفى أبوه الشنقيطي،-
 قى األخبار،، نيل األوطار يف شرح منت)هـ١٢٥٠ت( الشوكاين، حممد بن علي-

  .مؤسسة التاريخ العريب، الطبعة األخرية
، حتقيق، كمال احلوت، مكتبة املصنف، )هـ٢٣٥ت( ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا-

 .هـ١٤٠٩الرشد، الرياض، 



 ١٨١

؛ دار إحياء التراث جممع األر يف شرح ملتقى األحبر ، عبد الرمحان شيخي زاده،-
 .  ، بريوتالعريب

 مصطفى كمال ،، حتقيقبلغة السالك ألقرب املسالك د بن حممد، الصاوي، أمح-
 .وصفي، دار املعارف، القاهرة

، حتقيق، حممد شرح معاين اآلثار، )هـ٣٢١ت( الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة-
  .زهري النجار، دار الكتب العلمية، بريوت

 . ، بريوتالكتب العلمية؛ دار رد احملتار على الدر املختار ، حممد أمني ابن عابدين،-

 ،جمموع رسائل ابن عابدين ـــــــــ، -

؛ الشركة التونسية للتوزيع مقاصد الشريعة اإلسالمية ، حممد الطاهر ابن عاشور،-
 .تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر

، املكتب الوجيز يف النظرية العامة للقانون التجاري، )١٩٦٩( عباس، حممد حسين-
 .ديث للطباعة والنشر، القاهرةاملصري احل

 .، دار النهضة العربيةالتشريع الصناعي، )١٩٦٧(ـــــــــ -
 دراسة قانونية ،االسم التجاري، )٢٠٠٣( العباسي، عز الدين مرزا ناصر عبد اهللا-

 .١، طمقارنة
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء  ،)هـ٤٦٣ت( يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب،-

 حسان عبد املنان وحممود القيسية، مؤسسة النداء، ،، حتقيقماء األقطاراألمصار وعل
 .م٢٠٠٣، ٤ط

 طه ،، ، حتقيققواعد األحكام يف مصاحل األنام ،)هـ٦٦٠( عز الدين ابن عبد السالم،-
 .عبد الرؤوف سعد، مكتب الكليات األزهرية، القاهرة

، جميد ، حتقيقد املذهباموع املذهب يف قواع ،)هـ( خليل بن كيكلدي العالئي،-
   هـ١٤٢٥علي العبيدي وأمحد خضري عباس، املكتبة املكية ودار عمار، 
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 . ؛ دار املعرفةفتح العلي املالك ، عليش، حممد بن أمحد-

 . ؛ دار الفكرمنح اجلليل شرح خمتصر خليل ،ـــــــ -

؛ دار الكتب ندحبوثٌ فقهيةٌ من اهل ،)٢٠٠٣؛ ١ط( القاضي جماهد اإلسالم ، القامسي-
 .، بريوتالعلمية

؛ دار إحياء املغين شرح خمتصر اخلرقي ،)هـ٦٣٠ت( موفَّق الدين املقدسي ابن قدامة،-
 .، بريوتالتراث العريب

 سعيد أعراب ،، حتقيقالذخرية ،)هـ٦٨٤ت( شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،- 
  .م١٩٩٤، ١وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

؛ دار إحياء حاشيتا قليويب وعمرية ، أمحد سالمة وعمرية؛ أمحد الرباسيلقليويب، ا-
 .، بريوتالكتب العربية

، مكتبة القاهرة املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية، )١٩٦٨( القليويب، مسيحة-
 .١احلديثة، القاهرة، ط

؛ دار الكتب الشرائعبدائع الصنائع يف ترتيب  ، أبوبكر مسعود بن أمحداساين، الك-
 .، بريوتالعلمية

، دار  النماذج املعاصرة حلق املؤلف ووسائل محايته،حق املؤلف، )٢٠٠٤( كنعان، نواف-
 .١الثقافة، عمان، ط

 .١، طقانونا محاية حق املؤلف والرقابة على املصنفات، )١٩٨٨( لطفي، خاطر-
، دار ه حممد فؤاد عبد الباقي، اعتىن بالسنن ،)هـ٢٧٥ت( حممد بن يزيد ،ن ماجه اب-

 ).دت(الفكر، بريوت، 
حممد فؤاد ، اعتىن به املوطأ برواية حيي بن حيي الليثي  ،)هـ١٧٩ت( ابن أنس ، مالك-

 . بريوت إحياء الثراث العريب،، دارعبد الباقي
 علي معوض ،، حتقيقاحلاوي الكبري ،)هـ٤٥٠ت( علي بن حممد بن حبيب املاوردي،-

 .م١٩٩٤، ١وجود، دار الكتب العلمية، بريوت، طوعادل عبد امل
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موسوعة مجال عبد الناصر يف الفقه  ،)هـ١٣٩٠( الس األعلى للشؤون اإلسالمية-
 .، القاهرةاإلسالمي

 .جملة جممع الفقه اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي، -

 .، بريوت، دار إحياء التراث العريباإلنصاف ، علي بن سليمان املرداوي،-

 . ، بريوت؛ دار عامل الكتبالفروع ، حممد بن حممد املقدسيبن مفلح، ا-
ة الفكرية وأحكام الرقابة على املصنفات ي محاية امللك،)٢٠٠٢( عبد احلميد املنشاوي،-
 .؛ دار الفكر اجلامعيفنيةال

 .، رمضان وأوالده للطباعة والتجليدنظرية احلق منصور، حممد حسني، -

 ،  احمليطلسان العرب ،)هـ٧١١ت( حممد بن مكرم األفريقي دين مجال ال، ابن منظور-
 .هـ ١٤١٢ ،٢دار الصادر ، بريوت، ط

 ، بريوت دار الكتب العلمية،التاج واإلكليل ملختصر خليل ، حممد بن يوسف، املواق-

مرآة األصول يف شرح مرقاة األصول يف  منال خسرو، حممد بن فرامرز بن علي، -
  ٢٠٠٢بة األزهرية للتراث، القاهرة، ، املكتأصول الفقه

 
، الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية، )١٩٨٣( الناهي، صالح الدين عبد اللطيف-

 .١دار الفرقان، عمان، ط
األشباه والنظائر على مذهب أيب  ،)هـ٩٧٠ت( زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم،-

 .، دار الفكرحنيفة النعمان
 .؛ دار الكتاب اإلسالميلرائق شرح كرت الدقائق البحر ا،ــــــــ  -
 اعتىن به عبد الفتاح أبو ،"اتىب"السنن  ،)هـ٣٠٣ت( أمحد بن شعيب ،النسائي -

 .، بريوتلبشائر اإلسالمية دار اغدة،
 . ؛ املطبعة العامرية مكتبة املثىن بغدادطلبة الطلبة ، عمر بن حممد النسفي،-
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 .، املكتب اإلسالمي، بريوتروضة الطالبني ،)هـ٦٧٦ت( حيىي بن شرف النووي ،-

 .؛ دار الفكر فتح القدير ، كمال الدين بن عبد الواحد ابن اهلمام،-

، حتقيق، حسني زوائد احلارث بن أيب أسامة، )هـ٨٠٦ت( اهليثمي، علي بن أيب بكر -
 . م١٩٩٢، ١الباكري، مركز خدمة السنة والسرية النبوية، املدينة، ط

 .، الكويتاملوسوعة الفقهية األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية،  وزارة-

، أكياس الناس بشرح عمليات فاسحتفة ، )هـ١٣٤٢ت ( أبو عيسى املهدي الوزاين،-
 .اعتىن به هاشم العلوي القامسي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية

ني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات نظرية الدعوى ب ،)م١٩٩٩( حممد نعيم ياسني،-
 . دار النفائس، عمان،املدنية والتجارية

، حتقيق، حسني أسد، دار املأمون للتراث، املسند، )هـ٣٠٧ت(أبو يعلى، أمحد بن علي-
 .م١٩٨٤دمشق، 

 .، دار الفكر العريب، القاهرةالقانون التجاري يونس، علي حسن، -
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ABSTRACT 
 

 
This study is about the abstract dibs in the islamic 

financial business trade to specify the concept of the 
abstract dib and it’s types, and to get aware of what 
relatives to it like waiver the dib, heritance and 
possession. 
 

Also the researcher studied the issue of the finance of 
the abstract dibs, because it has it’s importance in selling 
them according to the Islamic doctrines –
hanafi,shafii,hanbali-. 
 

Furthermore, this study exposed to what the Islamic 
jurists demand in the abstract dibs to be possessed, then 
the studier compared with all known methods, finally he 
picked up the opinion with the strong evidence. 
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 Then the studier ended his research with modern 
demonstrations of the abstract dibs according to what he 
concluded in the study. 

 
 
 


