
 

 

 



 
 1 المقدمة

 املقدمة
 

سيئات أعاملنا, من  سنا ومن  ستغفره, ونعوذ باهلل من رشور أنف ستعينه ون إنَّ احلمد هلل نحمده ون

شهد  شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأ ضلله فال هادي له, وأ ضل له, ومن ي هيده اهلل فال م

 أن حممدًا عبده ورسوله.

 . ( 1)﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ﴿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ﴿ 

 . (2)﴾  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

 . (3)﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ﴿ 

األمور حمدثاهتا , ورش  ملسو هيلع هللا ىلصدي حممد أما بعد : فإن خري احلديث كتاب اهلل , وخري اهلدي ه»قال 

 . (5)«النار : وكل ضاللة يف رواية. ويف (4), وكل حمدثة بدعة , وكل بدعة ضاللة

 بعد :  و

فإن الفقه من أجّل علوم الرشيييعة االسييالمية وأرشفها قدرا, وأعمها فا،دو , وأعالها مر بة, 

إذ به يعرف اامرء دينه, ويعبد ربه عىل وأسييناها منقبة , وبلبه من أها اامهامت , وأوجا الواجبات  

علا وبصييريو, فيعرف احلالل فيحله , ويعرف احلرام فينتنبه , وبدونه ال ينمن أن يتطب ه الطييي ان 

صيله , ومعرفَته عالمًة عىل  ضالت , ولذلك جعل اهلل حت سا،ر ااموبقات , ويغويه بننواع اام فيوقعه يف 

  . (6)«ا يفقهه يف الدينمن يرد اهلل به خير »: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل قالا, إرادو اهلل بعبده خريً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 من سورو آل عمران.( 102)(  اآلية : 1)

 من سورو النساء.  (1)(  اآلية : 2)

 من سورو األحزاب.( 70-71)(  اآلية : 3)

 (.2002برقا ) ,صوت يف اخل بة , من كتاب اجلمعة( يف باب رفع ال6/392أخرجه مسلا يف صحيحه )احلديث ( 4)

( , وإسناده صحيح . 1577قا )( يف باب كيف اخل بة , من صالو العيد بر3/210،ي يف سننه )أخرجه النسااحلديث ( 5)

 ( بتحقيق : الطيخ نارص الدين األلباين .1/51مطكاو اامصابيح ): انظر

( يف باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين , من كتاب العلا برقا 1/197( احلديث  أخرجه البطاري يف صييحيحه )6)

= 
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وبذلوا فيه جهودها وأوقاهتا حتقيقا للتوجيه  االهتاممولذا اهتا سلفنا الصالح هبذا اامنال غاية 

 . (1)﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی﴿الرباين السامي : 

سيدنا  سالة  سالة بعدها,  ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبيناوواما كانت ر ساالت, وعامة الدعوات إذ ال ر خامتة الر

صاحلة لكل زمان ولكل مكان, فال يبليها مرور نوال  سالته و دعو ه  ىض ذلك أن  كون ر بي بعده اقت

رشيع يلقها حوادث األزمان واألماكن, بل  قوم باقية خالدو بنعدل حكا وأ ا  األيام والليايل وال ُت 

ثة من نفال  حاد عة ند  هلا حكا يف رشي لة من النوازل إال و ناز قا،ع أو  عة من الو احلوادث وال واق

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ﴿االسالم ملفوظ أو ملحوظ وهو مصداق قوله سبحانه و عاىل : 

 . (2)﴾ڌ

وهذا الطمول يف األحكام قد يكون بنص رصيح واضح أو عن بريق قاعدو كلية وأصل جامع, 

وادث متنددو ال  نتهي, والنصييوم متناهية حمصييورو نقا الفقهاء األوا،ل يف ال كة واما كانت احل

سول اهلل العظ ضطمة التي  ركها ر شباه  واوأظهرملسو هيلع هللا ىلص يمة ال صول والقواعد, وبينوا األ النظا،ر, واأل

ضحوا الفروق  ستثناءاتوأو رصات وم والت هتدف إىل  قعيد  واال صنفات كثريو من خمت وألفوا م

كام ال ها األح يث علل ها من ح ية التي  رب  عد والضييوابف الفقه ها, ووضييع القوا ية و عليل فقه

وحكمها, و  بيق اامسييا،ل الفقهية عليها. و ع نظا،رها وأشييباهها وضييا اامفردات إىل أخواهتا 

 وأشكاهلا.

ية معربوً  عد الفقه نت القوا كا ية  ف بار, وراب ة  للفروع  الفقه عن أصييول التطريو واالسييتن

سياج حييف  اامتناثرو صبحت  نخذهبب ضوعاهتا وأبواهبا  و أ اهتامم الفقهاء غايته  من ا وإن اختلفت مو

قال ابن القيا  . ألن الغاية القصوى من الفقه هو الت بيق والتطريو  ذلك لطدو حاجة الفقهاء اليهاو

 .(3)«والفقه  نزيل الفروع عىل الواقع»:  -رمحه اهلل-

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(4933, من كتاب االمارو برقا )«يال  زال با،فة من أمتملسو هيلع هللا ىلص: »( يف باب قوله 13/69( , ومسلا يف صحيحه )17)

 . من سورو التوبة (122) (  اآلية :1)

 . من سورو ااما،دو ( 3)(  اآلية : 2)

 (.5/472(  زاد اامعاد : )3)

= 
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شاد هبذه األمهية قول  صية الفقيه إذا حدثت له حادثة »:  -رمحه اهلل– ابن القياوكذلك أ إنام خا

فنصييبحت القواعد الفقهية منذ  .(1)«أن يتف ن الندراجها حتت احلكا العام الذي يعلمه هو وغريه

 نري ال ريق للمنتهد يف اسييتنبار األحكام , و سيياعده عىل االبالع عىل حقا،ق العصييور اامتقدمة 

ه وأرساره , والتمهر يف فهمه , وعىل اسييتحضييار فروع اامسييا،ل, وجز،ياهتا الفقه, ومداركه, ومآخذ

عىل االحلاق , والتطريِو , ومعرفِة أحكام  والقدروَ  الفقهيةَ  بدون مراجعة بويلة , و كّون فيه ااملكةَ 

 , وعىل الوصول إىل احللول (2)يض عىل ممر الزمانياامسا،ل التي ليست بمس ورو واحلوادث التي ال  نق

 الرشعية الناجعة فيام يعنُّ له من قضايا مستندو .

, ويظهر رونق الفقه , وُيعَرف , و تضح مناهو رُشفيييوبقدر االحابة هبا يعظا قدُر الفقيه , وي

 . (3)الفتاوى و كطف

وبدون هذه القواعد  بقى اامسا،ل الفقهية وفروعها مطتتًة  بدو متعارضَة الظواهر بدون قاعدٍو »

راب ٍة  ربف عللها , فال يست يع الفقيه  ع اامسا،ل ونظا،رها حتت موضوع فقهي واحد  جتمعها , وال

ا عليه اامسيا،ل و كثر اجلز،يات , وال يمكن حف  أحكام اامسيا،ل الفقهية وفروعها جيمعها , فتطيعَّ 

فت ,  يه الفروع واختل ناقضيييت عل عد   بدون القوا عدد , فمن جعل حيفظها  بال التي ال  نحرصيي 

 . (4) «ت خوابره فيها واض ربت واحتاج إىل حف  اجلز،يات التي ال  تناهىو زلزل

وهذه األصييول والقواعد والضييوابف الفقهية مع أمهيتها البالغة ومكانتها السييامية يف رشيعة 

االسييالم, اشييتدت احلاجة إىل دراسييتها دراسيية شيياملة واعية مقارنة بل اامذاها الفقهية اامتبعة يف 

سيام يف  الظروف الراهنة. رص و ال  ضة عىل فقهاء الع ضايا اامعارصو اامعرو وذلك امعاجلة كثري من الق

ية وملكية األموال امال باامعامالت ا نازعات واخلصييومات  ؛النوازل ال ار،ة اامر ب ة  ألن معظا اام

 واامرافعات  دور يف ا امنتمعات االنسانية حول نظرية ااملكية.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/120(  إغاثة اللهفان : )1)

 ( .6: م)وبياألشباه والنظا،ر للسي :( انظر2)

 ( .1/3الفروق للقرايف ) :( انظر3)

 ( .1/3) اامصدر السابق :( انظر4)
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  معامالت اامنتمع العاامي بنكمله ل االقتصييادية التي أثقلت بنعبا،هاوهي حتتل جانبا كبريًا من اامسييا،

لذلك صييارت نظرية ااملكية يف العصييور اامتنخرو من ااموضييوعات ذات األمهية البالغة. إذ حاجة النا  إىل 

رصييفات يييييألن احلياو ا لبرشييية  تعلق به. وألن  يع الت  , ال حاجيةً مثل هذا ااموضييوع انقلبت روريةً 

 ادرو من االنسان مبناها عىل نظرية ااملكية. و من هنا  ظهر مدى أمهية ااموضوع.الص

حدايب و شيينعني أن  كون نظرية ا املكية وقواعدها وضييواب ها موضييع اهتاممي  مما هذاو

سعي.  صيلها جهدي وو ستي, وعىل أن أبذل يف حت ضامر درا وبعد إمعان النظر فيها مع ما رأيت وم

ال  لغة والفوا،د اجلمة وجدت أهنا ما زالت بحاجة إىل مزيد من العناية والبحث , فيها من األمهية البا

رص إىل التوسع فيها يييلقلة الدراسة عنها , وحلاجة العنحكام ااملكية القواعد والضوابف اامتعلقة بسيام 

 , وجلمع قواعدها التي كانت منترشو متناثرو يف موضوعاهتا اامطتلفة , وأبواهبا اامتعددو .

يف  الفقهية و الضييوابف القواعد»موضييوع فقهي عنوانه   سيينيل ومن هنا وقع اختياري عىل

 . «دراسة مقارنة :أحكام ااملكية

 أسباب اختيار الموضوع: 

أمهية القواعد الفقهية   فإن القواعد الفقهية علا جليل كثري الفوا،د ألنه يضييبف مسييا،ل الفقه  -1

  قريا اجلز،يات إىل األذهان و الباحث فيه يغوم يف أعامق وينظا فروعه اامتناثرو و يساعد عىل

 الفقه االسالمي. 

إن القواعد الفقهية ال زالت بحاجة ماسيية إىل مزيد من العناية يف البحث و الدراسيية يف جانا  -2

 التصقيل و الت بيق و اامقارنة 

ن زل و اامسييتندات وألالفاد ه يف حل كثري من النوا حاجة العرصيي إىل التوسييع يف هذا العلا -3

,  والسيييام يف احلوادث متنددو , وقد عنت لنا يف هذا العرصيي مسييا،ل ن  كن معروفة من قبل

أحكام ااملكية التي هلا صييلة كبريو بحيا نا و هي من األحكام التي يامرسييها النا  يوميًا فكانت 

 .جديرو بالبحث يف قواعدها و ضواب ها مع الت بيق و التفريع عليها

طهورو هلا مكانة مرموقة وأمهية إ -4 سة مقارنة بل اامذاها الفقهية اام سة القواعد الفقهية درا ن درا

رص احلار اما يييوهي ن  كن موجودو يف العصور اامتقدمة و قد بدأت هذه الدراسة يف الع بالغة,
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ة القواعد رشفت هبا فقمت بدراسيفيه من الفوا،د اجلليلة التي يكتسبها الباحث من خالهلا وقد  

 -ااماجستري -و الضوابف الفقهية يف احلدود و القصام يف رسالتي اامقدمة لنيل الدرجة العاامية 

فنحببت أن أواصييل يف هذه الدراسيية إسييهامًا يف هذا  اامنال,  و إكامالً للموضييوعات التي ن 

   در  بعد.   

مؤلفاهتا , ومقوماهتا دراسييات ن دراسيية القواعد الفقهية من حيث هي ومباد،ها و اراها , وإ -5

 سييابق إليها كثري من العلامء الفضييالء , ولكن دراسييتها من حيث الت بيق عليها دراسيية عزيزو 

و يت لا من الباحثل  يمكن أن يكتا فيهبرًيا ا يً   وجد , وهي ال  زال موضييوعا فقه كاد ال

 االقبال عليه.

صفة عامة, ومع القواإ -6 سة مع القواعد ب صة ينمي يف ال الا ملكة ن اامامر صفة خا عد الفقهية ب

ردت أن نفقهية راسييطة عىل  فريعات الفقهاء اامتقدمل , واالسييتفادو فيها أكثر من غريها , ف

 أستفيد يف هذا اامنال مع قلة بضاعتي من العلا.

نسييلوب ن الكتابة يف هذا اامنال يعترب إسييهاما يف  قريا األحكام الرشييعية اامتفرعة وهتذيبها بإ -7

 .ضوابف قواعد  و

حاجة الزمان إىل التوسييع فيها ومعرفة أحكامها وتريو مسييتنداهتا عىل وأمهية نظرية ااملكية  -8

 أصوهلا التي استقر عليها العمل لدى الفقهاء.

إن  ع القواعد و الضييوابف الفقهية يف أحكام ااملكية و دراسييتها و الت بيق عليها يسييهل معرفة  -9

هي من  أصييعا األحكام يف الفقه االسييالمي   لكوهنا  تعلق باامعامالت و هلذا أحكامها التي 

 . عا به الفا،دو للدارسل و الباحثل و غريها  

إنني ن أجد من بحث القواعد و الضييوابف الفقهية يف أحكام ااملكية  عًا ودراسيية مقارنة عىل  -10

سالة عل سنل يف ر ضوع ن ي سا علمي. وحدو فيام علمت. كام أن اامو سح يل مية ح هذا  قد أف

جماال للمبادرو إىل هذا ااميدان سا،ال ااموىل عز وجل السداد والتوفيق , ومستطريا منه كل خري يف 

 .بقويل : رب زدين علاًم  داعيًا إياهكل خ وو و

 خطة البحث: 
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 ة أبواب و خامتة و فهار   فصيلية:وهي  طتمل عىل  مقدمة و متهيد و ثالث

 توي عىل ما يأيت: املقدمة حت

 . االفتتاحية أوالر:

 . أمهية ااموضوع :اثانير 

 .أسباب اختيار ااموضوع  :ثالثرا

 .خ ة البحث  :ارابعر 

 . إعداد الرسالةمنهو  :اخامسر 

 :يتعلق بامللكيةما هو فيام يتعلق بالقواعد والضوابط الفقهية و التمهيد: و

 و فيه مبحثان:

 :قواعد والضوابط الفقهيةاملبحث األول: فيام يتعلق بال

  وفيه ستة م الا:

 . التعريف بالقواعد الفقهية لغًة و اص الحاً  املطلب األول:

 . التعريف بالضوابف الفقهية لغًة و اص الحاً  املطلب الثاين:

 .الفرق بل القواعد و الضوابف الفقهية  املطلب الثالث:

 .مصادر القواعد والضوابف الفقهية  املطلب الرابع:

 . دليلية القواعد والضوابف الفقهية املطلب اخلامس:

 ا الدراسات اامعارصو فيها .ذكر أه املطلب السادس:

 :املبحث الثاين:  فيام يتعلق بامللكية

 و فيه مخسة م الا:

 . التعريف بااملكية لغًة و اص الحاً  املطلب األول:

 . أركان ااملكية وأقسامها عند العلامءاملطلب الثاين: 

 . أسباب ااملكيةطلب الثالث: امل

 . الرشور اامعتربو يف ااملكية رشعًا و خصا،صها املطلب الرابع:
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 .الفرق بل ااملكية واالباحة واالختصام املطلب اخلامس: 

 :الباب األول: القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بأركان امللكية

 و فيه  فصالن:

 :ثبت فيه امللكية، و أثرهاالفصل األول: القواعد والضوابط فيام ت

 و فيه عرشو مباحث:

 .قاعدو: من ملك شيئًا  ملك ما هو من رورا ه املبحث األول: 

 . ضابف: من ملك ظاهر األرض يملك بابنهااملبحث الثاين: 

 . قاعدو: من ملك أصاًل ملك ما حدث عنه من النامء: املبحث الثالث

 . بدلهقاعدو: من ملك شيئًا ملك املبحث الرابع: 

 . قاعدو: ااملك يف اامضمون يقع امن يتقرر عليه الضامناملبحث اخلامس: 

 . ضابف: ااملك يف اامعاوضات ال يقف عىل القبضاملبحث السادس: 

 . ضابف: الصفة متلك  بعًا للموصوفاملبحث السابع:  

 . ضابف: إذا ثبت ااملك ثبت بضامن يقابلهاملبحث الثامن: 

 . إنام متلك الغلة بالضامن يف ااملك الصحيح ضابف:املبحث التاسع: 

 . قاعدو: امتناع الترصف ألجل حق الغري ال يمنع ثبوت ااملك املبحث العارش:

 :الفصل الثاين : القواعد والضوابط فيام ال تثبت فيه امللكية

 و فيه  سعة مباحث:

 بضقاعدو:  كل موضع فسد فيه العقد ن حيصل به ملك و إن ق املبحث األول :

 ضابف: األعيان ال متلك باالجارو املبحث الثاين :

 ضابف: األعيان ال متلك عن أرباهبا باجلنايات املبحث الثالث:

 قاعدو: ال يقع ااملك عىل األشياء اامحرمات بنعياهنا   املبحث الرابع:

 . قاعدو: األموال ال  تملك عىل أرباهبا بالدعاوي املبحث اخلامس:

 . : الصلة ال متلك قبل القبضضابف املبحث السادس:
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 .قاعدو:  ال يثبت ااملك بالطبهة  املبحث السابع:

 .قاعدو: اامنهول ال يصح متلكه  املبحث الثامن:

 .قاعدو: ااملك اخلبيث ال يفيد إبالق االنتفاع  املبحث التاسع:

 :الباب الثاين:  القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة  بأسباب امللكية

 ة فصول:و فيه ثالث

 :الفصل األول: القواعد و الضوابط يف أسباب امللكية الناقلة

 و فيه ثامنية مباحث:

 . قاعدو: البيوع كلها إنام هي متليك من كل واحد منهام لصاحبه املبحث األول:

 .قاعدو: ااملك ال جيوز  قدمه عىل سببه و ال وجوده يف حال عدمه  املبحث الثاين:

 . احلرام ال يصلح سببًا لثبوت ااملكقاعدو:  املبحث الثالث:

 الفاسد ال يفيد ااملك عند القبض .قاعدو: العقد  املبحث الرابع:

 . ضابف:  الظاهر أن ما يف يد االنسان ملكه املبحث اخلامس:

 .ضابف: اليد ال ار،ة غري موجبة للملك  املبحث السادس:

 .كه بحقوقه ضابف: كل من ملك ماالً باالرث فإنه يمل املبحث السابع:

 . : ااموقوف قبل االجازو ال يفيد ااملكقاعدو املبحث الثامن:

 :الفصل الثاين: القواعد والضوابط يف أسباب امللكية املنشئة واختالفها

 مباحث: ستةفيه و

 . قاعدو: ما سبق االنسان من اامباحات ملكه بنخذه املبحث األول:

 . ك فهي لهقاعدو: من أحيا أرضًا ن متل املبحث الثاين:

 . قاعدو: اامعادن البابنة هل متلك باالحياء املبحث الثالث:

 .ضابف: هل يملك الكفار أموال اامسلمل بالقهر  املبحث الرابع:

 . ااملك ينزل منزلة اختالف األعيانقاعدو: اختالف أسباب  املبحث اخلامس:

 . قاعدو:  بدل سبا ااملك قا،ا مقام  بدل الذات املبحث السادس:
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 :: القواعد والضوابط يف االستحقاق يف امللكيةالفصل الثالث

 :يه أحد عرش مبحًثاو ف

 . قاعدو: االستحقاق بالبينة يوجا ااملك للمستحق من األصل  املبحث األول:

 . قاعدو: استحقاق األصل بالبينة يوجا استحقاق الزوا،د اامنفصلة املبحث الثاين:

 بالسبا ال باحلاجة . و: االستحقاققاعد املبحث الثالث:

 . قاعدو: استحقاق االذن ال يغري حكا ااملك املبحث الرابع:

 .االستحقاق ال يمنع متام الصفقةقاعدو:  املبحث اخلامس:

 . االستحقاق بحق سابق عىل العقد يب ل العقد قاعدو: املبحث السادس:

 . ضابف: استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العل :املبحث السابع

 . ضابف: استحقاق الثمن ال يوجا نقض العقد بحث الثامن:امل

 . قاعدو: استحقاق ما ليس فيه حكا العقد ال يؤثر يف العقد :التاسعاملبحث 

 .ضابف: استحقاق الربح إنام هو بالنظر إىل الرشر اامذكور يف عقد الرشكة  العارشاملبحث 

يوجا الرجوع بالثمن عىل  ضييابف: اسييتحقاق اامبيع عىل اامطيي ي املبحث احلادي عرش:::

 البا،ع .

 :الباب الثالث: القواعد والضوابط الفقهية يف الترصف وانتقال امللكية و زواهلا

 و فيه فصالن:

 :الفصل األول:  القواعد والضوابط يف الترصف يف امللكية

 و فيه ثالثة عرش مبحثار:

رصًفا رصف فيه  ييييأن يت قاعدو:  إذا  علق حق الغري بااملك فليس للاملك :املبحث األول

 مرًضا إال بإذن صاحا احلق .

 . قاعدو: اامترصف يف ملكه ال يكون متعديًا وال يلزمه الضامن املبحث الثاين :

 .قاعدو:    رصف اامالك يف ملكه ال يتقيد برشر السالمة  :املبحث الثالث

اامبيع الذي فيه  ضييابف: االقدام عىل الترصييف يكون دليل اختيار ااملك يف املبحث الرابع:
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 اخليار .

 قاعدو: البابل ال يفيد ملك الترصف . املبحث اخلامس:

 قاعدو:  رصف االنسان يف ملكه بام يتعدى رره إىل جارُه عدواٌن . املبحث السادس:

 . قاعدو: األمر بالترصف يف ملك الغري بابل املبحث السابع:

 . ك التعدي عن موضع األمرقاعدو: اامترصف بحكا اآلمر ال يمل :املبحث الثامن

 . قاعدو: كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه جيوز الترصف فيه قبل قبضه املبحث التاسع:

ضييابف: من  رصييف بال إذن و ال ملك له ثا  بل أنه كان مالكًا أو وكياًل  املبحث العارش:

 . صح  رصفه

يرصفه فيام يملك فذ ضابف: من  رصف فيام يملك و فيام ال يملك ن املبحث احلادي عرش:  

 دون ما ال يملك .

 . ضابف: من ال يملك الترصف يف يشء لنفسه ال يصح أن يتوكل فيه املبحث الثاين عرش:

 .ضابف: من ال يملك  رصفًا ال يملك االذن فيه  املبحث الثالث عرش:

 وابط يف انتقال امللكية و زواهلا:الفصل الثاين: القواعد والض

 ار:و فيه مخسة عرش مبحث

 . قاعدو: األصل أن األمالك ال  نتقل عن ملك أرباهبا إال بيقل املبحث األول :

 . قاعدو: األمالك اامستقرو كلها مقدرو بحياو اامالك و  نقل إىل الورثة :املبحث الثاين

 بل التوقيت بطالف ملكية اامنفعة .ضابف: ملكية العل ال  ق املبحث الثالث:

 . وال سبا ااملك موجا لزوال ااملكقاعدو: ز :املبحث الرابع

 . قاعدو: ااملك ال يزول إال بقبول اامتملك املبحث اخلامس:

 . ضابف: انتقال ااملك بالعوض يوجا متليك اامعوض املبحث السادس:

 . ضابف: اامستحق كالزا،ل عن ملكه املبحث السابع:

 .ضابف: زوال العصمة ال يلزم منه زوال ااملك  املبحث الثامن:

 . قاعدو: ما أوجا زوال ااملك أوجا انتقاله ملبحث التاسع:ا
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 . قاعدو: ال يزول ااملك بالطك املبحث العارش:

 .قاعدو: سا،ر األموال ال يزول ااملك عنها بال ك  املبحث احلادي عرش:

 . قاعدو: ضياع اامال ال يزيل ملك ربه عنه املبحث الثاين عرش:

 .ك انتقل بغري عوض فال بد من حياز ه كل ملقاعدو:  املبحث الثالث عرش:

 . ضابف: اامالك ال جيرب عىل إزالة ملكه املبحث الرابع عرش:

 يصييح اسييتثناء منفعة العل اامنتقل ملكها من ناقلها مدوً ضييابف:  املبحث اخلامس عرش:::

 . معلومةً 

تا،و و األفكار التي  وصييلت إليها من  اخلامتة: خالل هذه وهي حتتوي يف بياهتا عىل أها الن

 الدراسة. 

 : و هي عىل النحو التايل:  الفهارس التفصيلية للرسالة

 .فهر  اآليات القرآنية  -1

 .فهر  األحاديث واآلثار  -2

 فهر  األعالم اام جا هلا . -3

 هر  اامص لحات والكلامت الغريبة .ف -4

 فهر  األماكن والبلدان . -5

 . فهر  القواعد والضوابف الفقهية  -6

 . فهر  اامصادر و اامراجع -7

 .  فهر  حمتويات الرسالة -7

 
 منهج إعداد الرسالة :

 قد سلكت يف إعداد هذه الرسالة منهنا يتلطص يف األمور التالية :

 .ها بذكر رقا اآلية , واسا السوروعزوت اآليات القرآنية الواردو يف صلا الرسالة إىل سور-1

امذكورو يف  ملسو هيلع هللا ىلص خرجت األحاديث اامروية عن النبي-2 بة را اهلل عنها ا , واآلثار عن الصييحا

طهورو اامعتمدو صلية اام صادرها األ سالة عند أول ذكر هلا من م سنن ,  الر صحاح , وال من ال
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يف , واامصيينفات ما اسييت عت إىل ذلك سييبيال , وإذا كان احلديث يف الصييحيحل أو واامسييانيد

بالتطريو منهام أو أحدمها , وإذا كان يف غريمها خرجته حسيييا القواعد  أحِدمها فإين أكتفي 

ُت عليها , وإال  فع اامتبعة ثا ذكرت أقوال أهل العلا فيها من حيث الصييحة والضييعف إن َوَق

 حاولت احلكا عىل األسانيد من خالل كتا الرجال واجلرح والتعديل .

 فقهية اامؤلفة قدياًم من كتا القواعد الوالضييوابف الفقهية اامتعلقة بنحكام ااملكية  عت القواعد  -3

رصو وحديثً  سواء كانت خمت سواء كانت م بوعة أو خم وبة , وكذلك من كتا الفقه القديمة  ا 

مع نظرية ااملكية أو م ولة باذال كل جهد مست اع يف ذلك, وهي القواعد التي ابلعت عليها يف 

ربعون قاعدًو . منها مخس وأ ما بل قواعد وضييوابف, وهي اثنتان وسييبعون كرر فيهاحذف اام

ن ضابً ا فقهًيا وهذه القواعد والضوابف الفقهية جعلتها مباحث حسا ال  يا ووسبعة وعرش

 الفقهي كام هي موجودو يف اخل ة . 

سة مقارنة بل اامذاها الفقهية األربعة ف -4 ضابف درا ست القاعدو أو ال  ذكرت أقوال الفقهاء يفدر

, ووثقت األقوال باالحالة إىل ت عت إليه سييبيالً مع نسييبة كل قول إىل قا،له إن اسيي اامسيينلة

 مصادرها اامعتمدو لدى الفقهاء . 

لة   عت -5 كل مسييين ِجَدت-األقوال , واألدلة يف  هاء وعند  -إن ُو مدو عند الفق ها اامعت من كتب

 أصحاهبا .

ا،لها رشحت مفردات القاعدو , وبينت ما يتعلق هبا من اامسا،ل , وأسهبت يف رشح معانيها, ومس -6

, إن كانت من اامصيي لحات األصييولية , والفقهية لفوا،د  تعلق بالفروع الفقهية , ونظا،رها 

 و ظهر  لك الفوا،د عند االشارو إىل الفروع .

 ذكرت اامعنى اال ايل للقاعدو إن كانت احلاجة داعية إليه . -7

طي -8 طات والردود خ شري ذكرت أها األدلة عىل األقوال من غري  عرض للمناق ة االبناب, وقد أ

 إىل يشء منها باختصار لفا،دو ال جيح ..

ضابف  عت الفروع الفقهية , ونظا،رها -9 من كتا الفقه اامعتمدو عند  اامندرجة حتت كل قاعدو أو 

سبيالً  ست عت إىل ذلك  حتت  ندرج ذكرت الفروع التي , وكل مذها , ومن كتا اخلالف ما ا
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تفادي التكرار بقدر اامراعاو بمع امثال ال عىل سييبيل احلرصيي أو ضييابٍف عىل سييبيل اكل قاعدو 

 االمكان , إال إذا كانت احلاجة ماسة إليه لفا،دو علمية .

ذكرت القول الذي ظهر يل من خالل دراسييتي للمسيينلة من حيث االسييتدالل والنظر, وإن ن  -10

  عنه بدون إشارو . يظهر يل فقد سكتُّ 

سييتثنى من القاعدو والقواعد الفرعية اامندرجة حتت كل قاعدو , إن  أرشت إىل اامسييا،ل التي  -11

 كانت موجودو .

 . (1)الرسالةصلا الوارد ذكرها يف غري اامطهورين  ر ت لألعالم  -12

عرفت اامصيي لحات العلمية , واأللفاظ الغريبة الواردو يف الرسييالة التي رأيت أهنا بحاجة إىل  -13

ان ا , وقد أؤخر التعريف إذا رأيت اامصييلحة داعية إىل ذلك كنن كالتعريف هبا عند أول ذكر هل

ص اامكان اامتنخر أليق بالتعريف ست رادا, وذلك كام لو كان اام ضع األول ا , ويف لح ذكر يف اامو

طهورو , والفرق , والقبا،ل التي حتتاج إىل  صال , وكذلك عرفت األماكن غري اام ضع الثاين أ اامو

 .التعريف لعدم شهرهتا 

اجتهدت يف مراعاو عالمات ال قيا , والتنصيص , واامحافظة عىل قواعد االمالء اامعروفة عند  -14

 كتابة هذه الرسالة.

وضعت فهار  علمية للرسالة  سهيال للوصول إىل حمتوياهتا مر بة عىل حروف اامعنا سوى  -15

 لتايل :فهر  اآليات القرآنية , وفهر  حمتويات الرسالة , وهي عىل النحو ا

 فهر  اآليات القرآنية , مر با عىل السور القرآنية . -أ

 فهر  األحاديث النبوية . -ب

 . اامروية عن الصحابة فهر  اآلثار -ج

 فهر  األعالم اام جا هلا . -د

 فهر  اامص لحات , واأللفاظ الغريبة . -هي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شتهر بالصحبة, واالجتهاد أو باستفاضة التنليف والكتابة ( 1) ضابف هلا و هي  نضبف عندي بمن ا سبية ال  طهرو ن بام أن ال

 و . كالنووي, وشيخ االسالم ابن  يمية, وابن القيا, والسيوبي, وكذلك باامعارص
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 فهر  القواعد والضوابف الفقهية الواردو يف الرسالة . -و

 الفروع واامسا،ل الفقهية .فهر   -ز

 فهر  اامصادر واامراجع . -ح

 . حمتويات الرسالةفهر   -ر
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 : تقديرالشكر وال

پ  ڀ        ﴿: و بقوله, (1)﴾ڃ   ڃ  ڃ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ ﴿  عماًل بقوله سبحانه و  عاىل :

 عاىل و أشكره عىل آال،ه العظيمة و نعمه  أمحد ريب سبحانه و, (2)﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ   ڀ    ڀٺ

 . (3) ﴾ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ﴿ اجلسيمة التي ال  عد و حتىص

 ,(4)«اهلل من ال يش::كر الناس ال يش::كر»:  الناصييح األمل  سيييد اامرسييلل عمال بقول-ثا إنني

لص أزجي خا  -, واع افا بالفضييل ألهله رشيييفييييمن هديه اامنيف و التوجيه النبوي الوان القا 

الزاحا  حممد بن عبد اهلل الدكتور   األسيتاذ الطيكر واالمتنان والتقدير والعرفان ألسيتاذي الفاضيل

بذل جهده ووقته يف  وجيهي , وأمدين  الذي كان يل الرشييف يف إرشافه عىل هذه الرسيييالة , فقد 

وجل يف إعداد  بمالحظا ه الدقيقة اامفيدو, و وجيها ه القيمة السييديدو, فكان له الفضييل بعد اهلل عز

هذه الرسييالة وإخراجها إىل حيز الوجود هبذه الصييورو , فنزاه اهلل عني أحسيين اجلزاء , و قبل منه 

عمله , ورزقه مزيدا من التوفيق , والسداد والعلا , وبارك له يف عمره وولده وماله , وحفظه من كل 

 . و مكروه سوء

نة اامنورو , متمثلة يف القا،مل عليها, وعىل ثا أ قدم بالطييكر اجلزيل للنامعة االسييالمية باامدي

ال احة  -حفظه اهلل- حممد بن عيل العقالالدكتور  األستاذ رأسها  معايل مدير اجلامعة فضيلة الطيخ

 فرصة الدراسة ال يبة فيها و وفري وسا،ل البحث واالبالع .

 سها عميدها .رشيعة , وعىل رأيكام أ وجه بطالص شكري و قديري للقا،مل عىل كلية ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 من سورو إبراهيا . (7)( اآلية : 1)

 من سورو لقامن . (12)( اآلية : 2)

 .من سورو إبراهيا  (24)( اآلية: 3)

, وال مذي يف  4811( يف باب يف شييكر اامعروف , من كتاب األدب برقا 5/157( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه )4)

طكر امن 298-4/299سننه ) سن ( , يف باب ما جاء يف ال صلة , وقال : حديث ح سن إليك , من كتاب الرب وال أح

( برقا 8/198من ال يطكر النا  ال يطكر اهلل (( , وابن حبان يف صحيحه )» ( , واللف  عنده 1954صحيح برقا )

( , واالمام 12032( يف باب شكر اامعروف, من كتاب اهلبات برقا )6/302( , والبيهقي يف السنن الكربى )3407)

سنده )أمحد يف صحيح عىل 212, 5/211, 492, 461, 388, 302, 2/295 م سناده  صحيح  ألن إ ( , واحلديث 

 . ر( بتحقيق الطيخ شعيا األرناؤو13/322رشر مسلا , ورجاله كلها ثقات, انظر : مسند االمام أمحد )
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وأخص منها أسييا ذا األفاضييل بقسييا الفقه الذين هلا عيلَّ يد عون من قريا , وبعيد , وعىل 

 مقدمتها: ر،يس قسا الفقه .

وكام أشكر جلميع من أسدى إيّل عونا أو بذل معي جهدا من أسا ذو وزمالء , فنزى اهلل اجلميع 

 خري اجلزاء يوم ال ينفع مال وال بنون .

شدو يييي حكومة  وال يفو ني طكر , وكل التقدير للحكومة الرا سبة أن أ قدم بوافر ال يف هذه اامنا

اامملكة العربية السعودية يييي التي بذلت وسعها , وباقتها يف نرش الدعوو السلفية اامبنية عىل الكتاب 

ي حيوالسنة إىل أنحاء اامعمورو متمثلة يف والو أمرها , وعىل رأسها خادم احلرمل ال فظه اهلل رشيفل 

 ووّفقه ي .

 وفي الختام :

صعوبات  ضوع   اما فيه من ال ست أهال هلذا اامو أقول : إن هذا جهد اامقل , وجرأو اجلريء , ول

سيوبي وابن ننيا بقوليهام :  شار إليها ال ولعمري إن هذا الفن ال يدرك بالتمني ,  »والدقا،ق , كام أ

سوف , ولعل , ولو أين , وال يبلغه  شّمر , واعتزل أهله , وال ينال ب ساعد اجلّد و طف عن  إال من ك

اّج  (1)وشدَّ اامئزر وخاض البحار , وخالف الَعَناَج    . (3)«(2), والزم ال داد إىل األبواب يف الليل الدَّ

, ل البحث إليها  ألن ذلك هلل وحدهوال أدعي أين قد بلغت هبذا درجة الكامل التي ينبغي أن يص

ُت فيه إىل قع ضل اهلل و وفيقه , وإن أخ نت أو زللت أو قفإن ُوفِّ صواب فهو حمض ف رصت فهو يييي ال

سبحانه و عاىل أن يغفر يل  يع هفواا وزالَّا , وما ذلك إال  سنل اهلل  طي ان , وإين أل مني,  ومن ال

 لضعف حيلتي , وقلة بضاعتي يف هذا اامنال .

ضيا ومتقبال عند ريب ضع هذا مر سبحانه يعلا أنني بذلت وحسبي أن يكون عميل اامتوا  , وهو 

صىل  سبي اهلل , ونعا الوكيل , و صا لوجهه الكريا , وح فيه غاية ما أملك من جهد , وأن جيعله خال

 ومن  بعها بإحسان إىل يوم الدين. اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قام1) جة . انظر ال حده عنا نا  وغوغاؤها , ووا لدخان , ورعاع ال بار , وا (, 253م) :و  اامحيف( العناج : الغ

 ( .2/583واامعنا الوسيف )

 (.198)م :( , وخمتار الصحاح240)م :( الداج : اامظلا , من دجَّ الليل : إذا أظلا . انظر القامو  اامحيف2)

 ( .17م) :( , والبن ننيا4: م)( انظر األشباه والنظا،ر للسيوبي3)
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 التمهيد: وھو فيما يتعلق بالقواعد والضوابط الفقهية و يتعلق بالملكية:

 و فيه مبحثان:

 :فيام يتعلق بالقواعد والضوابف الفقهية املبحث األول:

 و فيه ستة م الا:

 :قهية لغًة و اص الًحا .بالقواعد الفالتعريف  املطلب األول 

 :بالضوابف الفقهية لغًة و اص الًحا .التعريف  املطلب الثاين 

 :الفرق بل القواعد و الضوابف الفقهية املطلب الثالث . 

 :مصادر القواعد والضوابف الفقهية املطلب الرابع . 

 :دليلية القواعد والضوابف الفقهية املطلب اخلامس . 

 :دراسات اامعارصو فيهاذكر أها ال املطلب السادس . 
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 واصطالحاً 
ً
 املطلب األول: التعريف بالقواعد الفقهية لغة

 

ثاين: الفقهية ثا جعل هذا  القواعد الفقهية مركا وصييفي من لفظل أحدمها: القواعد, وال

اامركا لقبًا لعلا من العلوم الرشعية اامعروفة وهو علا القواعد الفقهية, فالتعريف بالقواعد الفقهية 

 يل:يت لا أن يعرفها حًدا إضافًيا وكذلك حًدا لقبًيا, وينا بيان ذلك عىل النحو التا

 أوالً: معنى القواعد لغةً واصطالحاً: 

 ى القواعد لغةً:معن-أ

 .  (1)قاعدو, وهي يف اللغة   لق عىل األسا  ع القواعد 

ا كان ذلك  (2)والقواعد: أسييابل البناء التي  عمده فعىل هذا هي أسييس ال ييء وأصييوله حسييً

, وقوله  عاىل: (3)﴾...ڀڀ   ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ومنه قوله  عاىل: ﴿ ,يء كقواعد البيتييييالط

وقواعد العلوم: أصييوله ومن ذلك  هأو معنويًا: كقواعد الدين, أي: دعا،م .(4)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

ومنه قواعد . قواعد اهلودج: وهي خطييبات أربع مع ضييات يف أسييفله  ركا عيدان اهلودج فيها 

 . (5)السحاب: أصوهلا اامع ضة يف آفاق السامء شبهت بقواعد البناء

: القاف والعل والدال أصييل م رد منقا  ال الف وهو يضيياهي اجللو , (6)ل ابن فار قا

عىل اامعاين, منها:  ثا  وسييع يف معناه فنبلق (7)وإن كان يتكلا يف مواضييع ال يتكلا فيها باجللو 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( وما 4/87(, والنهاية يف غريا احلديث: )2/525وهري: )(, والصحاح للن5/108( انظر: معنا مقاييس اللغة: )1)

(, و اج 2/216(, واامصييباح اامنري: )424(, واامفردات للراغا: م)3/104بعدها, وغريا احلديث أليب عبيد: )

 ( .3/361(, ولسان العرب: )9/303العرو : )

 (هي .311اامتويف ) (, نقل هذا ابن منظور عن أيب إسحاق الزجاج3/361( انظر: لسان العرب: )2)

 ( من سورو البقرو .127( اآلية: )3)

 ( من سورو النحل .26( اآلية )4)

 ( .4/87(, والنهاية البن األثري: )3/104: )عبيد ( غريا احلديث أليب5)

,  ويف ( هو أبو احلسن أمحد بن فار  بن زكريا القزويني ثا اهلمداين, من آثاره العلمية: معنا مقاييس اللغة والصاحبي6)

 (هي .395سنة )

 ( .1/193(, واألعالم: )4/80(, ومعنا األدباء: )1/100انظر: وفيات األعيان: ) 

 ( . 5/108( معنا مقاييس اللغة: )7)

= 
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به وال اخي يف إننازه  (2)يدُ والقاعد من النطل: هي التي  ناهلا ال (1)القعود عن األمر: عدم االهتامم 

قاعد من النسييياء: هي اامرأو التي انق عت عن الولد أو عن احليض أو عن الزواج نه قوله  (3)وال وم

 . (4)﴾ڤ ڤ  ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ عاىل: ﴿

 ى القواعد اصطالًحا:ـمعن-ب

عرفها أهل العلا بعدو  عريفات وهي متقاربة األلفاظ واامباين ومتفقة الدالالت واامعاين إال أن 

 بعض يف زيادو بعض القيود والرشور, منها: بعضها اتلف عن

 .  (5)هي قضية كلية-1

 .  (6)هي القضايا الكلية التي  عرف بالنظر فيها قضايا جز،ية-2

يات كثريو  فها أحكامها منه-3 يه جز، لذي ين بق عل يات (7)األمر الكيل ا , أو ين بق عىل جز،

 .  (8)كثريو  فها أحكامها منه

 .  (9)يع جز،يا ه لُيعرف أحكامها منهحكا كيل ين بق عىل  -4

 .  (10)كلية  ن بق كل واحدو منها عىل جز،ياهتا التي حتتها هي عبارو عن صور-5

 .  (11)هي قضية كلية من حيث اشتامهلا بالقوو عىل أحكام جز،يات موضوعها-6

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/358) :( انظر: لسان العرب1)

 ( . 2/525(, والصحاح: )397( القامو  اامحيف: م)2)

 ( اامصادر السابقة . 3)

 النور .  ( من سورو60( اآلية: )4)

( عرف هبذا التعريف صييدر الرشيييعة عبيد اهلل بن مسييعود بن حممد البطاري اامحبويب ومال إليه اامحقق الباحث فضيييلة 5)

 ( . 36-37(, والقواعد الفقهية للباحسل: )1/20الدكتور يعقوب الباحسل, انظر: التوضيح: )

 ( . 1/120( رشح خمترص الروضة لل ويف: )6)

 ( . 1/11لنظا،ر البن السبكي: )( األشباه وا7)

 ( . 1/22( حاشية كتاب القواعد للحصيني: )8)

 ( . 1/20( التلويح عىل التوضيح للتفتازاين: )9)

 ( . 45, 1/44( انظر: رشح الكوكا اامنري: )10)

 ( . 728( الكليات للكفوي: م)11)

= 
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 .  (1)هي قضية كلية من بقة عىل  يع جز،ياهتا-7

 ستطلص ما ينا: يُ  يمكن أنع  (2)ومن خالل هذه التعريفات وغريها

عربوا عن القواعد باألمور, واألحكام, والقضيايا, والصيور إال  -رمحها اهلل-إن الفقهاء  أوالر:

شياء  ضايا أوىل من غريها  ألن األمور بمعنى األ ضايا, والتعبري عنها بالق أن أكثرها عربوا عنها بالق

قيقتها جمردو عن اامحكوم عليه واامحكوم به وأما اموجود وغريه, واألحكام باعتبار حاعام ي لق عىل 

ية  بة احلكم به والنسيي يه و عة جمتمعة, وهي اامحكوم عل بارو عن اامعلومات األرب يا فهي ع القضيييا

 .  (3)واحلكا

ما الصييو ها  روأ قد انفرد بتعريف محه اهلل- (4)العالمة الفتوحيبه ف ها  دل عىل  -ر وهي بامهيت

  ن بق عليها القاعدو .  التصورات واجلز،يات ومن ثا ال

 .  (5)فالتعبري عنها بالقضية أ ا وأشمل لتناوهلا  يع األركان عىل وجه احلقيقة

يار: أهنا ذكروا أن القاعدو ال بد أن  كون كليًة سييواء كانت بالفعل بحيث  ن بق عىل  يع  ثان

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 149( التعريفات للنرجاين: م)1)

ضيح مع التلويح: )( انظر: التعريفات األخرى للقا2) (, والتقرير والتحبري: 28-1/29(, والتحرير: )1/20عدو: يف التو

(, 1/31(, وحاشييية الع ار عىل  ع اجلوامع: )1/510(, واامصييباح اامنري: )1/14(, و يسييري التحرير: )1/26)

اري: (, وفوا ح الرمحوت لألنصيي1/104رصيييح: )ييييي(, والت409(, واامفردات: م)1/21: )ينوحاشييية البنا

وكطيياف اصيي الحات (, 51-3/52(, وخمترصيي قواعد العال،ي وكالم األسيينوي البن خ يا الدهطيية: )1/14)

(, والدرر اللوامع يف حترير 45, 1/44ورشح الكوكا اامنري: )(, 51-3/52(, ودسييتور العلامء: )3/176الفون: )

(, واامواها السيينية مع 305ي: م)دمخلا(, منافع الدقا،ق رشح جمامع احلقا،ق أليب سييعيد ا1/29 ع اجلوامع: ) 

 ( . 13(, والوجيز للبورنو: م)13(, وأصول الفقه للطرضي: م)1/62الفوا،د اجلنية: )

 ( . 716( انظر: الكليات للكفوي: م)3)

ضا( 4) طهور بابن الننار, كان قاا الق رصي احلنبيل اام و, الفتوحي: هو حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي اام

(هييييي, من آثاره العلمية منتهى االرادات, ورشح الكوكا اامنري يف 972(هييييي,  ويف سيينة )898ولد بالقاهرو سيينة 

 األصول. 

 ( . 8/276(, ومعنا اامؤلفل: )218(, ومص لحات الفقه احلنبيل: م)2/854انظر: السحا الوابلة: ) 

 ( .33م) لفضيلة الدكتور يعقوب الباحسل:الفقهية ( انظر: القواعد 5)

= 
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 جز،ياهتا أو بالقوو من حيث اشتامهلا عىل أحكام جز،يات موضوعها بالقوو .

واامقصييود بكلية القاعدو أن  كون القضييية هي اامحكوم عىل  يع جز،ياهتا أو أفرادها, وليس 

اامراد هبا ما كان موضييوعها كليًا, فعىل هذا كلية القاعدو  سييتدعي أن  كون من بقة عىل جز،ياهتا أو 

 .  (1) يع جز،ياهتا ولو بالقوو

 يؤثر يف أن  كون القاعدو كلية, وإىل هذا االستثناء واخلروج عن األصل الفإن  هذا اامن لقومن 

الكيل ال ارجه  مقتيييىضإن األمر الكيل إذا ثبت فتطلف بعض اجلز،يات من »أشار الطاببي بقوله: 

 .  (2)«عن كونه كلياً 

ان باق القاعدو عىل جز،ياهتا و عرف أحكامها وأحكام نوعها  يف التعريفات ذكرواإهنا  ثالثار:

ضهاوأحكام موضوعها منها صل يف , وذكر بع طتملة بالقوو عىل أحكام جز،ياهتا وكل هذا ف : أهنا م

حتت كلية القاعدو ويعود إليها, فنحكام  رجدنالتعريف زا،د يوضييح اامراد من كلية القاعدو وهو م

 . (3)اجلز،يات معلومة حينئٍذ لدخوهلا يف احلكا الكيل

عر  ي :اراب عدو  عرف أحكام جز، قا فاهتا لل ية التطريو ذكروا يف  عري ها وهذا بمثل عمل هتا من ا

 . (4)والت بيق

سا عدم إًذا  شاملة فاألن ضية كلية ال  كون إال وهي  ضافة هذا القيد يف التعريف  ألن كل ق إ

جلز،يات موضوعها واحلكا فيها حكا عىل هذه اجلز،يات و عرف أحكام هذه اجلز،يات ال يكون إال 

ن ذا خارج عن ن اق القاعدو  ألنه عمل اامطرج ومما هو مبعد   بيق هذه اجلز،يات عىل القاعدو, وه

 .واهلل أعلا بالصواب . (5)ثمرات القاعدو اام  بة عليها

 

 

 : معنى الفقھ لغةً واصطالًحا والمقصود بالفقهية:اثانيً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .20(, وم)34( انظر: اامصدر السابق: م)1)

 ( .2/52( ااموافقات للطاببي: )2)

 ( .34-35( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)3)

 ( .37( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)4)

 ( .19/21احلدود والقصام: م)القواعد الفقهية اامتعلقة ب فصيل الكالم عىل هذه النق ة يف ( انظر: 5)

= 
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 ى الفقه لغةً:ـمعن -أ

الفها أو دقة  , وقيل: إنه أخص من(1) ييء والفها لهلمعناه يف اللغة العلا با -بالكسيي-قه الفِ 

 . (3), وقيل: هو فها األشياء الدقيقة(2)الفها

قه أخص من الفها وهو فها مراد اامتكلا من كالمه, وهذا »: -رمحه اهلل-قال ابن القيا  والف

.  (4)«قدر زا،د عىل جمرد وضييع اللغة, وجيا  فاوت مرا ا  النا   تفاوت مرا بها يف الفقه والعلا

له   هلذا اامعنى قو هد  ما فقهوا  (5)﴾  چ ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄعاىل: ﴿ويطيي مه ولكنها  واحلق أهنا فهموا كال

 مقصوده إما جتاهاًل وإما عناًدا .

 ى الفقه اصطالًحا:ـمعن -ب

 عرف أهل العلا الفقه بعدو  عريفات, من أشهرها:

  .(6)الفقه هو العلا باألحكام الرشعية العملية اامكتسا من أدلتها التفصيلية-1

 . (7)يف رشح هذا التعريفوقالوا 

 وما بعده قيود الخراج ما ليس من الفقه . فيه  يع العلوم , العلا: جنس يف التعريف, دخل به

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صباح اامنري: )1) سان العرب: )2/703(, واامنمل: )4/291(, والقامو  اامحيف: )2/58( انظر: اام (, 13/529(, ول

حاح: ) فا،ق: )3/174(, واامغرب: )6/2243والصيي يا احلديث: )3/134(, وال (, وأسيييا  3/196(, وغر

 ( .2/210البالغة للزخرشي: )

 ( .1/9(, واامحصول: )1/219: )( إعالم ااموقعل2)

 ( .17-19(, ورشح  نقيح الفصول: م)67(, والكليات للكفوي: م)1/20( انظر: البحر اامحيف: )3)

 ( .1/219( إعالم ااموقعل: )4)

 ( من سورو هود .91( اآلية: )5)

ية السييؤل: )6) هنا هاج, مع  هذا التعريف يف اامن يات: م)(, والك1/15(, واالهباج: )1/22( انظر:  (, والبحر 690ل

(, ورشح 168(, والتعريفات للنرجاين: م)1/9ور زهري: )ن(, وأصييول الفقه أليب ال1/21 يي: )اامحيف للزرك

 ( .1/16اامنلة: )

صفى للغزايل: )1/6وانظر  عريفات أخرى له يف: االحكام لآلمدي: )  ست رص اامنتهى البن يييي(, وخمت4-1/5(, واام

(, 1/3(, وفوا ح الرمحوت: )1-10-11(, و يسييري التحرير: )1/17والتحبري: ) (, والتقرير1/259احلاجا: )

 ( .3الفحول: م) وإرشاد(, 1/40ورشح الكوكا اامنري: )

ية السيي7) هنا هذا التعريف يف  يات: م)1/22ل: )ؤ( انظر: رشح  ها, والكل عد ما ب  (, والبحر اامحيف: 690( و

(1/21-22) . 

= 
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 خرَج به ما ليس بنحكام كالعلا بالذوات والصفات واألفعال . ؛قوهلا: باألحكام: قيد أول

ت عقلية كنحكام سواء كان الخراج األحكام غري الرشعية  قوهلا: الرشعية: قيد ثاٍن يف التعريف

 و غريها كنحكام الننوم .اهلندسة واحلساب أ

 خرَج به األحكام الرشعية التي  تعلق باالعتقادات .  قوهلا: العملية: قيد ثالث يف التعريف

خرَج به العلا احلاصل بالرضورو ككون أركان االسالم   قيد رابع يف التعريف :قوهلا: اامكتسا

بتلك  ًدا علمه اامتدين وغريه, وكذلك علا اهلل حمن الدين بلَغ يف الطييهرو  من الدين  فإن كوهنا

 األحكام فإنه غري مكتسا .

سالخراج ما علا من غري   قوهلا: من أدلتها: قيد خامس باألحكام فإنه ملسو هيلع هللا ىلص ول دليل, كعلا الر

 اامتلقى عن بريق الوحي .

من أفواه الفقهاء, وكذلك العلا باألحكام م اعوَّ لد هبا كاألحكام التي يتلقفها الوكذلك علا اامق

 اامكتسبة من األدلة الفقهية .

يلية: قيد سيياد  يف التعريف, اح ز به عن األدلة اال الية الكلية التي ن  تعلق صييقوهلا: التف

, واهلل أعلا (1)ب ييء معل, وبه خرج علا اخلالف وعلا األصييول فإن األدلة اامذكورو فيه إ الية

 بالصواب .

 المقصود بالفقهية:-ج

ا منها كقواعد احلساب واهلندسة والفلسفة هيالفقهية هنا وصف للقواعد, وبه خرج ما ليس فق

 وأصول الفقه وغريها .

والفقهية هنا نسييبة إىل الفقه ويراد هبا األشييياء التي  نسييا إىل الفقه من األدلة, والقواعد, 

صود هنا  قيي سا،ل والنظا،ر, واامق د القواعد الخراج ما ليس منها كالقواعد األصولية والفروع, واام

 . (2)والنحوية وغريها

 
 ثالثاً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارھا لقباً واحداً: 

رشييعية عرفها اامتقدمون من الفقهاء يييييالقواعد الفقهية باعتبارها علاًم ولقبًا لعلا من العلوم ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 68-87ة: م)ي( وما بعدها, وأصول الفقه: احلد وااموضوع, والغا690م) ( انظر هبذا التفصيل: الكليات:1)

 ( . 38-39( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)2)

= 
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عضييها  تعلق بالقواعد الفقهية خاصيية إال أنه ن يكن بتعريفات عامة بعضييها  تعلق بالقواعد عامة وب

وقد  (2)أشييار إليه (1) عريفًا خاصييًا بالقواعد الفقهية ولكن مع ذلك بعضييهايذكروا من غرضييها أن 

 من أشهرها:  ,عرفها اامعارصون األفاضل بتعريفات كثريو

ي -أ ية العامة وأعا من العقود ُكيلِّ و لة الضييوابف  أخص من األصييول وسيييا،ر اامعاين العقل

 .  (3)اخلاصة

 .  (4)أهنا حكا أكثري ال كيل ين بق عىل أكثر جز،يا ه لتعرف أحكامها منه-ب

ضمن أحكامًا  -ج ستورية  ت صوم موجزو د صول فقهية كلية يف ن رشيعية عامة يف ييييأهنا أ

 .  (5)احلوادث التي  دخل حتت موضوعها

 .  (6)ام ما دخل حتتهاأهنا حكا رشعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحك-د

لنا اختالفها يف التعبري عن ماهية القاعدو, واختالفها  يتبل (7)هذه التعريفات وغريها لمن خال

 يف كليتها واختالفها يف  رادفها للضابف واختالفها يف التعبري عن ربف مضمون الفقه بالقواعد . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(هي, وشهاب الدين أمحد بن 995(هي, وأبو العبا  اامننور ت)758( من هؤالء أبو عبد اهلل اامقري اامالكي اامتوىف سنة )1)

(, ورشح اامنهو اامنتطا للمننور: 1/212(هييي. انظر: القواعد للمقري: )1098امتويف سنة )حممد احلموي احلنفي ا

 ( . 1/51(, وغمز عيون البصا،ر: )109م)

 ( . 39-40( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)2)

امة وال القواعد الفقهية اخلاصة ن يقصد القواعد األصولية الع»(, قال أبو العبا  اامننور: 1/212( القواعد للمقري: )3)

 ( . 109م)اامنتطا: اامنهو انظر: رشح« . وإنام قصَد ما  وسف بل هذين

صا،ر للحموي: )4) (, و ابعه عىل هذا التعريف كثريون . انظر القواعد الفقهية 1/51( انظر هذا التعريف يف غمز عيون الب

 ( وما بعدها . 44الفقهية للدكتور بالباحسل: م), والقواعد (25رها: م)اامتعلقة باحلدود والقصام وأث

 ( . 2/941( اامدخل الفقهي العام لألستاذ مص فى أمحد الزرقا: )5)

 ( . 43( القواعد الفقهية للندوي: م)6)

(, 1/107(, ومقدمة حتقيق القواعد للمقري: )1/38( انظر التعريفات األخرى يف: مقدمة حتقيق اامنموع اامذها: )7)

ي قه االسييالمي: م)44د الفقهي: م)والتقع بالف امدخل يف التعريف  ها, وا عد ما ب ية 324( و عد الفقه (, والقوا

( وما بعدها, والقواعد الفقهية اامتعلقة باحلدود 40( وما بعدها, والقواعد الفقهية للباحسييل: م)41للندوي: م)

 ( وما بعدها . 24والقصام: م)

= 
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ية  ن بق عىل جز ية رشعية عمل ية كل هنا قضيي هذا أ يوالضيييابف يف  هتا أو أفرادها من أبواب ، ا

 .  متعددو

بنهنا القضييايا الكلية  ندرج حتتها اجلز،يات الفقهية اامتعددو أو - العاموهذه القواعد بمفهومها 

 . كام هو دأب اامتقدمل  وافق الضوابف وغريها  -الكثريو

كام فعل ذلك هلا حماوهي بإبالقها اخلام تالف الضوابف وغريها, وال يط ر أن يقيدها ببيان 

 . واهلل ويل التوفيق والسداد .  (1)بعض اامعارصين إال إذا َقَصَد به االيضاح والتفصيل

 

 

 

 

 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

با1) قة  ية اامتعل عد الفقه هذا يف أبروحتي (26-27حلدود والقصيييام: م)( انظر: القوا لت الكالم عىل  , وقد فصيي

 للامجستري . 
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ا
ً
 واصطالح

ً
 املطلب الثاني: التعريف بالضوابط الفقهية لغة

 

 أوالً: معنى الضوابط لغة: 

ب أي َحفِ  َضَبَ ه من باب َرَ َظه حفًظا بليًغا, الضوابف يف اللغة  ع ضابٍف وهو اسا فاعل من 

ضابف أي حازم ضبف ال ء: حفظه باحلزم, والرجل  ضبف الذي (1)ومنه:  , وقيل: هو منخوذ من ال

سههو  صَلَح َخَلله م ال ء وإا, وي لق عىل إحك(2)لزوم ال ء وحب ضَبَف الكتاب, أ , (3)قانه, ومنه: 

 . صالبالد وغريها: إذا قمت بنمرها قيامًا ليس فيه نق توضب 

 . , واهلل أعلا(5), ولكن أغلا معانيه ال  عدو احلرص واحلبس والقوو(4)عان أخرى يف اللغةوله م

 ثانياً: معنى الضوابط الفقهية اصطالحاً: 

 اختلف الفقهاء يف  عريف الضوابف الفقهية قدياًم وحديًثا, فذهبوا إىل اجتاهل: 

فقهية  رادف القواعد الفقهية من إىل أن الضييوابف ال (6)ذها  اعة من العلامء االجتاه األول:

 حيث مدلوهلا ومفهومها . 

وعىل هذا يكون  عريف الضييوابف الفقهية مرادفًا لتعريف القواعد الفقهية, وها ال يفرقون بل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والقامو  اامحيف: 7/340(, ولسييان العرب: )3/386(, ومعنا مقاييس اللغة: )3/1139( انظر: الصييحاح: )1)

 ( . 1/572(, واامنمل: )2/370)

 ( . 2/420( انظر: اامراجع السابقة, واامصباح اامنري: )2)

 ( . 1/535انظر: اامعنا الوسيف: ) (3)

 ( . 529السابقة, وحميف اامحيف: م) ة( انظر: اامراجع اللغوي4)

 ( .58(انظر: القواعد الفقهية للباحسل: م)5)

( إىل هذه االجتاه ذها الفيومي صيياحا اامصييباح اامنري وابن اهلامم صيياحا التحرير يف أصييول الفقه واامقري اامالكي 6)

 في واحلموي وغريها . والنابليس احلن

 ( . 51وقد فصلت الكالم عىل هذا ااموضوع يف رسالتي للامجستري: م) 

صباح اامنري: م)  صيل الكالم يف اام طف اخل اير 1/29(, والتحرير مع رشح التقرير والتحبري: )195انظر:  ف (, وك

(, و قرير 1/212اعد للمقري: )(, والقو2/5( , )خم ور(, وغمز عيون البصييا،ر: )10عن األشييباه والنظا،ر: )و/

(, ومعنا لغة الفقهاء: 1/533(, واامعنا الوسيف: )100(, ورشح اامنهو اامنتطا: م)25, 10, 1/5القواعد: )

 ( . 281م)

= 
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 هذين االص الحل . 

إىل التفريق بل القواعد الفقهية والضوابف الفقهية, وعىل  (1)ذها  اعة من العلامء االجتاه الثاين:

 ذا عرفوا الضوابف الفقهية بعدو  عريفات, من أشهرها . ه

ضية كلية فقهية  ن بق عىل فروع كثريو من باب واحد ضابف جيمع  (2)أهنا ق وعىل هذا التعريف ال

 فروًعا فقهية من باب واحٍد بطالف القاعدو فإهنا جتمع فروًعا فقهية من أبواب شتى . 

 مور اآل ية: ستطلص األأومن خالل هذا التقرير يمكن أن 

ال  ل أن ال مطيياحة يف االصيي الح, ولكنإن األمر مهام كان فيه اخلالف فإنه اصيي الح, واألصيي-1

 الً صييار اصيي الًحا متداوهام أوضييح وأدق وأميز, فلذلك يطييك أحد أن اصيي الح التفريق بين

ضابف يف شا،ًعا لدى الفقهاء اامتنخرين والباحثل اامعارصين فإهنا يفرقون اآلن بل القاعدو و ال

 .  (3)اامناالت الفقهية

-والظاهر أن اامتقدمل من الفقهاء ن يكونوا يطييددون يف التفريق بينهام, وهلذا عرب ابن السييبكي -2

محه اهلل له:  -ر عدو بقو قا عد أن عرف ال نا: »ب باب كقول ما ال اتص ب ها  اليقل ال يرفع »ومن

طك سب»ومنها: ما اتص بباب كقولنا:  «بال صية فهي عىل الفور والغالا فيام كل كفارو  بها مع

ضابً ا سمى  طاهبة أن ي صور مت َصَد به نظا  , وعىل هذا يعترب هذا االبالق (4)«اختص بباب وَق

 . , وهذا ال يمثل كل االبالقات عندها -رمحه اهلل-كام ذكر ابن السبكي هو االبالق الغالا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والزرك  يف  طنيف اامسامع برشح  ع اجلوامع: 1/11( ذها إىل التفريق بينهام ابن السبكي يف األشباه والنظا،ر: )1)

ظا،ر (, و2/919) باه والن ظا،ر: ن(, وابن ننيا احل1/7: )-يف النحو-السيييوبي يف األشيي باه والن في يف األشيي

يات: م)166م) قاء الكفوي يف الكل (, 886الفنون: م) ات(, وكذلك يف كطييياف اصيي الح728(, وأبو الب

 (, وعليه أكثر اامتنخرين واامعارصين . 2/290والبناين يف حاشيته عىل اامحىل: )

مة القواعد د(, ومق24(, والوجيز للبورنو: م)52(, والقواعد الفقهية للندوي: م)1/105وا،د اجلنية: )انظر: الف 

 ( . 1/24القواعد للحصني: )كتاب (, ومقدمة حتقيق 1/108للمقري: )

سبكي: )2) شباه والنظا،ر البن ال (, 46-47(, والقواعد الفقهية للندوي: م)137(, وابن ننيا: م)1/11( انظر: األ

َصَد به »( وما بعدها, ونص ابن السبكي هذا بقوله: 58والقواعد الفقهية للباحسل: م) الغالا فيام اختص بباب وق

 ( . 1/11انظر: األشباه والنظا،ر له: )« . نظا صور متطاهبة أن يسمى ضابً ا

 ( . 52( القواعد الفقهية للندوي: م)3)

 ( . 1/11( انظر: األشباه والنظا،ر له: )4)

= 
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احلديث ومن ثا صييار جمال الضييابف إن مفهوم الضييابف   ور   ورًا ملحوظًا بل القديا و-3

جد ن اقه عند اامعارصين ال يتط ى أبالنسييبة للقواعد الفقهية, وعىل هذا يوجد  مماالفقهي أضيييق 

 .  (1)ااموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسا،له

 الضيوابف يف جمال القواعد أو العكس فمن باب التسيامح والسيعة واهلل (2)وأما إبالق اامتقدمل

 أعلا بالصواب . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 51, 46انظر: القواعد الفقهية للندوي: م)( 1)

(, واالستغناء يف الفروق واالستثناء: 7)( هذا يفها من صنيع  اعة من اامتقدمل, انظر: كتاب القواعد البن رجا: م2)

(1/214 ,224 ,246 . ) 
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 املطلب الثالث: الفرق بني القواعد والضوابط الفقهية
 

ضوابف الفقهية مما اختلف فيه الفقهاء  شارو فيام  قدم إىل أن التفريق بل القواعد وال سبقت اال

نهام أبلق القاعدو عىل الضابف, والضابف عىل القاعدو وجعل بي (1)اامتقدمون واامعارصون, فمنها من

َق   رادًفا, ومنها َمنع فرَّ
َيق من جمال القاعدو .  (2)  بينهام وجعَل جمال الضابف أضع

ط كان يف أن كاًل منه ضابف ي سلَف يتنىل لنا أن القاعدو وال ضية كلية فقهية امومن خالل ما   ق

  ن بق عىل  لة من اجلز،يات الفقهية . 

 يق: وأهنام يف قان فيام ينا, عند القا،لل بالتفر

إن القاعدو جتمع فروعًا فقهية كثريو من أبواب كثريو بطالف الضييابف الفقهي فإنه جيمع فروعًا -1

حد فحسيييا باب وا ية من  قه أو (3)فقه باب من أبواب الف فإن الضيييابف اتص ب هذا  , وعىل 

 بموضوٍع فقهي واحٍد, بينام القاعدو  كون مما ال اتص بباب 

ضيق جمااًل وهذا يقرر التفريق بل القاعدو  ضابف أخص وأ ضابف يف جماهلام, فيدل عىل أن ال وال

 من القاعدو . 

إن الضوابف الفقهية ال يقع فيها كثري من الطذوذ واالستثناءات  ألهنا  ضبف موضوعًا واحدًا فال -2

طذوذ كثري, ومن هنا عرب عنها بعض الفقهاء بالكليات بطالف القواعد فإهنا يقع  سامح فيه ب يت

 .  (4)اتمن الطذوذ واالستثناءفيها يشء 

 وهذا يقرر الفرق بينها يف كلية القاعدو والضابف .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .28, من م)(6( انظر: اام لا الثاين من الرسالة, هامش رقا: )1)

 .  ( 29, من م)(1ين من الرسالة, هامش رقا: )( انظر: اام لا الثا2)

عد للمقري: )3) ظا،ر البن السييبكي: )1/212( انظر: القوا باه والن ظا،ر يف النحو 1/11(, واألشيي باه والن (, واألشيي

سيوبي: ) سل: 46-51(, والقواعد الفقهية للندوي: )131(, والبن ننيا: م)1/9لل (, والقواعد الفقهية للباح

(, والقواعد الفقهية 1/24(, ومقدمة حتقيق كتاب القواعد للحصييني: )2/919امسييامع: )(, و طيينيف ا60م)

 ( ]رسالة ماجستري[ . 52اامتعلقة باحلدود والقصام: م)

 ( . 52( انظر: القواعد الفقهية للندوي: م)4)

= 
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ية -3 ها الفقه امذا فاق بل ا حمل ا  ما  كون  ًبا  غال ية  عدو الفقه قا لة-إن ال وإن  -من حيث اجلم

اختلفوا يف بعض فروعها, وأما الضييابف الفقهي فكثرًيا ما اتص بمذها معٍل بل إنه قد يكون 

 .  (1)نفسه لفقيه واحٍد يف مذها معل االفه فيه فقهاء آخرون من اامذها وجهة نظر

ق بينهام -4 ن حيث العموم والطمول, فنَعَل القاعدو أعاَّ وأشمل من الضابف الفقهي مهناك من فرَّ

به ما ذكره اامقري يف كتا هذا اامعنى  ونعني : »(2)من حيث  ع الفروع وشييمول اامعاين ويؤكد 

كيل هو أخص من األصييول وسييا،ر اامعاين العقلية العامة وأعا من العقود و لة  بالقاعدو: كل

 « .  الضوابف الفقهية اخلاصة

 .  (3)ويطهد هلذا فحوى كالم ابن السبكي أيضاً 

سنى لنا أن القاعدو من حيث مفهومها العام,  ضابف الفقهي وغريه,  وعىل هذا البيان يت طمل ال

 و وهو بمفهومه العام يدخل حتت مسمى القاعدو . والضابف الفقهي أخص من القاعد

واحلاصييل أن الكلية معنًى يمثل روح »هذه التفرقة:  ا يقول الدكتور حممد الروكي يف أسيي

القاعدو الفقهية...فمتى وجدنا هذه الكلية يف عبارو من العبارات الفقهية فهي قاعدو فقهية وال علينا 

 .  (4)«  إذا ال مطاحة يف االص الح والعربو باامعنى ال باللف حينئٍذ أن يسميها البعض ضابً ا فقهًيا

 ل أن يلهمني السداد والتوفيق . نهذه أها الفروق بل القواعد والضوابف الفقهية واهلل أس

 

 

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/35( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )1)

 ( . 1/212( كتاب القواعد للمقري: )2)

 ( . 1/11انظر: األشباه والنظا،ر البن السبكي: )( 3)

 ( . 113( قواعد الفقه االسالمي للروكي: م)4)
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 (2)القواعد والضوابط الفقهية (1)املطلب الرابع: مصادر
 

نتينة استدالل معل, فبعضها  القواعد والضوابف الفقهية ليست وليدو مصدر واحد, وال هي

َل إليه ب ريق االستدالل واالستنبار اامتنوعة سواء كان استنباًبا  من نصوم الطارع, وبعضها ُ وصِّ

 .  (3)من النصوم, أو استقراًء هلا أو  تبًعا للنز،يات الفقهية أو غري ذلك

 : (4)يةويمكن أن  قسا مصادر القواعد والضوابف الفقهية إىل ثالثة أقسام ر،يس

 قواعد فقهية مصدرها نصوم الطارع من الكتاب والسنة .  القسم األول:

قواعد فقهية مصييدرها نصييوم العلامء واألقوال اامطرجة هلا, وهي يف الغالا  القس::م الثاين:

 للنصوم الرشعية .  -رمحها اهلل-فهمها  مبنية عىل

قام االسييتدالل القياا الفقهي قواعد فقهية أوردها الفقهاء اامنتهدون يف م القس::م الثالث:

 ويمثل هذا القسا تريو القواعد الفقهية من  راث العلامء . 

وعىل قوو اامصدر الذي أخذت منه القاعدو أو الضابف  توقف قوهتا وجماالت   بيقها, هنا أذكر 

 أها هذه اامصادر مع األمثلة والطواهد: 

 الكتاب والسنة: نصوص الشارع من  قواعد فقهية مصدرھاالقسم األول:

 عد أقوى مصادر القواعد والضوابف الفقهية  من الكتاب والسنة ال شك أن النصوم الرشعية

 وأرسطها وأوالها كام  عد القواعد اامستندو إليها أقوى أنواع القواعد وأرجحها . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

َ وعَ  ,الضييوابف الفقهية هو مصييادر نطيينو كل قاعدو منها وأسييا  ورودهاو ( اامقصييود بمصييادر القواعدِ 1) عنها بعض  ربَّ

د الفقهية . انظر: القواعد الفقهية للدكتور اامعارصين بمصييادر  كوين القواعد الفقهية أو مصييادر اسييتمداد القواع

 ( . 192الباحسل: م)

ضوعات التي  ناوهلا و( هذا اام لا من 2) ساهتاسدر اامو ضل اامعارصون يف درا وهو يت لا إكامل بعض  ها الفقهاء األفا

الفقهية (, وموسييوعة القواعد 1/33. انظر: مقدمة التحقيق لكتاب القواعد للحصييني: ) اجلوانا واسييتدراكها

 ( وما بعدها . 192( وما بعدها, والقواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)1/36للبورنو: )

 ( . 192انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)( 3)

 ( وما بعدها . 192( وما بعدها, والقواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)1/36( انظر: موسوعة القواعد الفقهية: )4)

= 
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ساٍو ت تلف وبام أن بناء القواعد عىل النصوم الرشعية ليس بمر بة واحدٍو وال هو عىل نمٍف مت

 : (1)القواعد اامستندو إليها من حيث االعتبار واالستدالل, وهو عىل نوعل

 النوع األول: نصوص القرآن الكريم: 

ا من القرآن الكريا فهو أعىل أنواع القواعد وأوالها باالعتبار حيث إن  ما كان مصييدره نصييً

 إليه .  القرآن الكريا هو أصل الرشيعة وكليتها, وكل ما عداه من األدلة راجع

 والقواعد اامستندو إىل القرآن الكريا ال تلو من نوعل أيضًا: 

 نصوم الكتاب التي هي نصوم قواعد فقهية:  األول:

القواعد التي من هذا القبيل  رد أحيانًا عىل صييغة النص الرشيعي دون  غيري أو بتغيري يسيري ال 

 .  (2)يطعر معه بتبدل صيغة النص الرشعي

 ب التي جرت جمرى القواعد: فمن آيات الكتا

فقد  عت هذه اآلية عىل وجازو لفظها أنواع البيوع ما أحل منها  (3)﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹقوله  عاىل: ﴿-1

َم عدا ما استثنى وما حرَّ
(4)  . 

 . (5)﴾ں ں ڱ ڱ ڱومنها قوله  عاىل: ﴿-2

لنا  وإ الفها هذه اآلية  عترب قاعدو شيياملة لتحريا كل  عامٍل و رصييٍف يؤدي إىل أكل أموال ا

 بالبابل من غري وجه مرشوع حيله اهلل ورسوله . 

 .  (6)﴾چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄومنها قوله  عاىل: ﴿-3

ضمنت قواعد ال» , وقيل: (7)«رشيعة يف اامنمورات واامنهيات...ييييفهذه اآلية من ثالث كلامت  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/36نظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )( ا1)

 ( . 193( القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)2)

 ( من سورو البقرو . 275( اآلية: )3)

 ( . 1/36: )موسوعة القواعد الفقهية للبورنو( 4)

 ( من سورو البقرو .188( اآلية: )5)

 ( من سورو األعراف . 199( اآلية: )6)

 ( . 3/280(, والدر اامنثور: )9/203(, نظا الدرر: )344-7/347ألحكام القرآن للقرببي: ) ( اجلامع7)

= 
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 .  (1)«ليس يف القرآن آية أ ع امكارم األخالق من هذه اآلية»

لة عىل يت بام ذكرتواألمث جًدا, فام،اًل إىل االختصيييار اكتف هذا اامنوال كثريو  واهلل ااموفق  (2) 

 .  واامعل

 نصوم الكتاب الدالة عىل القواعد أو الضوابف الفقهية ب ريق االجتهاد:  الثاين:

الكتاب  مواامقصييود هبذا  لك القواعد التي اسييتطرجها الفقهاء عن بريق االجتهاد يف نصييو

صدر فيها النص ال اموالبحث في ضمنته من اامعاين والعلل, فاام رشعي لكن ال ب ريق مبارش بل يييي 

 ب ريق التعليل والتوجيه . 

 وبناء القواعد عىل نصوم الكتاب عن بريق االجتهاد ليس كبناء السابق . 

 واألمثلة من هذا القبيل كثريو أذكر شيئًا منها عىل سبيل اامثال: 

  ۇ, أخذ الفقهاء هذه القاعدو الفقهية الكربى من قوله  عاىل: ﴿(3)سياملشقة جتلب التيقوهلا: -1

 .  (4)﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ها قوهلا: -2 قة يف  «احلرج مرفوع»ومن عدو السييياب قا خت ال عدو رفع احلرج التي هي أ قا أو 

 ے ے ه ھ ھ ھاامضييمون واالبار العام الذي  طييمالنه, اقتبس الفقهاء هذه القاعدو من قوله  عاىل: ﴿

 .  (5)﴾ۓۓ

ها قوهلا: -3 قاعدو من قوله  (6)قاعدة: الرض::ورات تبيا املحروراتومن أخذ الفقهاء هذه ال

قاع(7)﴾ڻٹ   ڻ ں ں  ڱ ڱ     ڱ    ڱ ڳ عاىل: ﴿ نار د, وكذلك أخذ بعضييها من هذه اآلية  و: الرخص ال  

 . باامعايص . حيث جعلوها قيًدا لقاعدو الرخص

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( انظر: اامصادر السابقة . 1)

 ( . 36-1/38(, وموسوعة القواعد للبورنو: )235-237( انظر: التفصيل يف القواعد الفقهية للدكتور الندوي: م)2)

 ( . 8باه والنظا،ر للسيوبي: م)(, واألش265( القواعد الفقهية للندوي: م)3)

 ( من سورو البقرو . 184( اآلية: )4)

 ( من سورو احلو . 76( اآلية: )5)

 ( .85(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)93(األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)6)

 (, من سورو البقرو .172(اآلية: )7)

= 
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القاعدو من القواعد الكربى اامعروفة أخذها الفقهاء من , هذه الرض::ر يلالومنها قوهلا: -4

 .  (2)﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀومن قوله  عاىل: ﴿ (1)﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې ېمضمون قوله  عاىل: ﴿

 واألمثلة يف هذا اجلانا كثريو جًدا, واهلل أعلا بالصواب . 

 النوع الثاني: نصوص السنة النبوية المطهرة: 

 أيًضا كنصوم الكتاب:  نوهو ربا

 نصوم السنة النبوية التي هي نصوم قواعد فقهية مبارشو:  األول:

وهذا النوع من القواعد ينا عىل صيييغة النص الرشييعي دون  غيري أو بتغيري يسييري ال يؤثر عىل 

 اامعنى واللف  الدال عليه . 

رشيفة اجلامعة التي جرت جمرى القو اعد واألمثلة عىل ذلك كثريو جًدا فمن األحاديث النبوية ال

 إىل جانا مهمتها الترشيعية ما ينا: 

 .  (4)«ما أسكر كثيه فقليله حرام», وقوله: (3)«كل مسكٍر حرام»قوله عليه الصالو والسالم: -1

بام أو يه من جوامع ملسو هيلع هللا ىلص  ع رسييول اهللِ »قال شيييخ االسييالم ابن  يمية بعد ذكر هذا احلديث: 

 .  (5)«مرشوًبا  ونوٍع وال  نثري لكونه منكواًل والالكلا كل ما غ ى العقل وأسكر ون يفرق بل نوعٍ 

ار»ومنها قوله عليه الصالو والسالم: -2 ر وال َضر  .  (6)«ال َضر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو البقرو . 233( اآلية: )1)

 من سورو البقرو . ( 231( اآلية: )2)

را  حرام, من كتاب األرشبة عن عا،طة (, يف باب بيان أن كل مسكرٍ 3/1586( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )3)

  .  اهلل عنها

(, يف باب النهي عن اامسييكر من كتاب األرشبة وال مذي يف سييننه: 2/294( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )4)

ذي يف باب ما جاء ما أسييكر كثريه فقليله حرام من أبواب األرشبة وابن ماجة يف سييننه: (, مع عارضيية األحو8/58)

وصييححه ( . 3/343( باب ما أسييكر كثريه فقليله حرام من كتاب األرشبة, واالمام أمحد يف اامسييند: )2/1225)

 ( . 8/142األلباين بطواهده. انظر: إرواء الغليل: )

 ( . 341-28/342( جمموع فتاوى شيخ االسالم: )5)

رضي بناره من كتاب األحكام, برقا: يييي(, يف باب: من بنى يف حقه ما ي2/784( احلديث أخرجه ابن ماجة يف سيننه: )6)

ويف إسييناده جابر  ( عن ابن عبا 2341, وبرقا: )«رجاله ثقات إال أنه منق ع»( عن عبادو, قال يف الزوا،د: 2340)

= 
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هذا احلديث من القواعد الكلية الكربى التي ذكرها الفقهاء وهو نص اامادو التاسييعة عرشيي من 

ألن ال النافية يف احلديث  فيد رضر بننواعه  ييييصه ينص عىل حتريا الفجملة األحكام العدلية, وهو ب

 استغراق اجلنس فاحلديث وإن كان خرًبا لكنه يف معنى النهي . 

 .  (1)فاحلديث من أها القواعد وأشملها فروًعا وهلا   بيقات واسعة يف الفقه االسالمي

 . (2)«اخلراُج بالضامن»ومنها: قوله عليه الصالو والسالم: -3

لقواعد الطييا،عة اامتداولة عن بريق جملة األحكام العدلية, هذا احلديث النبوي الرشيييف من ا

وهو من القواعد التي  ناوهلا الفقهاء باعتبار أهنا قواعد جامعة لكثري من األحكام الرشييعية العملية, 

وقد جاء يف بعض روايا ه ذكر السييبا الذي ورد من أجله النص وهو: ملسو هيلع هللا ىلص وهو من جوامع كلمه 

ه عليه فقال الرجل: يا ملسو هيلع هللا ىلص غله ثا وجد به عيبًا فطاصييمه إىل النبي أن رجاًل اشيي ى عبًدا فاسييت» فردَّ

 .  (3)«اخلراج بالضامن»ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل قد استغل غالمي  فقال رسول اهلل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اامرفق من كتاب األقضييية, واالمام أمحد يف يف ( مرسيياًل يف باب القضيياء 2/574اجلعفي, واالمام مالك يف ااموبن: )

(, وصححه 4/228(, والدارق ني يف سننه: )6/60(, والبيهقي يف السنن الكربى: )5/327, و)1/313اامسند: )

س ضها ببع»(, ووافقه الذهبي, وقال النووي: 2/57رك: )تداحلاكا يف اام , «ضٍ حديث حسن, ... وله برق يتقوى بع

, وصييححه الطيييخ ( ر/مؤسييسيية الرسييالة2/210احلكا: )انظر: جامع العلوم و« . هو كام قال»وقال ابن رجا: 

 ( . 896( برقا: )3/408األلباين يف إرواء الغليل: )

 ( .242( انظر: القواعد الفقهية للندوي: م)1)

ا فاستعمله ثا وجد به عيًبا, من كتاب البيوع, (, يف باب: فيمن اش ى عبدً 3/779( احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )2)

, 1285( يف باب ما جاء فيمن اشيي ى العبد من كتاب البيوع برقا: )3/581(, وال مذي يف سييننه: )3508برقا: )

( يف باب اخلراج بالضامن من كتاب البيوع 7/223, والنسا،ي يف سننه: )«هذا حديث حسن صحيح»(, وقال: 1286

نه: )(, وا4495برقا: ) جة يف سيين ما ب2/753بن  نا( يف  تاب الت بالضييامن من ك , 2242ات برقا: )راب اخلراج 

يخ (, وقال الطيي1125(, وابن حبان يف صييحيحه برقا: )238, 208, 6/49(, واالمام أمحد يف اامسييند: )2243

 ( . 158-5/159(, وإرواء الغليل: )2/670بو داود: )أ, انظر: صحيح «حسن»األلباين: 

( يف باب اخلراج بالضامن من كتاب التنارات 2243(, برقا: )3/753ث هبذا اللف  أخرجه ابن ماجة يف سننه: )( احلدي3)

 . وينا بيان ذلك يف قاعدو الغلة... وقد سبق الكالم عىل احلديث مفصاًل يف اهلامش السابق 

= 
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 .  (1)«العجامء جرحها جبار»قوله عليه الصالو والسالم:  :ومنها-4

, فاحلديث (2)«العجامء جبارجناية »أخذ الفقهاء من هذا اللف  القاعدو اامطييهورو لدهيا, وهي: 

بعد  غيري بفيف صار من القواعد اامتداولة لدى الفقهاء يف جمال نفي الضامن أو الرضر عن اال الف 

الذي  سييببه البهيمة من  لقاء نفسييها, فهو يدل عىل أن ما  تلفه البها،ا من ماٍل أو نفٍس هو هدر ال 

 ضامَن فيه  إن ن يكن صاحبها قد  سبا يف ذلك . 

وهو نص  (3)«البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر»ومنها: قوله عليه الصييالو والسييالم: -5

 .  (4)اامادو السادسة والسبعل من جملة األحكام العدلية

 .  (5)«املسلمون عند رشوطهم»ومنها: قوله عليه الصالو والسالم: -6

فظاهر اامعنى يدل عىل وجوب  ,(6)رشييورييييياحلديث اعتمده الفقهاء قاعدو فقهية يف أبواب ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

باب: اامعد12/265( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )1) باري يف  ن جبار والبئر جبار من كتاب (, مع فتح ال

العنامء واامعدن والبئر جبار من كتاب  جرح(, يف باب 11/222(, ومسييلا يف صييحيحه: )6912الديات, برقا: )

 ( . 4440احلدود, برقا: )

مادو رقا: )2) ية,  عدل كام ال لة األح ية: م)94( انظر: جم عد الفقه ية: م)457(, ورشح القوا ،د البه (, 53(, والفرا

 ( . 5/21, موسوعة القواعد الفقهية للبونور: )(240-367الفقهية للندوي: م) عدوالقوا

(, يف باب إذا اختلف الراهن واامرهتن ونحوه من كتاب الرهن, برقا: 5/172( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه )3)

ليمل عىل اامدعى (, يف باب ا12/229(, واللف  عنده: أن اليمل عىل اامدعى عليه, ومسييلا يف صييحيحه: )2914)

ية, برقا: ) تاب األقضيي يه من ك نا للبيهقي: 4445عل يه, واللف  ه امدعى عل نده: ولكن اليمل عىل ا (, واللف  ع

نه: 10/252) قال النووي يف أربعي يث حسيين»(,  ية مع رشحه انظر:« . حد تاب األربعل النوو جامع العلوم  ك

 ( . 5/383, وقد حسنه احلاف  يف الفتح: )(12/2(, وصحيح مسلا برشح النووي: )2/226واحلكا: )

 ( . 76( انظر: جملة األحكام العدلية, مادو رقا: )4)

سننه: )5) سننه: )2/273( احلديث أخرجه أبو داود يف  ضية, وال مذي يف  صلح من كتاب األق -3/634(, يف باب يف ال

(, وذكره 1352كتاب األحكام, برقا: )يف الصييلح  عليقًا بل النا , من ملسو هيلع هللا ىلص ( يف باب ما ذكر عن رسييول اهلل 635

سو: )يييير ة باب أجر الالبطاري يف   طيخ األلباين يف إرواء الغليل: )(4/527سم صححه ال ( برقا: 5/142, و

(13030 . ) 

(, وموسييوعة القواعد 2/450(, موسييوعة القواعد والضييوابف الفقهية للندوي: )2/430البالغة: ) اهلل ( انظر: حنة6)

 ( . 1/38نو: )الفقهية للبور

= 
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رشور  ضيه اامتعاقدان من ال رشور التي حتل احلرام أو حترم احلالل كام ورد يف  إالاح ام كل ما ر ال

 .  (1)بعض ألفاظه

رشيفة التي اعتربها الفقهاء قواعد فقهية ذكرهتا متثياًل,  صوم األحاديث النبوية ال هذه بعض ن

صاء بل هذا اامقام  أل يف وأرى أن هذا يكفي ستق صود من هذا اال صود هونه ليس اامق ضيح اامق التو

 ليس غري . 

 نصوم السنة النبوية الدالة عىل القواعد والضوابف الفقهية عن بريق االجتهاد .  الثاين:

اامقصييود هبذا  لك القواعد التي اسييتطرجها الفقهاء عن بريق االجتهاد يف نصييوم السيينة, 

بل ب ريق التعليل  -كام سييبق بيانه-رشيييف لكن ال ب ريق مبارش فاامصييدر فيها احلديث النبوي ال

 والتوجيه والتفسري . 

 واألمثلة من هذا القبيل كثريو أيضًا, أذكر شيئًا منها عىل سبيل اامثال:

صل يف هذه القاعدو قوله عليه (2)«حريم لههو احلريم له حكم ما »قوهلا: -1 , ذكر العلامء أن األ

، واحلرام بنين وبينهام أمور مش::تبهات، ال يعلمهن كثي من الناس، إن »الصييالو والسييالم:  احلالل بنين

عر يف الش::بهات وقعر يف احلرام ...  قر ويؤيد هذا  (3)«فمن اتقى الش::بهات اس::تدأ لدينه وعرو::ه، ومن ور

االسييتنبار مفهوم القاعدو, فإهنا  دل عىل أن للحريا حكا ما هو حريا له, فإن كان حرياًم للواجا 

 .  (4)فهو واجا, وإن كان حرياًم للحرام فهو حرام

, بناء هذه القاعدو عىل با،فة من األحاديث الدالة (5)«الفرض أفضل من النفل»ومنها قوهلا: -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سلمون عىل رشوبها إال رشًبا حرم حالالً أو أحل حراًما»واللف  هو: ( 1) (, من 3/635سنن ال مذي: )انظر: « . واام

, وصييححه (2353( من كتاب األحكام برقا: )2/788(, وكذلك سيينن ابن ماجة: )1352كتاب األحكام برقا: )

  . ( وما بعدها5/143األلباين يف إرواء الغليل: )

 ( . 139( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)2)

باب: احلالل 1/20( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )3) واحلرام بّل .. من كتاب البيوع, ومسييلا يف  بلِّ ( يف 

 ( يف باب: أخذ احلالل و رك الطبهات من كتاب اامساقاو . 1219-3/1220صحيحه: )

 ( . 202احسل: م)( القواعد الفقهية للدكتور الب4)

 ي(, وقواعد الفقه االسييالم161(, واألشييباه والنظا،ر للسيييوبي: م)1/185( األشييباه والنظا،ر البن السييبكي: )5)

 ( . 150للروكي: م)

= 
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بر إيلَّ عبد ب»عىل هذا اامعنى, منها قوله عليه الصالو والسالم فيام يرويه عن ربه:  يشء أحبَّ ::وما تقرَّ

 . ألفضلية واألحبية عن غري الفرا،ض, فاحلديث يدل رصاحًة عىل نفي ا(1)«إيلن مما افرتوت عليه

شهر رمضان: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  يويؤكد هذا اامعنى ما رو ب فيه بخصلة »أنه قال يف فضل  من تقرَّ

من خصال اخلي كان كمن أدى فريضة فيام سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعني فريضةر 

 .  (2)«فيام سواه...

سور ال »ومنها قوهلا: -3 سقطاملي سور ي ستنب ة من  (3)«باملع شهر القواعد اام هذه القاعدو من أ

 .  (4)«إذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله 

صل  سري»قال:  ويؤكد هذا اامعنى ما روى عمران بن احل سنلت النبي  (5)كانت يب بوا ملسو هيلع هللا ىلص ف

, فإنه يسييتفاد من (6)«ت ع فقاعًدا, فإن ن  سييت ع فعىل جنٍا عن الصييالو, فقال: صييلِّ قا،اًم فإن ن  سيي

كان حارًا  فحيثاحلديث أن ااميسور ال يسقف باامعسور  ألن وجوب الصالو منور بوجود العقل 

 ال يسقف التكليف عن اامكلف كام ال يسقف الركوع والسنود بالعنز عن القيام . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

حه: )1) طاري يف صييحي جه الب يث أخر حلد باب التوا11/348( ا باري يف  قا( مع فتح ال تاب الر , برقا: قضييع من ك

(6502)  . 

سلامن الفارا, برقا: ) ( احلديث أخرجه2) (, وقال يف  ر ة بابه: 3/191(, )1887ابن خزيمة يف صحيحه مرفوًعا عن 

طيخ ابن حبان يف الثواب وفيه عيل بن زيد بن جدعان  صح اخلرب, وكذلك رواه أبو ال ضان إن  شهر رم ضا،ل  باب ف

 ( . 392وهو ضعيف, وقد ضعفه حمقق صحيح ابن خزيمة, وكذلك حمقق ل ا،ف اامعارف: م)

ظا،ر البن السييبكي: )3) باه والن ها: )1/155( األشيي امذ ظا،ر للسيييوبي: 2/577(, واامنموع ا باه والن (, واألشيي

 ( . 2/19(, وقواعد األحكام: )176م)

صحيحه: )4) صام, 13/251( احلديث أخرجه البطاري يف  سول اهلل من كتاب االعت سنن ر ( مع الفتح يف باب االقتداء ب

 ( يف باب فرض احلو مرو يف العمر من كتاب احلو . 9/101ومسلا يف صحيحه: )

بواسييري  ع باسييور,   لق عىل مرض حيدث فيه متدد وريدي دوايل يف الرشييج عىل األشييهر . انظر: النهاية يف غريا ( 5)

 ( . 18(, واامصباح اامنري: م)1/56(, واامعنا الوسيف: )77احلديث: م)

صحيحه:6) صالو, 2/684) ( احلديث أخرجه البطاري يف  صري ال صىل عىل جنٍا من كتاب  ق ( يف باب إذا ن ي ق قاعًدا 

 ( . 1116, و1115(, وكذلك برقا: )1117برقا: )

= 
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لداللة عىل القاعدو  (2)حيتمل هذا اامعنى اأيضيييً  (1)واحلديث الوارد يف النهي عن اامنكر ويؤكد ا

 اامذكورو . 

 .  (3)﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ: ﴿ويعضد هذا اامغزى قول اهلل 

صدهاومنها: قوهلا: -4 صل فيها (4)األمور بمقا : هذه القاعدو من القواعد الكلية الكربى, واأل

, وقد اعترب بعض (5)«ٍئ ما نوى...إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امر»قوله عليه الصييالو والسييالم: 

ضًا من هذا احلديث قاعدو أخرى,  ستطرج بعض العلامء أي العلامء هذا احلديث نص قاعدو فقهية, وا

 .  (6)«ال ثواب إال بنيةٍ »وهي: 

, هذه القاعدو من القواعد الكلية الكربى أيضييًا, (7)اليقني ال يلول بالش:: ومنها: قوهلا: -5

صل فيها كام ذكر ا إذا وجَد »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  أبو هريرو لفقهاء هو احلديث الذي رواه واأل

َمَع صوً ا أو  أحدكا يف ب نه شيًئا فنشكل عليه أخرَج منه يشء أم ال؟ فال ارجنَّ من اامسند حتى يسع

من وهذا احلديث أصل », قال النووي بطنن اعتامد واستناد القاعدو اامذكورو إىل احلديث: (8)«جيد رحًيا

صوهلا حتى  شياء حيكا ببقا،ها عىل أ سالم, وقاعدو عظيمة من قواعد الفقه, وهي أن األ صول اال أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ست ع فبقلبه, منكا من رأى »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ( وهو ما روى عن النبي 1) سانه, فإن ن ي ست يع فبل منكًرا فليغريه بيده, فإن ن ي

ضعف االيامن صحيحه: )احلديث أخر« . وذلك أ سلا يف  ( يف باب بيان كون النهي عن اامنكر من االيامن 1/69جه م

 ( . 70.. من كتاب االيامن, برقا: )

 ( . 285-286( انظر: القواعد الفقهية للندوي: م)2)

 ( من سورو البقرو . 286( اآلية: )3)

(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: 9بي: م)(, واألشباه والنظا،ر للسيو1/54( انظر: األشباه والنظا،ر البن السبكي: )4)

 ( . 27م)

, 8/175, 58, 7/4, 5/72, 3/191, 1/2أخرجه البطاري يف صييحيحه يف عدو مواضييع: ) ,( احلديث متفق عليه5)

 ( من كتاب االمارو . 1515-3/1516(, ومسلا يف صحيحه: )29, 9/25

 ( . 20( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)6)

شباه و7) سبكي: )( األ سيوبي: م)1/13النظا،ر البن ال شباه والنظا،ر لل شباه والنظا،ر البن ننيا: 50(, واأل (, واأل

 ( . 166(, والوجيز: م)574(, واامدخل الفقهي العام: م)4(, وجملة األحكام العدلية, مادو رقا: )55م)

أن من  يقن ال هارو ثا شك يف احلدِث ( يف باب: الدليل عىل 1/276( احلديث هبذا اللف  أخرجه مسلا يف صحيحه: )8)

 فله أن يصيل ب هار ه  لك, من كتاب احليض . 

= 
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 .  (1)«يتيقن خالف ذلك وال يرض الطك ال ارئ عليها

شبهاتومنها قوهلا: -6 سقط بال سالم: (2)احلدود ت صالو وال صل هذه القاعدو قوله عليه ال , وأ

, والقاعدو ألفاظ متعددو وشييواهد يتقوى بعضييها ببعضٍ وللحديث  (3)«ادرؤوا احلدود بالش::بهات»

 .   (4) احلديث وهلذا فإّن عدها من ألفاظ احلديث النبوي الرشيف ليس ببعيد اامذكورو قريبة من نص

صوم  ستنب وا وأخذوا من ن سا كثريو جدًا, هذه األمثلة  ؤكد أن الفقهاء ا واألمثلة يف هذا الق

ا من األحاديث مبارشو وإنام  األحاديث النبوية الرشيييفة قواعد فقهية كثريو وهي ليسييت نصييوصييً

 عن بريق االجتهاد .  انبثقت وأخذت

 لهم:  ھا نصوص العلماء واألقوال المخرجةالقسم الثاني: قواعد فقهية مصدر

 نوعان أيضار:  وهي

 :(5)النوع األول: قواعد فقهية مصدرها اإلجماع المستند إلى الكتاب والسنة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/49ي: )و( رشح صحيح مسلا للنو1)

(, واللف  عنده: احلدود  درأ 129(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا احلنفي: م)136( األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)2)

هات,  ن2/225, 2/40اامنثور للزرك يي: )وبالطييب ية لل عد الفقه (, والفروق للقرايف: 242وي: م)د(, والقوا

(4/172 . ) 

سند أيب حنيفة: م)3) ( عن ابن عبا  4(, يف كتاب احلدود, برقا: )32( احلديث هبذا اللف  مرفوًعا أخرجه احلارثي يف م

بن صالح اامرصي: أمحد  والظاهر: أن هذا إسناد صحيح فإن سنده فيه: عن مقسا عن ابن عبا , ومقسا ثقة, قال عنه

, ووثقه يعقوب بن سييفيان والدارق ني أيضييًا . انظر: هتذيا «مكي  ابعي ثقة», وقال أبو يعىل: «ثقة ثبت ال يشء فيه»

هذيا البن حنر: ) حلاف  ابن حنر يف التلطيص احلبري: )507(, برقا: )288-10/289الت (:  2/353(, وذكر ا

اهييي, وسكت عنه, فهو حسن «. مقسا عن ابن عبا  بلف  األصل مرفوًعا ويف مسند أيب حنيفة للحارثي من بريق»

 له عن ابن عباٍ  »(, قال السيوبي: 11/523أو صحيح عىل أصله . انظر: إعالء السنن: )
ٍ
أخرجه ابن عدي يف جزء

سكت عليه شباه والنظا،ر له: م)« . ثا  طوكاين يف نيل األوبار: )136انظر: األ صح (: »7/118(, قال ال ما فيه وأ

( عن عبد اهلل بن مسييعود موقوًفا, قال 227-2/228, ويف فيض القدير للمناوي: )«عن عبد اهلل بن مسييعوٍد موقوفاً 

سناد, وبه يرد »ابن حنر:  سن اال ضعيفةوهو موقوف ح سطاوي: برقه كلها  طيخ األلباين يف «قول ال ضعفه ال , و

 . ( 43(, وانظر: اامقاصد احلسنة برقا: )7/343االرواء: )

 (.209-210انظر: القواعد الفقهية لألستاذ الدكتور للبا حسل: م ) ) 4) 

 ( . 1/39( انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )5)

= 
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هذا النوع بيان  لك القواعد التي أخذت من نصوم إ اع العلامء, واألمثلة عىل واامقصود من 

 هذا كثريو, أذكر هنا شيئًا منها عىل سبيل اامثال: 

: فهذه القاعدو  فيد حتريا اجتهاد يف حكا مسنلة ورد فيها نص (1)ال اجتهاد مع النصقوهلا: -1

عدم وجود النص أما عند وجوده فال اجتهاَد إال يف من الكتاب والسنة  ألنه إنام حيتاج لالجتهاد عند 

 .  (2)فها النص وداللته, واألصل يف هذه القاعدو إ اعها عىل أن االجتهاد ال يسوغ مع وجود نص

وعربت جملة األحكام العدلية عن هذه القاعدو  (3)االجتهاد ال ينقض باالجتهادومنها قوهلا: -2

, وهي من القواعد اامهمة يف جمال االجتهاد ال ينقض بمثله يف اامادو السييادسيية عرشيي منها بصيييغة:

االجتهاد والقضاء, واألصل فيها عىل ما ذكره بعض العلامء إ اع الصحابة  وأن بعضها كان يقيض 

يؤدي إىل عدم استقرار  -أي النقض-يف مسا،ل واالفه من بعده وال ينقض قضاءه كام علل ذلك بننه 

 .  (4)األحكام

رشعي, ونفذت يييلقاعدو: أن األحكام االجتهادية إذا فصلت هبا الدعوى عىل الوجه الواامراد با

أنه ال جيوز نقضييها بمثلها  ألن االجتهاد الثاين ليس بنوىل من االجتهاد األول  وألنه إذا جاز نقض 

 األول جاز أيًضا نقض الثاين بثالث, والثالث بغريه فال يمكن أن  ستقر األحكام . 

  نة التي منها حديث عمرو بن العامباحثل أن هذه القاعدو مستن بة من السويرى بعض ال

إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أص::ابر فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

 .  (5)«أجر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والوجيز يف القواعد الفقهية 329ي: م)م(, وقواعد اخلاد14(, برقا: )1/25( انظر: رشح جملة األحكام العدلية: )1)

 ( . 33للبورنو: م)

 ( . 89(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)57: درر احلكام, مادو رقا: )انظر( 2)

 ( . 113( األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)3)

 ( . 113( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)4)

( يف باب أجر احلاكا إذا اجتهد فنصيياب أو أخ ن من 9/133( احلديث متفق عليه, أخرجه البطاري يف صييحيحه: )5)

( يف باب بيان أجر احلاكا إذا اجتهد فنصيياب أو أخ ن من كتاب 3/1342االعتصييام, ومسييلا يف صييحيحه: )كتاب 

 األقضية . 

= 
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رشَع االجتهاَد ور ا عليه الثواب يف اخل ن والصواب . وهذا يعني أن ملسو هيلع هللا ىلص ووجه االستنبار أنه 

فتكون اجتهاداهتا متسيياوية,  (1)ن ليس يف مقدور أحٍد منهاممن أصيياب أو أخ ن من اامنتهدي العلا

 .  (2)فال جيوز أن ينقض بعضها بعًضا  الحتامل أن  كون اامنقوضة أقوى من الناقض

 النوع الثاني: قواعد فقهية مصدرها نصوص العلماء واألقوال المخرجة لهم: 

ين القواعد الفقهية نصييوم العلامء سييواء كانوا من العلامء من اامصييادر التي عملت عىل  كو

اامنتهدين اامعروفل أو ممن سييبقها من علامء الصييحابة والتابعل, ومن  لك النصييوم ما كان عىل 

هيئة قواعد أو ضوابف أو أصول حتى استقر يف كتا القواعد ومنها ما جرى حتسل و طذيا عبار ه 

 .  (3)حتى أخذ مكانه يف ميدان القواعد الفقهيةمتدرجًا يف ذلك عىل مر العصور 

اذكر هنا نامذج من  لك النصييوم التي لعبت دورًا فعااًل يف  كوين القواعد الفقهية منذ نطيين ه 

 فمن  لك النصوم: 

شد عمر بن اخل اب -1 رشوط»: قول اخلليفة الرا , واعترب العلامء (4)«مقاطع احلقوق عند ال

 األثر قاعدو فقهية يف باب الرشور . اامنتهدون فيام بعده هذا 

, »: }ومنها: قول ابن عبا  -2
ٍ
فهو  «فإن ن جتدوا»كل يشء يف القرآن: أو فهو خمري, وكل يشء

 .  (5)«األول فاألول

ا  ي مكرٍه فهو »: (6)ومنها قول القاا رشيح بن احلارث الكندي-3 من رشط عىل نفس::ه طاًعر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 96( نظرية التقعيد الفقهي: م)1)

 ( . 209-210( اامصدر السابق, والقواعد الفقهية للباحسل: م)2)

 ( . 216( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)3)

صحيحه: ) عليًقا ثر أخرجه البطاري ( األ4) رشور يف اامهر عند عقدو النكاح, 5/322يف  سنن ( يف باب ال والبيهقي يف ال

(, وابن أيب شيييبة يف اامصيينف: 14438( يف باب الرشييور يف النكاح, من كتاب الصييداق برقا: )7/249الكربى: )

الرشر يف النكاح, وصححه الطيخ األلباين يف ( يف باب ما جاء يف 1/185( وسعيد بن منصور يف السنن: )4/199)

 . ( 3/302إرواء الغليل: )

 ( عن ابن عبا  . 4/395( األثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف اامصنف: )5)

هو أبو أمية رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلها الكندي, قاا الكوفة وفقيهها, حّدث عن عمر وعيل وغريمها. وعنه ( 6)

 (هي . 80( أو )78ي وابن سريين ووثقه ابن معل, يقال له قاا اامرصيل,  ويف سنة )إبراهيا النطع

= 
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 .  (1)«عليه

إىل اإلمام عىل قدر  التعلير»(: 182يب يوسييف يعقوب بن إبراهيا )تومنها قول القاا أ-4

ه رر غر  .  (2)«عرم اجلرم وصر

 .  (3)«كل ما ال يفسد الثوب ال يفسد املاء»(: 179ومنها قول االمام مالك )ت-5

 .  (4)«ال جيتمع األجر والضامن»(: 189ومنها: قول حممد بن احلسن الطيباين )ت-6

 .  (5)«ال ينسب إىل ساكٍت قول»(: 204مد بن إدريس الطافعي )تومنها قول االمام حم-7

 .  (6)«إذا َضاق األمر ا ََّسعَ »وكذلك قوله: -8

 . (7)«كل ما جاز فيه البيُع جتوز فيه اهلبة والصدقة والرهن(: »241ومنها قول االمام أمحد )ت-9

جة هلا كانت مصييدًرا هذه األمثلة  وضييح لنا أن نصييوم العلامء اامنتهدين واألقوال اامطر

خصًبا لتكوين القواعد الفقهية وأصدق شاهد وأدل دليل عىل ذلك أن بعض هذه النصوم أضحت 

 صوصها . فالقواعد الفقهية بنصوصها و قواعد ثابتة مستقلة وجرت جمرى -رمحها اهلل-عند الفقهاء 

 

 ل القياسي الفقهي: القسم الثالث: قواعد فقهية أوردھا الفقهاء المجتهدون في مقام االستدال

ويف هذا القسا  عترب  عليالت األحكام الفقهية االجتهادية ومسالك االستدالل القياا عليها 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وهتذيا التهذيا: 4/132(, وحلية األولياء: )1/85(, وشييذرات الذها: )2/460انظر: وفيات األعيان: ) 

(4/328 . ) 

 ( مع رشح الكرماين . 12/55( انظر: صحيح البطاري: )1)

 ( . 180م أيب يوسف: م)( كتاب اخلراج لإلما2)

 ( . 1/6( انظر: اامدونة الكربى: )3)

األجر والضييامن ال » :(, ولقد عربَّ عن هذه القاعدو أصييحاب اامنلة العدلية بصيييغة3/45( انظر: كتاب األصييل: )4)

 ( . 86انظر: جملة األحكام, مادو رقا: ) « .جيتمعان

 ( . 158بي: م)( . وكذلك األشباه والنظا،ر للسيو1/152( األم: )5)

(, واألشباه والنظا،ر البن السبكي: 92(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)120-1/121( انظر: اامنثور للزرك : )6)

(1/48 . ) 

 ( . 94(, وكذلك نقله الندوي يف القواعد الفقهية: م)203( كتاب مسا،ل االمام أمحد أليب داود السنستاين: م)7)

= 
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من أعظا مصييدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيييغها وهي متثل تريو القواعد الفقهية من  راث 

ومن  (1)الستدالل العقيلالعلامء سواء كان ذلك عن بريق االستقراء أو القيا  أو االستصحاب أو ا

 األمثلة التي  نري لنا ال ريق إىل هذا القسا ما ينا: 

بب»قوهلا: -1 بت احلكم بثبوت الس:: هاء (2)«إنام يث ية اسييتنب ها الفق ية وفقه قاعدو أصييول هذه   ,

اامنتهدون من اال اع ومعقول النصييوم, فمثاًل: يثبت وجوب صييالو الظهر و علقها يف ذمة 

ط صالو فلو ن يثبت الزوال ن اامكلف بزوال ال سبا لثبوت الوجوب لل طمس  مس, فزوال ال

 . (4)﴾ڦ ڦ ڦ ڤقوله  عاىل: ﴿ب, وقد يستدل هلا (3)يثبت الوجوب

ا مل جيل بيعهومنها: قوهلا: األصل عند الطافعي: -2 ا جاز بيعه وما مل يكن طاهرر أن كل ما كان طاهرر
(5) 

 .  (6)ق االستقراءهذه القاعدو من القواعد التي خرجت عن بري

 .  (7)«اامعدوم رشًعا كاامعدوم حًسا أو حقيقةً »ومنها: قوهلا: -3

 .  (8)ومنها قوهلا: ما يضمن بالعمد يضمن باخل ن-4

هذه القاعدو من القواعد التي خرجت عىل أصييل  (9)األص::ل بقاء ما كان عىل ما كانومنها قوهلا: -5

صحاب, بل القاعدو هذه جاءت بمعنى اال ست سه وذلك ألن احلكا ببقاء ما اال صحاب نف ست

ته و غيريه  باليقل وعدم إزال قاء عىل احلكا السيييابق اامسييتصييحا  ما كان يعني الب كان عىل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

-222القواعد الفقهية له: م) يف هذا القسييا سييتة برق ومثل كل بريق عىل حدو . انظر ل( ذكر الدكتور الباحسيي1)

261) . 

 ( . 28/10اامبسور للسخيس: )( 2)

 ( . 1/42( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )3)

 ( من سورو االرساء . 78اآلية: ) (4)

 ( . 2/250ية عمريو: )(, وحاش3/350, وروضة ال البل: )(135( انظر:  نسيس النظر: م)5)

 ( .226( انظر  فصيل الكالم يف القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)6)

 ( . 138(, وإيضاح اامسالك: م)6/333( كتاب القواعد للمقري: )7)

 ( . 461( نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي: م)8)

 ( . 57(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)56وبي: م)(, األشباه والنظا،ر للسي1/303( انظر: اامنموع اامذها: )9)

= 
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 باالحتامالت والطكوك ال ار،ة . 

هذه القاعدو من القواعد التي ذكرها أصييحاب اامنلة  (1)«اجلواز الرش::عي ينايف الض::امن»ومنها: -6

اعد التي يقيضيي هبا العقل  ألن الضييامن يكون بالتعدي, وبفعل ما ال وهي من القو»العدلية 

 «؟(2)جيوز, فكيف جيتمع مع التنويز الرشعي

هذه نامذج من القواعد والضييوابف الفقهية التي اسييتنب ت أو خرجت من  عليالت الفقهاء 

ست ع ستدالل القياا الفقهي وهي لي سالك اال ىل مر بة لألحكام الفقهية االجتهادية عن بريق م

صيغها اامحكمة  طذيا جاءت عىل  صقيل و  صوصها إال أهنا بعد    لك القواعد التي أخذت من ن

ما زالت وال  زال بحاجة إىل  التي  داوهلا العلامء وجرت جمرى القواعد الفقهية, وهي كثريو وهي 

 التنقيا وال  يا, واهلل أعلا بالصواب . 

 

 

 
 

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 381(, ورشح القواعد الفقهية للزرقا: م)1/251( رشح اامنلة لأل اا: )1)

 ( . 243( القواعد الفقهية للباحسل: م)2)
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 والضوابط الفقهية املطلب اخلامس: دليلية القواعد
 

ستند  ضوابف الفقهية دلياًل ي سنلة هل جيوز أن جتعل القواعد وال اختلف الفقهاء والباحثون يف م

 إليه يف استنبار األحكام, ومدرًكا يؤخذ به يف التعليل وال جيح اختالًفا يمكن إرجاعه إىل قولل: 

لفقهية عىل استنبار األحكام, و عول إنه يسوغ لنا أن نستدلَّ بالقواعد والضوابف ا القول األول:

ستندل  صح لنا أن ن ضع التعليل وال جيح فيام ال يوجد فيه دليل أقوى منها, وي ا فيام هبعليها يف موا

 .  (1)للدليل اامستدل به وزيادًو عليه يوجد فيه دليل  قويةً 

ذا ضل ويطهد هلوسلك هذا اامسلك كثري من الفقهاء قدياًم وحديًثا وكذلك بعض الباحثل األفا

 عباراهتا اامطتلفة, أذكر هنا شيئًا منها:  القول

ِئل عن خرء ال ري والدجاج التي ليسييت 179)ت -رمحه اهلل- قول االمام مالك-1 ( عندما سييُ

 .  (2)«كل ما ال يفسد الثوب فال يفسد املاء»:  -رمحه اهلل- فقال ءبمطالو  قع يف االناء فيه ااما

جاءت يف موضع التعليل واالستدالل, وهي كضابٍف  -رمحه اهلل-مالك هذه العبارو عن االمام 

 فقهي اعتمد عليها االمام يف استنبار األحكام . 

( يف مواقع 182)ت -رمحه اهلل- األنصاري ومنها قول االمام أيب يوسف يعقوب بن إبراهيا-2

ستدالل:  صفُت »التعليل واال سنلة وليس لإلما وهذه ااموات و شيًئا من يد لك يف أول اام م أن ارَج 

 .  (3)«أحٍد إال بحق ثابٍت معروف

كل »رشيي من أرض اخلراج: يييييبيان حد أرض الع رضأيضييًا يف مع -رمحه اهلل-ومنها قوله -3

 .  (4)«أرض أسلا أهلها عليها وهي من أرض العرب أو أرض العنا فهي هلا وهي أرض عرش

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يف إيضاح قواعد  ( وما بعدها, والوجيز293( انظر:  فصيل الكالم يف اامسنلة يف القواعد الفقهية للدكتور الندوي: م)1)

( وما بعدها, وكتاب 1/44(, وموسييوعة القواعد الفقهية: )33الفقه الكلية للدكتور حممد صييدقي البورنو: م)

 . وما بعدها ( 265(, والقواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)116-1/117القواعد أليب عبد اهلل اامقري: )

 (هي . 1323دو سنة )(, ر/م بعة السعا1/6( انظر: اامدونة الكربى: )2)

 ( . 65-66( انظر: كتاب اخلراج أليب يوسف: م)3)

 ( . 69( انظر: اامصدر السابق: م)4)

= 
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 وهي  طهد بكل رصاحٍة أهنا من العبارات ومثل هذه العبارات عن االمام أيب يوسف كثريو جداً 

يف مواضع التعليل, وهي كقواعد أو ضوابف فقهية خرجت عليها  -رمحه اهلل- التي استدل هبا االمام

 مسا،ل وأحكام أخرى . 

ولو أن رجاًل كان (: »189)ت -رمحه اهلل- قول االمام حممد بن احلسيين الطيييباين :ومنها-4

أحدَث, وكان ذلك أكرب رأيه, فنفضل ذلك أن يعيد الوضوء, وإن ن يفعل, متوضًئا فوقَع يف قلبه أنه 

 حتى يستيقن باحلدث
ٍ
 . (1)«وصىل عىل وضو،ه األول, كان عندنا يف سعٍة  ألنه عندنا عىل وضوء

بنكرب الرأي وهو الظن الغالا »قال الندوي:  فإذا  نملنا يف هذه العبارو وجدناه يعلل احلكا 

ضل  صورو الثانية إن ن وبناًء  عليه يف صالو يف ال صورو األوىل, ثا يفتي بنواز ال ضوء يف ال إعادو الو

 .  (2)«اليقني ال يلول بالش »يعد الوضوء بناًء عىل القاعدو اامطهورو اامقرر: 

هذه العبارو دليل واضح عىل اعتبار القواعد أو الضوابف أدلًة يف استنبار األحكام واالستدالل 

 هبا . 

ا:  -رمحه اهلل- لهومنها قو-5 رجاًل سيينة بام،ة  -وهو حمنور عليه-ولو آجر العبد نفسييه »أيضييً

ىض  ألن  شهر, ثا أعتق العبد فالقيا  يف هذا: أنه ال أجر للعبد فيام م ستة أ درها ليطدمه, فطدمه 

جر اامستنجر كان ضامنًا له, وال جيتمع األجر والضامن, ولكنا نستحسن إذا سلا العبَد أن جيعَل له األ

 .  (3)«فيام مىض, فينخذه العبد, فيدفعه إىل مواله, فيكون ذلك امواله دونه

هذه العبارو عن االمام متاثل متاًما األسييلوب الذي َراج وشيياَع يف كتا اامتنخرين عند التقعيد, 

سها  قريًبا: وهي  صيغة نف صحاب اامنلة بال شاعت بل الفقهاء وقد عرب عنها أ وهي كقاعدو فقهية 

 وهي جاءت عنه يف موبن التعليل واالستدالل .  (4)«األجر والضامن ال جيتمعان»: عندها

طافعي-6 سقطر ما »(: 204ت) -رمحه اهلل- ومنها قول االمام ال سقط عن الناس  األعرم إذا 

, وقد جرت هذه القاعدو عىل لسييان االمام الطييافعي عند  عليل بعض األحكام (5)«هو أص::غر منه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (, حتقيق أيب الوفاء األفغاين, ر/دا،رو اامعارف العثامنية باهلند . 1/162( انظر: كتاب األصل: )1)

 ( . 87( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الندوي: م)2)

 ( . 3/45ب األصل: )( انظر: كتا3)

 ( . 86( جملة األحكام العدلية, مادو رقا: )4)

 (, ر/دار اامعرفة . 3/236( كتاب األم: )5)

= 
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باالكراه  وللكفر أحكام كفراق الزوج, وأن يقتل الكافر, ويغنا ماله, »:  -رمحه اهلل- فقالاامتعلقة 

فلام وضَع اهلل عنه سق ت عنه أحكام االكراه عىل القول كله  ألن األعظا إذا سقف عن الناِ  سقَف 

 .  (1)«ما هو أصغر منه, وما يكون حكمه بثبو ه عليه

ضح لنا بك طافعي  و ضوابف الفقهية معتربو هذه العبارو عن االمام ال ضوٍح أن القواعد وال ل و

 يف موابن التعليل واالستدالل . 

وال عمل عامٍل, وإنام ينسييا إىل كّل قوله  وال ينس::ب إىل س::اكٍت قول قاًلٍ »ومنها قوله أيضييًا: -7

 .  (2)...«وعمله 

هاء هذه القاعدو أفصييح عنها عند نقام موضييوع اال اع عىل مسييا،ل فقهية ثا  داوهلا الفق

, وهي دليل عىل اعتبار القواعد أو الضييوابف الفقهية يف مواضييع (3)وببقوها يف كثري من األحكام

 االستدالل . 

ضًا: نوم-8 سعر »ها قوله أي واق األمر اتَّ طافعية أن  «إذا  فقد ذكر العالمة الزرك  نقاًل عن أ،مة ال

مواضييع, واسييتدل هبا يف  هذه القاعدو من عبارات الطييافعي الرشيييقة, وقد أجاب هبا يف عدو

أمرها رجاًل جيوز, قيل له: كيف فَولَّتع مواضييع التعليل, منها: ما إذا فقدت اامرأو وليها يف سييفٍر 

 .  (4)«إذا َضاَق األمر ا َّسعَ »هذا؟ فقال: 

ومنها: أنه سئل عن الذباب جيلس عىل غا،ٍف ثا يقع عىل الثوب فقال: إن كان يف بريانه ما جيف 

 . (5)«وإال فال ء إذا ضاَق اّ سعَ فيه رجاله, 

طافعي ستدل هبا كقاعدو فقهية يف  -رمحه اهلل- فهذه العبارو عن االمام ال ضح عىل أنه ا دليل وا

 استنبار األحكام الفقهية . 

كل ما جاز فيه البيع جتوز فيه اهلبة والص::دقة »: -رمحه اهلل-( 241ومنها: قول االمام أمحد )ت-9

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/236( اامصدر السابق: )1)

 من كتاب الصالو . « (, باب اخلالف يف هذا الباب )أي باب الساعات التي  كره فيها الصالو1/275( كتاب األم: )2)

 ( . 91ية للدكتور الندوي: م)( القواعد الفقه3)

 . (91و القواعد الفقهية للندوي: م )  يسري فا،ق أمحد  /(, حتقيق د120-1/121( اامنثور يف القواعد: )4)

 ( الفا،دو اخلامسة من القاعدو الثالثة: اامطقة جتلا التيسري . 83( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)5)

= 
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هبذا الضييابف عن اامسييا،ل التي  تعلق باهلبة,  -رمحه اهلل-اب االمام أمحد ,  وقد أج(1)«والرهن

 وجعله دلياًل لتلك اامسا،ل . 

,  وقد (2)«كل يشء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه»ومنها: ما روي عن االمام أمحد أيًضا: -10

ال عام بال عام, وهي  عن مسييا،ل كثريو يف باب بيع -رمحه اهلل-أجاب هبذه العبارو االماُم أمحُد 

ُا ب ابع الضييوابف الفقهية, وهي  دل بوضييوح عىل دليلية جاءت يف مواضييع التعليل,  و تَّسييِ

 الضوابف الفقهية . 

وهناك نصييوم فقهية أخرى مما يدل عىل القول بحنية القواعد والضييوابف الفقهية واعتبارها 

 أدلة الستنبار األحكام, أذكر هنا شيًئا منها:

طافعي )تما ذكره -1 سا عبد الكريا بن حممد الرافعي ال فلو أكره عىل الزنا, »هيييي(: 623أبو القا

طبهة االكراه... :ففي وجوب احلد وجهان: وقال يف الكتاب: قوالن صحهام: أنه ال جيا  ل , (3)«أ

 وقد استدل االمام الرافعي هنا بقاعدو الطبهة التي يدرأ هبا احلد . 

صوم الفقهية التي-2 ضوابف الفقهية ما ذكره أبو  من  لك الن يفها منها القول بحنية القواعد وال

( بعد أن ذكر مسيييا،ل كثريو  تعلق بحٍد من احلدود: 676)ت -حييى بن رشف النووي-زكريا 

عد واهلل » جلاري عىل القوا امذها وا حلد, وهو اامعروف يف ا لت: الصييحيح اجلزم بوجوب ا ق

عد الفقهية يف مواضييع  فهذه العبارو عن االمام النووي (4)«أعلا بار القوا  لقي ضييوًءا عىل اعت

 االستدالل واالستنبار . 

ما ذكره النووي يف رشح اامهذب ال فرق عند أمحد بل أكل حلا االبل م بوخًا, : »(5)وكذلك 

ب  ونِّيًئا, ومطييوًيا, ففي كله الوضييوء . وكذا قولنا القديا . وألمحد رواية: أنه جيا الوضييوء من رَشِ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( يف باب اهلبة . 203أيب داود: م)مسا،ل االمام أمحد برواية ( 1)

و: )( 2) ( حتقيق د. صييالح الفهد, وقد روي مثل هذه العبارو عن عبد اهلل بن 6/295مسييا،ل االمام أمحد برواية الكوسييَ

 ( يف باب ال عام مثاًل  بمثٍل من كتاب البيوع . 8/30عمر, أخرجه عبد الرزاق يف اامصنف: )

 ( . 11/149ي: )العزيز رشح الوجيز للرافعفتح ( 3)

 ( . 7/313( روضة ال البل: )4)

 ( . 2/64( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )5)

= 



 51 الفهارس 

 البل . وال أعلا أحًدا وافقه عليها, ومذهبنا ومذها كافة العلامء: ال وضوء من لبنها . ا نَ لبَ 

َضري َسيعد بن ُح صحاب أمحد بحديث عن أ ضؤا من ألبان »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  واحتو أ ال  و

ضؤا من ألبان االبل ضعيف «الغنا, و و سناد  . فال حنة فيه, ودليلنا أن األصل  (1)رواه ابن ماجة بإ

 « . هارو ون يثبت ناقضال 

ستند إىل القاعدو اامطهورو:  -رمحه اهلل- فاالمام النووي   «األصل: بقاء ما كان عىل ما كان»هنا ا

 . (2)وقدمها عىل احلديث الضعيف

(, فقال: بنقض حكا القاا إذا 684ومنها ما رّصح به أبو العبا  شييهاب الدين القرايف )ت-3

ل لذلك بام لو حكا القاا بعدم وقوع خالف قاعدًو من القواعد السييليم ة عن اامعارض ومثَّ

 َ سُّ سنلة ال رشر ييييفإنه ينقض  ألنه االف القاعدو اامعروفة: أن من رشر ال (3)جييةال الق يف اام

جيية ال جيتمع مع  (4)رشييورإمكان اجتامعه مع اام قدم الثالث    ألن (5)رشييوبه أبًدامورشر السييُّ

 .  (6)يمنع لزوم ال الق بعدها

َعنوإذا أ القوية  وهذا علمنا أنه جيعل القواعد يف درجة احلن -رمحه اهلل- ا النظر يف رأي القرايفمع

يا  اجليل ها وهي النص, واال اع والق قاا إذا حكا بطالف هلا حكا ال برشيير  -التي ينقض 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, يف باب ما جاء يف الوضييوء من حلوم االبل من كتاب ال هارو واالمام 1/166( احلديث أخرجه ابن ماجة يف سييننه: )1)

 ( . 109(, برقا: )38ة: م)(, وضعفه الطيخ األلباين يف ضعيف سنن ابن ماج4/352أمحد يف اامسند: )

 ( . 294-295( انظر: القواعد الفقهية للندوي بترصف يسري: م)2)

سنلة السُّ 3) طافعي ( اام سبة إىل أيب العبا  أمحد بن عمر بن رسيو ال سميت بذلك ن جيية: هي مسنلة مطهورو بل الفقهاء, 

بعدم وقوع  -رمحه اهلل- وقد أفتى ابن رسيو (, وهي ما لو قال لزوجته: إن بلقتك فننت بالق قبله ثالًثا,306)ت

(, وقد 407(, وإيضيياح اامسييالك إىل قواعد االمام مالك: م)1/74ال الق واحلالة هذه . انظر: الفروق للقرايف: )

(, هذه اامسنلة يف القواعد النورانية وبل إنكار فقهاء االسالم من  يع ال وا،ف 728ذكر شيخ االسالم ابن  يمية )ت

 ( . 283-284كالم انظر  فصيل اامسنلة وكالم شيخ االسالم عنها يف القواعد النورانية: م)هذا ال

 ( . 4/40( الفروق للقرايف: )4)

له ثالَثا ن يقع5) له ثالًثا, ومتى وقَع قب ها اآلن وقَع قب لك ألنه متى بلق فانتفى وال جيتمع مع , ( ذ يه  با ه إىل نف فيؤدي إث

 ( . 269اعد الفقهية للباحسل: م)مرشوبه أبًدا . انظر: القو

 ( هبامش الفروق . 4/80(, وهتذيا الفروق: )4/40( الفروق للقرايف: )6)

= 
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ضوٍح عىل  دليلية سالمتها عن اامعارض, ويف هذا رفع درجة االحتناج بالقواعد, وهذا يدل بكل و

 القواعد والضوابف الفقهية . 

َرك وهو احلكا  :القسييا الثاين»(: 223ويؤيد رأيه هذا ما ذكره يف الفرق: ) ينقض لفسيياد ااُمدع

الذي خالف أحد أربعة أمور: إذا حكا عىل خالف اال اع ينقض قضيياؤه, أو خالف النص السييان 

 . (1) «دو من القواعد الساامة عن اامعارضعاا  اجليل السان عن اامعارض أو قعن العارض, أو القي

وإن كان اامتغري »:  -رمحه اهلل- (620ومنها ما ذكره موفق الدين أبو حممد ابن قدامة اامقدا )ت-4

من الواقف ييل اجلاري, وغري اامتغري ال يليه, وال يتصييل به من أعىل ااماء وال من أسييفله, وال من 

ا  ألن كل ما يالقي  ناحية من نواحيه, وكل واحٍد منهام دون القلتل فينبغي أن يكون الكل ننسييً

ااماَء الننَس ال يبلغ القلتل  ألنه كالغديرين الذين بينهام سيياقية, وإن شييكَّ يف ذلك فااماء باهر  

 .  (2)«واهلل أعلا .زول بالطكاألصل ال هارو فال  ألن 

لفقهية مما  قوم به احلنة ولذلك ذكرها هذه العبارو عن االمام ابن قدامة  وضح لنا أن القواعد ا

ضحة إىل القاعدو اامعروفة:  شارو وا  (3)اليقني ال يلول بالش يف موضع االستدالل والتعليل, وفيها إ

 .  (4)ومثل هذه العبارو عنه كثريو جًدا

امالك-5 بد اهلل اامقري ا ما ذكره أبو ع ها  عده758)ت يومن خالف النص أو (5)( يف قوا كل حكٍا   :

 اع أو كان عن غري دليٍل أو أخ ن اامذها اامقصييود, وقيل: أو القواعد أو القيا  اجليل فإنه اال

 « .ُيفسُخ 

ما ذكر احلاف  االمام ابن رجا احلنبيل )ت-6 نه ال جيوز (: »795ويؤكد هذا اامعنى  له أ وحاصيي

سخ حتى يَ  ماله عن الربح,  رضر بتع يلييييرأ  اامال ويعلا به ربُّه لئال يت  (6) نُضَّ للمضارب الف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/40( الفروق للقرايف: )1)

 ( . 1/50( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 ( . 57(, وابن ننيا: م)50( األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)3)

 ( . 280, 1/58ني: )( انظر مثل هذه العبارو يف اامغ4)

 أ( . -61, و/1141( انظر: كتاب القواعد للمقري رقا: )5)

: أي يظهر عينه, انظر: معنا مقاييس اللغة م ) (6)  (.962يُنضَّ

= 
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سن جار عىل قواعد سقف به حق العامل, وهو ح سد الذرا،ع,  وال ي صد و اامذها يف اعتبار اامقا

اَرَب آلخر من غري علا األول وكان عليه يف ذلك رر ُرد حقه  وهلذا قلنا: إن اامضييارَب إذا ضييَ

 .  (1)«من الربح يف رشكة األول...

( جواز نسييبة القول إىل 803أيب عبد اهللِ بن عرفة: )تقصييد ما ُنِقل عن االمام ويعضييد هذا اام-7

ئل ابن عرفة: هل جيوز أن يقال يف بريق  اامذها اسييتنباًبا من القواعد الفقهية, قال احل اب: سييُ

له  امذها, ومطييهور أقوا عد ا له معرفة بقوا بنن من  فنجاَب:  مالك؟  مذها  هذا  من ال رق 

يف  ذكره يف قواعد اامذها, ومن ن يكن كذلك  جهده لوال جيع والقيا  جيوز له ذلك بعد بذ

 . (2) «ال جيوز له ذلك...

ستناًدا إىل القاعدو الفقهية . فإذا جاز نسبة  هذه العبارو  دل عىل أن ابن عرفة يرى صحة احلكا ا

 . (3)القول إىل اامذها بناًء عىل القاعدو جاز احلكا هبا

الثاين: حكا (: »914)ت (4)العبا  الونرشييييسيي عند اامالكية ما ذكره أبو ويقوى هذا اامدعى-8

يا  اجلَيل أو النص  عد أو الق خالف اال اع, أو القوا ياء: إذا  عة أشيي حلاكا ينقض يف أرب ا

 .  (5)«الرصيح

وهي دال،ل واضحة (: »1176)ت -رمحه اهلل-ويطهد هلذا اامعنى ما قال الطاه ويل اهلل الدهلوي -9

صد, وأن رفع احلرج يييييف احلدود المدخاًل ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن الجتهاد النبي  رشعية, وأهنا منوبة باامقا

 .  (6)«من األصول التي بني عليها الرشا،ع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 106القواعد يف الفقه االسالمي البن رجا: م)( 1)

 ( . 1/38( مواها اجلليل رشح خمترص خليل: )2)

 ( . 1/118لدراا: )( كتاب القواعد للمقري: القسا ا3)

سان ثا فر منها إىل 4) ساين, من علامء اامالكية,  لمذ عىل علامء  لم يس التلم رشي ( هو أبو العبا  أمحد بن حييى بن حممد الون

هل الرا،ق يف أحكام الوثا،ق,  فا،ق, واامن لك, واامنهو ال ما لك إىل قواعد االمام  فا ه: إيضييياح اامسيييا فا , من مؤل

 هي( . 914الربزيل, وغريها,  ويف بفا  سنة )واامطترص يف أحكام 

 ( . 2/153(, والسلوو: )187(, نيل االبتهاج: م)274-275انظر: شنرو النور الزكية: م) 

 ( . 150إيضاح اامسالك إىل قواعد االمام مالك: م)( 5)

 ( . 1/183حنة اهلل البالغة: )( 6)

= 
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ستدالل بالقواعد الفقهية عىل األحكام أبو باهر إبراهيا بن  سا إليها اال ومن العلامء الذين ن

بي يف األشييباه , ويفها هذا من كالم السيييو (2) أيضيياً (1)يكد الصييمد اامعروف بابن بطييري اامالعب

 .  (3)والنظا،ر

بار  ية يف اسييتن عد الفقه ية القوا حًة عىل حن هاء التي  دل رصا بارات الفق هذه نامذج من ع

 األحكام . 

 أدلة هذا القول: يمكن أن يستدل هلذا القول بام ينا: 

التي  , وهي  قتيضيي أن  كون هذه القواعد بمثابة األدلة(4)أواًل: كلية القواعد والضييوابف الفقهية

يسييتدل هبا, يف اسييتنبار األحكام  وذلك ألن الكلية  ن بق عىل  يع جز،ياهتا التي يتعرف 

يات  هذه اجلز، فة أحكام  لة يف معر عد قوو األد بالقوو, فهي  ع ي القوا ها ولو  ها من أحكام

وأشيباهها ونظا،رها فتكون هذه القواعد دلياًل هلا وأما االسيتثناء وتلف بعض اجلز،يات عن 

 .  (6)كام سبق بيان ذلك يف  عريف القواعد (5)ىض الكلية فإنه ال يقدح يف كلية القواعدمقت

ثانيًا: ا فاقها عىل اعتبار هذه القواعد امعرفة أحكام اجلز،يات التي  ندرج حتتها وهذا يسييتلزم أن 

،دو  كون هذه القواعد أدلة لتلك اجلز،يات, فلو ن  كن هي األدلة عىل  لك اجلز،يات فام فا

اعتبارها قواعد؟ و فريع اامسييا،ل الفقهية عليها؟ ومن هنا  تعرى القواعد الفقهية من فا،دهتا 

فال يكون بينها وبل الفرع اامندرج حتتها فرق  -وهي فا،دو االحلاق واالسييتنبار-األسيياسييية 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

بطري التنوخي اامالكي, من علامء القرن الساد  اهلنري, كان إماًما ( هو أبو باهر إبراهيا بن عبد الصمد اامعروف بابن 1)

يف أصييول الفقه والعربية واحلديث, من مؤلفا ه: التبنية عىل مبادئ التوجيه, والتبرصييو, واألنوار البديعة إىل أرسار 

ستنبف أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه, وعىل هذا مطى يف كتا -رمحه اهلل-الرشيعة, كان  به: التنبيه, مات قتياًل ي

 ( . 126(, وشنرو النورزكية: م)87وال يعلا  اريخ وفا ه . انظر: الديباج اامذها: م)

 (.273القواعد الفقهية للبا حسل: م ) ) 2) 

 ( . 6األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)انظر: ( 3)

 ( . 273( انظر: القواعد الفقهية للباحسل: م)4)

 ( . 46(, والقواعد الفقهية للباحسل: م)2/52لطاببي: )( انظر: ااموافقات ل5)

 ( من الرسالة . 25( انظر: م)6)
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 يذكر, و كون هي عبارو عن اجلز،يات واامسا،ل الفقهية وليس غري . 

الفقهية مبينة عىل األدلة الرشعية اامعتربو, وهي مستندو إىل األصول اامقررو رشًعا ثالًثا: إن القواعد 

لة  مد عىل األد لة لألحكام يعت بارها أد فاعت يا  الفقهي  كالق نة  لة من الكتاب والسيي باألد

 الرشعية نفسها, ومن هنا  كتسا هذه القواعد قوو الدليلية من أدلة الرشع . 

الوقوع, فقد وقع من الفقهاء قدياًم وحديًثا ما يدل عىل استنبار أحكام رابًعا: خري شاهٍد عىل ذلك 

شيًئا من ذلك,  بعض اجلز،يات وفق هذه القواعد, وهذا يفيض إىل اعتبارها أدلًة هلا, وقد بينُت 

 واألمثلة عليه كثريو جًدا . 

ست القول الثاين: ستند إليه يف ا صلح أن  كون دلياًل ي رشعية, أن القواعد الفقهية ال   نبار األحكام ال

سنٍة أو غريمها, فيكون االحتناج هبا نابعً  ستنًدا إىل دليٍل من كتاب أو  صلها م من  اإال إذا كان أ

االحتناج بنصلها وإنام  عترب هذه القواعد شواهد يستننس هبا يف تريو أحكام القضايا اجلديدو 

 .  (1)عىل اامسا،ل الفقهية اامدونة

و   قي   (2)(478مام احلرمل عبد ااملك بن عبد اهلل بن يوسييف اجلويني )تذها إليه إ هذا القول

همه ف و كذالك  (4) (970و نقل عن ابن ننيا احلنفي )ت   (3)(702الدين ابن دقيق العيد )ت

  الفقهاء يف كتبها.من عبارات وردت عن بعض  (5)بعض الباحثل اامعارصين

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والوجيز 55د الوهاب أبو سييليامن: م)عب(, والقواعد الفقهية للدكتور 942( انظر: القواعد الفقهية للندوي: م)1)

(, كتاب القواعد 47, 46ه: م)(, وموسييوعة القواعد الفقهية ل33يف إيضييياح قواعد الفقه الكلية للبورنو: م)

لدكتور أمحد بن عبد اهلل ابن محيد: ) لدراا من التحقيق ل لدكتور 1/116للمقري, القسييا ا (, والقواعد الفقهية ل

 ( . 265الباحسل: م)

 (, بتحقيق عبد العظيا ديا . 499الغياثي: م)  ) 2) 

باج اامذها: معوقد نقل  ) 3)  لدي ابن -وكان »( يف  ر ة ابن بطييري اامالكي وذكر: 87)نه هذا القول ابن فرحون يف ا

طري طيخ  قي  رمحه اهلل -ب طى يف كتابه التنبيه, وهي بريقة نبه ال صول الفقه, وعىل هذا م ستنبف الفروع من قواعد أ ي

الفقهية انظر: القواعد « . الدين ابن دقيق العيد أهنا غري خملصيية, وأن الفروع ال ي رد ترجيها عىل القواعد األصييولية

 (.239للباحسل: م )

 ( . 1/132(, )1/17غمز عيون البصا،ر رشح األشباه والنظا،ر: )و قد نقل عنه احلموي هذا القول يف  ) 4) 

 ( . 265( انظر: اامصادر السابقة, وقد رّصح به الدكتور الباحسل يف القواعد الفقهية له: م)5)

= 
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فحكام الرشييِع ما ن يقفوا عىل نقٍل : »(1)للعالمة عيل حيدرجاء يف رشح اامنلة و يؤكد هذا القول ما 

 .  (2)«رصيٍح ال حيكمون بمنرد االستناد إىل واحدٍو من هذه القواعد

ا, حيث جعل الطييارح هناك التفريق بل  ويفند هذا الرأي ما جاء يف بعض رشوح اامنلة أيضييً

رَص اامنَع عىل اامقلد غري الق طتمالهتا احلقيقية اامقلد واامنتهد يف ذلك, وق ادر عىل إجراء القواعد يف م

قال:  ا من حوادث الفتوى »ف عل بعضيييً مداًرا للفتوى واحلكا فل طذها  لد, وال يت هبا اامق أي يتنور 

 .  (3)...«خرجت من ابرادها بقيد زا،د أو ألحد األسباب اامتقدم ذكرها 

بين لق من هذا اامف عند بعض  القواعد الفقهيةفها بعض الباحثل اامعارصين عدم االحتناج 

 .  (4)الفقهاء

 أدلة هذا القول: 

سنًدا لالستنبار والتطريو دفعها إىل هذا  ضوا االحتناج بالقواعد الفقهية, واتاذها  الذين رف

 : (5)عدو أسباب يمكن إ اهلا عىل النحو التايل

: فيها كثريو ومن اامحتمل  إن القواعد الفقهية أغلبية, وليست كلية يف نظرها, وإن اامستثنيات أوالر

 .  (6)أن يكون الفرع اامراد إحلاقه هبا مما يطمله االستثناء

ما اسييتثني من الفروع  حلاق  نا غري وارد, إذا ال يمكن إ هذا أن االحتامل ه قال يف  يمكن أن ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ة يف كلية احلقوق يف االستانة ور،يس حمكمة التمييز, وأمل الفتيا, ووزير عيل حيدر: هو عيل حيدر أفندي, مدر  اامنل( 1)

 العدلية السابق يف الدولة العثامنية . 

 ( . 239(, والقواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)3-1/4انظر: مقدمة اامعرب: ) 

 ( .1/10احلكام رشح جملة األحكام: ) ( ُدَررُ 2)

 ( .1/21( رشح اامنلة لأل اا: )3)

( وإن كانت هذه العبارات عليها ما عليها من اامناقطييات ألهنا ليسييت رصحية يف منع دليلية القواعد, وقد  ركت هذه 4)

 اامناقطات خطية االبناب .

ندوي: م)5) ية لل عد الفقه ية: م)294( انظر: القوا عد الكل ية 32(, والوجيز يف إيضييياح القوا عد الفقه (, والقوا

 ( .272للباحسل: م)

 (انظر: اامصادر السابقة .6)

= 
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 .  (1)بالقواعد ممن له مرا  بت بيق القواعد ومعرفة برشوبها وأركاهنا ومفهومها

ا من القواعد الفقهية اسييتقرا،ية, وأن الكثري منها ن يسييتند إىل اسييتقراء   مئن له إن كثريً  ثانيرا:

نة يف النفس  نت نتينة  تبع فروع فقهية حمدودو, ال  كفي إىل زرع ال منني كا النفو   ألهنا 

رج بعمل اجتهادي حمتمل خمو كوين الظن الذي بمثله  ثبت األحكام, والقسييا اآلخر منها 

 .  (2)حكمها فيه نوع من اامنازفةللط ن, فتعميا 

وإنام  ءولقا،ل أن يقوَل بمنع هذا االع اض, ألن القواعد الفقهية ال  نبني عىل جمرد االسييتقرا

احلكا عن بريقه  بَت , فلو  ا االستقراء, وثَ هي مبنية عىل أدلة الرشع, ولو سلا جداًل أهنا استقرا،يةٌ 

ا-فإنه يكون حنة    ألنه يفيد الظن, والعمل بالظن (3)لدى القا،لل به -ولو كان االسييتقراء ناقصييً

 .  (4)الزم عند الفقهاء

ا: ثر هلا, وليس من اامعقول أن  ثال فة, وجامع ورابف  ية هي ثمرو للفروع اامطتل عد الفقه إن القوا

 .  (5)جيعل ما هو ثمرو وجامع دلياًل الستنبار أحكام هذه الفروع

ا,  بنهنا ليسييت ثمرو للفروع اامطتلفة بل هي كلية  ن بق عىل ويمكن أن يناقش هذا باامنع أيضييً

  لك الفروع, ومن هنا  تعرف أحكامها و ستند إليها, وهي أدلة هلا يف احلكا, واهلل أعلا . 

من  الذي يظهر ليبعد هذا التقرير اامفصييل يف اامسيينلة يمكن أن نسييتنتو ما ينا وهو القول 

 خالل دراسة هذه اامسنلة: 

فٍة  ألن إن  أوالر: حدٍو, وإنام  نا عىل درجات خمتل ية ال  نا عىل درجة وا عد الفقه ية القوا دليل

القواعد الفقهية تتلف من حيث أصييوهلا ومصييادرها أواًل ثا من حيث وجود الدليل عىل 

 حكا اامسنلة اامبحوث عنها ثانًيا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 273( انظر النقام حول هذا يف القواعد الفقهية للباحسل: م)1)

 ( . 272القواعد الفقهية للباحسل: م)انظر: ( 2)

هباج: )3) كا اامنري: )6/10(, والبحر اامحيف: )3/174( انظر: اال ية الوصييول: 4/420(, ورشح الكو هنا (, و

(8/4050 . ) 

 ( . 275الكالم واامناقطة يف القواعد الفقهية للباحسل: م) ( انظر  فصيل4)

 ( . 272(, وللباحسل: م)294القواعد الفقهية للندوي: م)انظر: ( 5)

= 
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ص ثانيرا: سواء إن القواعد الفقهية التي هي نصوم رشعية أو مبناها عىل ن ضحة,  وم رشعية وا

ستنبف  صياغة غري مؤثر يف اامعنى  عترب حنًة ودلياًل   صياغتها واحدًو أو مع  غيري يف ال كانت 

منه األحكام الرشعية أو يرجح بعضها عىل بعض, شنهنا يف ذلك شنن النصوم نفسها عامًة 

 .  (1)كانت أو خاصة

 يق النظر واالجتهاد خاضعة لألمرين مها: إن القواعد الفقهية اامطرجة واامستنب ة ب ر ثالثرا:

 اامصدر والدليل الذي استنب ت القواعد عن بريقه . -أ

ا فاق الفقهاء واختالفها يف اعتبار القواعد اامسييتنب ة, وعىل هذا اتلف احلكا فيها, و نا قوو -ب

 القاعدو وفق قوو مصدرها ودليلها, وبيان هذا عىل النحو التايل : 

ستنب ة من النصوم الرشعية أو األدلة التي ا فق عليه الفقهاء فتكون إن كانت الق-أ واعد اام

االحتكام هي من األدلة اامتفق عليها, و كون حنة ودلياًل صيياحًلا لالسييتنبار, وجيوز 

فاقها عىل ذلك إليها إقرارها بصييحة القاعدو,  يعني, واالسييتدالل هبا  وذلك ألن ا 

رشعي أو ا صحة ردها إىل النص ال صالحيتها ألن  بنى عليها وب رشعي وبالتايل  لدليل ال

 .  (2)األحكام كالنص

ئذ من األدلة -ب وإن كانت القواعد اامسييتنب ة مما اختلف فيه الفقهاء فتكون القواعد حين

حلة  نة صيييا ها, وهي  كون ح ند من فو  لل جيحاامطتلف في ها ع كام علي ريع األح

 النص عنده, وحنيتها راجعة إىل حنية اسييتنب ها, واعترب بصييحتها, ألهنا مردودو إىل

حُّ النص, لكنها ال  كون كذلك عند من ن  االسييتنبار ون يقعدها وعىل هذا ال  كون  ُيصييَ

 حنة وال دلياًل  ستنبف منه األحكام الرشعية . 

تدل  ها إذا وافق اامسيي ًقا علي لًة متف ها أد لة اامطتلف في عد اامسييتنب ة من األد قد  كون القوا و

 يف اعتبارها واالستدالل هبا وإن كانت من القواعد التي اختلف فيها الفقهاء .  واامعارض

ية أو اامسييتنب ة عن بريق االسييتقراء  كون حنة يف ال جيح -ج عد االسييتقرا، إن القوا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 294(, والقواعد الفقهية للدكتور عيل الندوي: م)278( انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسل: م)1)

 ( . 279)( انظر: القواعد الفقهية للباحسل: م2)

= 
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ًصا سواء كان  اًما أو ناق ستنبار و فريع اجلز،يات وذلك ألن االستقراء   (1)والتطريو واال

 .  (2)ٍف يف إثبات األحكام الرشعيةفإنه مفيد للظن, وهو كا

وأما إذا قام دليل عىل إخراج بعض جز،ياهتا فإنه يعمل بام يستدعيه الدليل يف  لك اجلز،يات,  

 . (3)لقاعدو عىل حاهلا فيام عدا ذلكوبقيت ا

ستنبف منها,  رابعار: ضعة لنوعية األدلة اام ستنب ة ب رق االجتهاد اامعتربو خا إن حنية القواعد اام

فاق واالختالف يف  ًعا لال  ًفا,  ب ها, وهي تتلف قوًو وضييع بار فاقها واختالفها يف اعت وا 

 اعتبار برق االستنبار وعدم اعتبارها . 

ا: إن ا فاق الفقهاء واختالفها يف القواعد اامسييتنب ة ال يؤثر عىل حنية القواعد عىل من  خامس::ر

س صحة األدلة اام َجها أو اعتربها ل ستنب ها أو خرَّ تنبف منها لديه, وهي  كون حنة عنده بال ا

إشييكال, ووجود االختالف يضيييق دا،رو من يعمل هبا ليس غري, ولكنها  ظل حنًة  تفرع 

جها, فيكون شيينهنا شيينن األدلة اامطتلف فيها, هذا, واهلُل أعلا  عليها األحكام عند من َخرَّ

 بالصواب . 

 
 

 
 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 165انظر: حترير القواعد اامن قية: م)( 1)

 ( . 4/419, 2/42(, ورشح الكوكا اامنري: )3/173انظر: االهباج: )( 2)

 ( . 279انظر: القواعد الفقهية للباحسل: م)( 3)
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  (1)ةاملطلب السادس: ذكر أهم الدراسات املعاصر
 

ظلت القواعد الفقهية منذ بدايتها باعتبارها فًنا مسييتقاًل مرهونًة يف أسييفارها اامتقدمة وبياهتا 

ما بل رشح, و عليق و  بيق يسييري, وهي ن حت   هلا من األمهية -ورشوحها, وهي   اوُح  ما  مع 

فا،قة من حيث دراسييتها اام -البالغة والفوا،د اجلليلة بالٍغ, وعناية  وضييوعية, والتاراية باهتامم 

والت بيقية مع مقارنتها بل اامذاها الفقهية من قبل مؤلفيها القدماء. حتى   اول األمد, واشييتدت 

صقيلها بعبارات جامعة موجزو لظهور  صينة و  ساليا ر صياغتها بن شَتاهتا و احلاجة إىل  عها, ون 

ضعت جملة األحكام الع ستمدو وفروع فقهية متناثرو حتى و سا،ل م دلية عىل أيدي جلنة من فحول م

سل ان الغازي عبد العزيز خان العثامين رش اهلنري يييييف أواخر القرن الثالث ع (2)الفقهاء يف عهد ال

 .  (3)ليعمل هبا يف اامحاكا التي أنطئت يف ذلك العهد

ستقل باهتامم باهر, و  ور -وان الًقا من  لك اجلهود النريو قد حظيت القواعد الفقهية  كعلا م

ستها يف  زاهر من قبل الباحثل والدارسل الفضالء اامعارصين واحتلت مكانة مرموقة من حيث درا

رص يشتى جوانبها وخمتلف جماالهتا, فقام الباحثون اامعارصون بدراستها من عدو جماالهتا, ويمكن ح

  لك الدراسات يف اامناالت اآل ية: 

:  القواعد الفقهية واألشباه والنظا،ر .  حتقيق ودراسة با،فة من الكتا اامؤلفة يف أوالر

اسييتطراج القواعد الفقهية من أمهات الكتا الفقهية, و ع عدد كبري من القواعد والضييوابف  ثانيرا:

 الفقهية التي كانت مبعثرو ومتناثرو يف بيات الكتا الفقهية اامؤلفة قدياًم . 

 ديثة .  ع و ر يا القواعد الفقهية مال،مة للدراسات احل ثالثرا:

ا:  تصيص قواعد معينة بالدراسة .  رابعر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ضالء اام1) سه الف صار ما ذكرو( هذا اام لا مما در ضافة ما ن يذكرو هعارصون, وقد قمت باخت ر: القواعد الفقهية , انظاوإ

 ( وما بعدها . 403للباحسل: م)

سل ان الغازي عبد العزيز خان العثامين, ولد يف )( 2) سنة )14هو ال شعبان,  (هيييي . انظر:  اريخ الدولة العثامنية 1245( 

 ( . 530امحمد فريدبك اامحامي: م)

 ية القانونية . (هي عندما أصدرت احلكومة العثامنية هذه ااموسوعة الفقه1292سنة )( 3)
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ا:  دراسة علا القواعد الفقهية دراسة نظرية و اراية .  خامسر

ا:  سر سة مقارنة بل ساد ضوٍع درا ضوابف الفقهية اامتعلقة بباب أو كتاب أو مو سة القواعد وال درا

 اامذاها الفقهية مع الت بيق عليها . 

ا:  ضوابف يف موضوعات معينة وصياغتها بنساليا موجزو .  حماوالت وضع قواعد أو سابعر

هذه عدو جماالت التي قام اامعارصون بدراسة القواعد فيها, وأذكر هنا أها الدراسات اامعارصو 

 يف هذه اامناالت: 

 أوالً: تحقيق ودراسة طائفة من الكتب المؤلفة فيها: 

سبكي )ت: -1 طيخ ع771األشباه والنظا،ر البن ال طيخ (, حتقيق ال ادل أمحد عبد ااموجود, وال

 .  (1)عيل حممد معوض

(, حتقيق د. أمحد حممد العنقري, ود. عادل عبد اهلل 716األشييباه والنظا،ر البن الوكيل )ت: -2

 .  (2)الطويخ

ييس )ت: -3 (, حتقيق أمحد 914إيضاح اامسالك إىل قواعد االمام مالك ألمحد بن حييى الونرشي

 .  (3)بو باهر اخل ايب

(, حتقيق الطيييخ 995نهو اامنتطا إىل قواعد اامذها ألمحد بن عيل اامننور )ت:رشح اام -4

 .  (4)حممد بن الطيخ حممد األمل

 . (5)(, حتقيق الدكتور جالل الدين عبد الرمحن660القواعد الصغرى البن عبد السالم )ت: -5

لدين احلصييني )ت: -6 عد لتقي ا يل829القوا بدالرمحن الطييعالن, ود. جرب  (, حتقيق د. ع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (هي .1411( م بوع ب باعة دار الكتا العلمية يف بريوت سنة )1)

 ( يف جملدين . م1993هي ااموافق 1413( نرش ه مكتبة الرشد بالرياض, سنة )2)

تحدو ( َبَبعتعه اللننة اامطيي كة لنرشيي ال اث االسييالمي بل حكومة اامملكة اامغربية, وحكومة دولة االمارات العربية اام3)

رش ه كلية الدعوو ييي وقد نينايللصادق بن عبد الرمحن الغر(م, وله حتقيق آخر 1980( ااموافق )1400بالرباض سنة )

 (م . 1991االسالمية يف برابلس بليبيا سنة )

 ( نرش ه دار عبد اهلل الطنقي ي . 4)

 (م . 1409( ببعته م بعة السعادو بمرص سنة )5)

= 



 62 الفهارس 

 .  (1)البصييل

القواعد والفوا،د يف الفقه واألصييول والعربية أليب عبد اهلل حممد بن مكي العاميل الطيييعي  -7

 .  (2)(, حتقيق الدكتور عبد اهلادي احلكيا786االمامي )ت:

 .  (3):(, حتقيق الدكتور أمحد بن عبد اهلل بن محيد758كتاب القواعد للمقري اامالكي )ت -8

امذها يف قو -9 يل بن كيكلدي العال،ي )ت:اامنموع ا امذها أليب سييعيد خل عد ا (, 761ا

 .  (4)حتقيق الدكتور حممد بن عبد الغفار الرشيف

:(, حتقيق الدكتور 834العال،ي وكالم األسنوي البن خ يا الدهطة )ت قواعدخمترص من  -10

 .  (5)مص فى حممود البننويني

 .  (6)د.  يسري فا،ق أمحد حممود (, حتقيق794اامنثور يف القواعد لبدر الدين الزرك  )ت: -11

 ثانياً: استخالص القواعد الفقهية من أمهات الكتب الفقهية: 

(, 728القواعد اخلمس الكربى وما يتعلق هبا يف جمموع فتاوى شيخ االسالم ابن  يمية )ت: -1

 .  (7)للدكتور إسامعيل بن حسن بن حممد بن حسن علوان

سا،ل اخلالف للقاا عبد الوهاب قواعد الفقه االسالمي من خالل كتاب اال -2 رشاف عىل م

 .  (8)( وقد قام بذلك الدكتور حممد الروكي422اامالكي )ت:

مة اامقدا  -3 قدا بايب العبادات واامعامالت من خالل كتاب اامغني البن  القواعد الفقهية يف 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (هي . 1418( جملدات سنة )4اض يف )( نرش ه مكتبة الرشد بالري1)

 (م .1979(هي/)1399( نرش ه  عية منتدى النرش يف الننف يف العراق سنة )2)

 ( يف جزأين والكتاب غري كامل . هي1403-1404( نرش مركز إحياء ال اث بنامعة أم القرى, سنة )3)

غري كامل, واكتمل حتقيق الكتاب بكامله يف عدو  ( نرش ه وزارو األوقاف والطؤون االسالمية بالكويت يف جزأين, وهو4)

 رسا،ل جامعية يف اجلامعة االسالمية باامدينة اامنورو .

 (م .1984( ببعته اجلمهور يف ااموصل سنة )5)

 (هي يف ثالثة أجزاء . 1402( ببعته وزارو األوقاف والطؤون االسالمية بالكويت سنة )6)

 هي . 1419-1418السالمية باامدينة اامنورو عام ( هي رسالة الدكتوراه يف اجلامعة ا7)

 م . 1998-1419( نرش ه دار القلا, دمطق سنة 8)

= 
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 .  (1)( للدكتور عبد اهلل العيسى620)ت:

( يف كتايب ال هارو 728م ابن  يمية )ت:القواعد والضييوابف الفقهية عند شيييخ االسييال -4

 .  (2)والصالو, للدكتور نارص بن عبد اهلل ااميامن

َصة من التحرير لإلمام  ال الدين احلصريي )ت: -5 ستطل ضوابف اام (هيييي,  636القواعد وال

 . (3)للدكتور عيل أمحد الندوي اهلندي

 ثالثاً: جمع وترتيب القواعد الفقهية: 

 .  (4)هية للدكتور حممد صدقي بن أمحد البورنوموسوعة القواعد الفق-1

موسوعة القواعد والضوابف الفقهية احلاكمة للمعامالت اامالية يف الفقه االسالمي للدكتور -2

 .  (5)عيل أمحد الندوي

 .  (6) هرو القواعد الفقهية يف اامعامالت اامالية للدكتور عيل أمحد الندوي-3

 دراسة: رابعاً: تخصيص قواعد معينة بال

 . (7)اامطقة جتلا التيسري: دراسة نظرية و  بيقية للدكتور صالح بن سليامن بن حممد اليوسف-1

 .  (8)قاعدو اامطقة جتلا التيسري للدكتور  عة حممد السيد مكي-2

 .  (9)التحرير يف قاعدو اامطقة جتلا التيسري للدكتور عام سعيد الزيباري-3

 .  (10)م أوىل من إمهاله للطيخ حممود مص فى عبود عرمومالقاعدو الكلية: إعامل الكال-4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (هي . 1409( وهي رسالة جامعية امرحلة الدكتوراه من جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية سنة )1)

 م .1416/1997ية باجلامعة سنة ( هي رسالة ااماجستري يف جامعة أم القرى, ببعها مركز بحوث الدراسات االسالم2)

 (هي . 1411( وهي رسالة الدكتوراه يف جامعة أم القرى, ببعته م بعة اامدين بمرص سنة )3)

 (هي . 1416( جملًدا من سنة )13( نرش ه مكتبة التوبة بالرياض يف )4)

 ( جملدات . 3م يف )1419/1999( دار عان اامعرفة نرش ه سنة 5)

 م . 2000هي/1421حي اامرصفية لالستثامر سنة ( نرش ه رشكة الراج6)

 (هي . 1408( هي رسالة ااماجستري من جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية ثا ببعت بالرياض سنة )7)

 ( هي رسالة الدكتوراه لكلية الرشيعة والقانون يف جامعة األزهر . 8)

 تاذ يف جامعة االمارات العربية اامتحدو . (هي, واامؤلف أس1415( ببعته دار ابن حزم يف بريوت سنة )9)

 (هي يف بريوت . 1406( رسالة ااماجستري بكلية الرشيعة, من جامعة االمام ثا ببعت سنة )10)

= 
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قاعدو اليقل ال يزول بالطك: دراسة نظرية  نصيلية و  بيقية للدكتور يعقوب عبد الوهاب -5

 .  (1)الباحسل

 خامساً: دراسة علم القواعد الفقهية: دراسة نظرية وتاريخية: 

  بيقاهتا للدكتور عيل -, أدلتها مهمتهارداسيية مؤلفاهتا-  ورها-القواعد الفقهية نطيينهتا-1

 .  (2)أمحد الندوي

 . (3)القواعد الفقهية ودورها يف إثراء التيرشيعات احلديثة للدكتور حمي الدين هالل السحان-2

ية-اامقومات-اامبادئ-القواعد الفقهية -3 لدليل ية -دراسييية نظرية-الت ور-اامصيييادر ا حتليل

 .  (4)ن عبد الوهاب الباحسل نصيلية  اراية للدكتور يعقوب ب

 .  (5)القواعد الفقهية الكربى وما  فرعها عنها: للدكتور صالح بن غانا السدالن-4

 .  (6)النظريات والقواعد يف الفقه االسالمي للدكتور عبد الوهاب إبراهيا أيب سليامن-5

 .  (7)القواعد الفقهية للدكتور حممد مص فى الزحييل-6

 .  (8)فقهية يف الفقه االسالمي للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز العنالنأمهية القواعد ال-7

 .  (9)القواعد الفقهية و اريخ  قعيدها للدكتور حممد الرشيف الرمحوين-8

 . (10) اراها وأثرها يف الفقه لألستاذ الدكتور حممد محود الوا،يل-القواعدو الفقهية -9

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (هي بالرياض . 1416( ببعت سنة )1)

 (هي . 1406( رسالة ااماجستري من جامعة أم القرى, نرش ه دار القلا سنة )2)

 (م . 1987داد سنة )( ببعته م بعة أركان يف بغ3)

 (هي . 1418( ببعته مكتبة الرشد بالرياض سنة )4)

 (هي . 1417( ببعته دار بلنسية بالرياض سنة )5)

 ( . 422(, انظر: القواعد الفقهية للباحسل: م)1398( نرش ه جملة جامعة ااملك عبد العزيز سنة )6)

 هي . (1402( نرش ه جملة البحث العلمي بنامعة أم القرى سنة )7)

 (هي . 1415( نرش ه جملة الدراسات الدبلوماسية يف العدد احلادي عرش سنة )8)

 ( . 423(, انظر: القواعد الفقهية للباحسل: م)1978( نرش ه جملة جوهر االسالم سنة )9)

 (هي . 1407( نرش ه م ابع الرحاب باامدينة اامنورو سنة )10)

= 
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 .  (1)الكردي القواعد الكلية للدكتور أمحد احلني-10

 .(2)آثارها: للدكتور أمحد حممد احلرصي-رجاهلا-نطنهتا-القواعد الفقهية للفقه االسالمي -11

 .  (3)القواعد الكربى يف الفقه االسالمي للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز العنالن-12

 .  (4)الوجيز يف إيضاح القواعد الكلية للدكتور حممد صدقي بن أمحد البورنو-13

 ادساً: دراسة القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بباب أو كتاب أو موضوع ونحوھا:س

 .(5)القواعد اامط كة بل أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور سليامن بن سليا اهلل الرحييل-1

صالح بن إبراهيا -2 سالمية للدكتور عبد الرمحن بن  رشيعة اال سري يف ال ضوابف التي قواعد و

 .  (6)الل يفالعبد 

 .  (7)القواعد الفقهية اامتعلقة بالعقود للدكتور إبراهيا جالو-3

القواعد الفقهية اامتعلقة باحلدود والقصييام وأثرها: دراسيية مقارنة امحمد سيييف اهلل أمحد -4

 .  (8)كريا

 .  (9)القواعد والضوابف الفقهية يف الضامن اامايل للدكتور محد جابر الكويتي-5

الضوابف الفقهية ألحكام اامبيع يف الرشيعة االسالمية للدكتور عبد اامنيد عبد اهلل القواعد و-6

  .(10)دية

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 32مي للعنالن: م)( انظر: القواعد الكربى يف الفقه االسال1)

 (هي . 1413( ببعته مكتبة الكليات األزهرية سنة )2)

 (هي . 1416( ببعته دار بيبة بالرياض سنة )3)

 (هي . 1404( نرش ه مؤسسة الرسالة سنة )4)

 (هي . 1415( رسالة الدكتوراه من اجلامعة االسالمية عام )5)

ي ثا نرش ه عامدو البحث العلمي عام )1415ينة اامنورو عام )( رسالة الدكتوراه من اجلامعة االسالمية باامد6) (هي 1423(ه

 باجلامعة . 

 ( رسالة الدكتوراه يف اجلامعة االسالمية باامدينة اامنورو . 7)

 (هي .1419-1420( رسالة ااماجستري يف اجلامعة االسالمية باامدينة اامنورو سنة )8)

 .  هي(1424ة باامدينة اامنورو سنة )( رسالة الدكتوراه يف اجلامعة االسالمي9)

 .  هي, ال بعة األوىل1425, عام ( رسالة م بوعة ببعتها دار النفا،س للنرش والتوزيع باألردن10)

 

 

 

 

 فيام يتعلق بااملكية:املبحث الثاين:  

 و فيه مخسة م الا:

 التعريف بااملكية لغًة و اص الحاً املطلب األول : . 

 :أركان ااملكية وأقسامها عند العلامء املطلب الثاين . 

 :أسباب ااملكية املطلب الثالث . 

 :ة رشعًا و خصا،صهاالرشور اامعتربو يف ااملكي املطلب الرابع . 

 :الفرق بل ااملكية واالباحة واالختصام  املطلب اخلامس. 
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ا
ً
 واصطالح

ً
 املطلب األول: التعريف بامللكية لغة

 

 لكية لغةً: أواًل: الم  

سكون-اامِلكية  س ااميا ف سوًبا إىل اامِ -بك صيَغ من اامادو من صناعي  صدر  َ هبا: م  لك, وقد عربَّ

نها بلف  ااملك, وهي  دل عىل االستئثار واالستبداد عالفقهاء حديًثا عن ااملك, كام عربَّ الفقهاء قدياًم 

 .  (1)بام يتعلق به من األشياء

من  -مثلثة ااميا-لك , واامِ (2)وااملكية: ااملك أو التمليك يقال: بيدي عقد ملكية هذه األرض

 مع كه, يَ لَ مَ 
كًا كع لِ ثة أو مل-ه ُملع كة  -كةمثل كة أو ممل قادًرا عىل -حمر لث: احتواه  بضييا الالم أو يث

 .  (3)االستبداد به

 .  (4)وعىل هذا كلمة ااملك  دل عىل احتواء ال ء, والقدرو عىل االستبداد به, والترصف بانفراد

 .  (5)وااملك اسا مصدر يدل عىل ما حيويه االنسان من ماله

ا, ولكن شيياع اسييتعامله مكسييور ااميا, ومفتوحها يف ملك وقد ورد ااملُك يف معاجا اللغة مثلثً 

س ان, وقيل: ااملك  سل ة العامة لل ضموم ااميا يف الوالية العامة أي: ال ستعامله م شاَع ا شياء, و األ

يدل  اساٌ  -بالضا–لك بالكس والفتح مصدر يدل عىل احتواء ال ء والقدرو عىل االستبداد به, اامُ 

 .  (6)عىل يشء يملكه االنسان

ومنه التمليك, واالمالك,  (7)يدل عىل ااملك قهراً -ال ييء, يتملكه  َك ومنه التملك, يقال: متلَّ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/1609( و الصحاح للنوهري: )2/170: )(,  هرو اللغة البن دريد5/347( انظر: معنا متن اللغة: )1)

 ( . 2/886اامعنا الوسيف: )انظر: ( 2)

(, واامصييباح اامنري: 10/492(, ولسييان العرب: )4/1609(, والصييحاح: )1232القامو  اامحيف: م)انظر: ( 3)

 ( . 3/180(, و اج العرو  للزبيدي: )5/347(, ومعنا متن اللغة للطيخ أمحد رضا: )2/279)

 ( انظر: اامراجع السابقة . 4)

 ( . 2/170 هرو اللغة البن دريد: )انظر: ( 5)

 ( . 1232(, والقامو  اامحيف: م)914  البالغة: م)( أسا6)

(, واامعنا 3/180(, و اج العرو  للزبيدي: )5/347(, ومعنا متن اللغة: )4/1609( الصييحاح للنوهري: )7)

 ( . 2/886الوسيف: )
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ريَّ َكه أي لَ متليكًا أو أمع  كه ال ييءَ لَّ يقال: مَ  واالمالك: التزويو, يقال:  (1)ه ملكًا أو جعله ملكًا لهصييَ

 .  (2)أملكنا فالنًا اامرأو إذا زوجناه إّياها

 لملكية اصطالحاً: ثانياً: تعريف ا

يف ثنايا الكتا كثريو خمتلفة  قد عرفوا ااملك بتعريفاتالفقهاء إن الباحث يف كتا الفقه جيد أن 

ضب ه عىل كثري من الفقهاء شكل  شار (3)الفقهية, والباعث عىل هذا االختالف هو أن ااملك قد أ , وأ

 ريًا منها قد قاموا بتعريفه,ولكن كث (4)بعض الفقهاء إىل أنه يعس حد ااملك, ويتعذر إدراكه

 وفيام ييل أذكر شيًئا من  عاريفه :  

 تعريف الملك لدى  الفقهاء المتقدمين:  -أ

 .  (6)بننه:  سليٌف عىل  يع أنواع الترصف (5)يسيعرّفه أبو اامظفر أسعد بن حممد النيسابوري الكرابي-1

 .  (7)الطارُع ابتداًء عىل الترصف إال امانعٍ : بقوله: ااملك هو قدرو يثبتها معرفه الكامل ابن اهلام-2

ااملك حكا رشعي مقدر يف العل أو يف اامنفعة يقتيضي متكن من »بقوله:  الكيعرفه أبو العبا  اام-3

 . (8)«يضاف إليه من انتفاعه باامملوك, والعوض عنه من حيث هو كذلك

ل ء بكل أمر جا،ٍز فعاًل أو حكاًم ال ااملك: استحقاق الترصف يف ا»بقوله:  (9)عّرفه حممد بن عرفة-4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/1609(, والصحاح: )1232القامو  اامحيف: م)انظر: ( 1)

 ( . 4/1609( الصحاح: )2)

 ( . 3/208للقرايف: ) ( انظر: الفروق3)

 ( . 466, 353( انظر: رشح حدود ابن عرفة للرصاع التونيس: م)4)

سنة ( 5) يس احلنفي, له كتاب يف الفروق,  ويف  سل الكرابي سعد بن حممد بن احل سالم أبو اامظفر أ يس: هو  ال اال الكرابي

 (هي . 570)

 ( . 1898, 2/1257وكطف الظنون: ) (,45(, والفوا،د البهية: م)314انظر: اجلواهر اامضية: م) 

 ( . 2/211يس: )ي( الفروق للكراب6)

 ( .2/202(, وكذلك انظر: غمز عيون البصا،ر: )5/74( فتح القدير البن اهلامم: )7)

 ( . 3/209( الفروق للقرايف: )8)

 (هي . 803ويف سنة )هو حممد بن حممد بن عرفة أبو عبد اهلل التونيس, الدرغمي, االمام األصويل اامالكي,  ( 9)

 ( . 7/38(, وشذرات الذها: )249-2/250(, والفكر السامي: )337-340انظر: الديباج: م) 
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 .  (1)«بنيابة

 منها:  (3)عدًدا من التعريفات للملك (2)ذكر القاا حسل بن حممد اامروزي-5

 ااملك اختصام يقتيض إبالق االنتفاع والترصف . 

 . (5)«اختصام رشعي بعل منتفع هبا»بننه:  (4)عّرفه أبو شناع اامعروف بابن الدهان-6

 . (6)«القدرو الرشعية عىل الترصف يف الرقبة»أبو العبا  ابن  يمية, بقوله: هو عّرفه -7

هاء فات الفق هاء  (7)-رمحها اهلل- هذه بعض  عري فات أن فق هذه التعري نا من خالل  , ويتبل ل

الرشيييعة قد اختلفت أنظارها يف بيان اامعنى االصيي الحي للملك أو ااملكية, فمنها من نظر إليه 

 يقة رشعية أو حكاًم أقره الطارع ور ا عليه آثاًرا ونتا،و مالزمة.باعتبار حق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 466( انظر: رشح حدود ابن عرفة: م)1)

هو القاا أبو عيل احلسييل بن حممد بن أمحد اامروزي الطييافعي اامعروف بالقاا عند الطييافعية, صيياحا الوجوه يف ( 2)

 (هي . 462عي,  ويف سنة )اامذها الطاف

 ( . 1/164(, وهتذيا األسامء واللغات: )2/328(, والفكر السامي: )4/356انظر: ببقات الطافعية الكربى: ) 

ااملك نسييبة رشعية مقتضييية البالق االنتفاع بحسييا اامحل . و منها: ااملك  وكذلك عرفها بتعريفات أخرى منها:  (3)

و منها:  ااملك ي لق ويراد به: اختصييام منتفع بمنتفع به, مثل ملك العروض اختصييام مسييلف له عىل االسييتبدال .

. و منها:  ااملك قد يفس بنمٍر مؤثر يمكنه  (3)وي لق ويراد: اختصام حنز ومنٍع مثل ملك جلود ااميتات, وملك السقل

رصف يف اامال بحسا اامحل ال،ًقا )أي يمكن صاحبه( االنتفاع والتيييرصف يف اامال بحسبه, وقد يفس مكنة االنتفاع والت

 به . 

 ( . 1/155( نقاًل عن ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )191, 150, 134, 132)مبريقة اخلالف للقاا حسل:   

ابن الدهان: هو أبو شييناع حممد بن عيل بن شييعيا اامعروف بابن الدهان, من فقهاء الطييافعية, من مؤلفا ه غريا ( 4)

 النظر يف الفقه بل الطافعية واحلنفية . احلديث, و قويا 

 ( . 105-4/106انظر: وفيات األعيان: ) 

 ( . 111ا النظر: م)ي(  قو5)

 ( . 29/178(, وجمموع الفتاوى: )218(, والقواعد النورانية: م)347-3/348( الفتاوى الكربى البن  يمية: )6)

ية )(انظر: ال7) قا لك يف رشح الو فات األخرى للم ( و دسييتور العلامء 2/202( و غمز عيون البصيييا،ر )2/619تعري

( و 2/98( و التلويح )3/309( و حاشييية ابن الطييار عىل الفروق )204( و التعريفات للنرجاين: م )3/323)

 . (3/223( و اامنثور يف القواعد )1/232( و األشباه و النظا،ر البن السبكي )582شفاء الغليل م)
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ومنها من نظر إليه باعتبار أنه  ه,ومنها من نظر إليه عىل أسييا  ذكر موضييوعه وثمر ه وآثار

 يف  عريف ااملكية . -رمحها اهلل-عالقة بل اامالك واامملوك فهذه ثالث نظريات لدى الفقهاء 

رشعًيا, أو إباحة  حقيقة رشعيٌة جعلوه حكاًم  ف الفقهاء للملك عىل أسييا  أنه عري :(1)النررية األوىل

رشعية, أو أمًرا معنوًيا أو أمًرا مؤثًرا أو حالة رشعية, وأسييا  ذلك هو ما قرره الفقهاء من أن 

حقوق رشعية أثبتها الطييارُع ألصييحاهبا, ور ا عليها  -ومنها: حق ااملكية-احلقوق كلها, 

 الرشعية .  اآلثار واألحكام

ه, وال ي  ا عليه أقر الطييارُع وجودَ  إذا وبناًء عىل هذه النظرية فإن ااملك ال يكون له وجود إال-1

 من اآلثار حينئٍذ إال ما ر َّبه الطارع عليه .

ا, وال عن اصي الح النا  وعىل هذا فإن ااملكية ليسيت صيفًة ناشيئة عن ببيعة األشيياء وذواهت-2

عن إذن الطييارع, فالطييارع يف احلقيقة هو الذي أع ى االنسييان ااملَك  بل هي ناشييئةوعرفها , 

 ب  بيه عىل السبا الرشعي . 

 وثمر ه:  (3) عريفها للملك عىل أسا  ذكر موضوعه :(2)النررية الثانية

 رصفات أو التسليف عىليالذين عّرفوا ااملك عىل أسا  ذكر موضوعه وثمر ه جعلوه القدرو عىل الت

 الترصفات أو مكنة االنتفاع والترصف يف اامال .  يع أنواع 

ض ضوا يف  عاريفها إىل بيان حقيقة ااملك ومعناه, بل عرفوه بمو عه ووبناًء عىل هذا فإهنا ن يتعر

 وثمر ه, إذ القدرو عىل الترصف والتمكن من االنتفاع موضوع ااملك وأثره اام  ا عليه . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صحاب هذه النظرية, ها 1) سل والزرك( أ سبكي, والقاا ح سبقت ييييالقرايف, وابن ال   وأبو اامكارم احلنفي, وقد 

  عاريفها للملك .

  ييييكري والزركنألمحد ا( أصحاب هذه النظرية ها الكرابييس, وابن اهلامم, وشيح االسالم ابن  يمية, وابن ننيا, و2)

 ي وغريها, وقد سبقت  عاريفها آنفا . فناروابن الطار, وال

ضوع عقد البيع, مثاًل: نقل 3) صد األصيل الذي رشع من أجله األمر, فمو ضوع هنا: الغاية النوعية, أو اامق صود باامو ( اامق

ملكية اامبيع إىل اامطيي ي بعوٍض, وموضييوع عقد الزواج: حل االسييتمتاع, وموضييع ااملك: القدرو أو التمكن من 

قهاء حكا العقد أو حكا ااملك أي األثر الذي ي  ا عليه وجيا الترصف وااموضوع هبذا اامعنى يتحد مع ما يسميه الف

 ( . 1/167ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )انظر: منه . 
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 أسا  أنه عالقة بل اامالك واامملوك:   عريفها للملك عىل :(1)النررية الثالثة

عرفوا ااملك عىل أسا  أنه عالقة بل االنسان واامال جعلوه اختصاصًا رشعيًا يقتيض إبالق الذين 

ا حاجًزا أو ا صييااًل رشعًيا بل االنسييان وبل يشء يكون م لًقا  االنتفاع والترصييف, أو اختصيياصييً

 للترصف فيه . 

لك يف فإن اام هذا  ناًء عىل  لك, وب بت ال غري, إذ اامملوك ال يم به يث نه   حكا االسييتيالء  أل

واامكسييور ال ينكسيي  ألن اجتامع ااملكل يف حمل واحٍد حمال, فال بد وأن يكون اامحل الذي يثبت 

ااملك فيه خالًيا عن ااملك, واخلايل عن ااملك هو اامباح, واامثبت للملك يف اامال اامباح هو االستيالء ال 

صالح به,  غري  ألن ستوى يف الترصف فيه  يع النا , و عذر عىل كل واحٍد منها إقامة اام اامباَح اما ا

صام عن  ستيالء عليه مثبًتا لزيادو معنى االخت رشع اال واالنتفاع منه لوقوعه يف حمل التنازع رشَع ال

ا،ر النا  الذي كان لذلك قبل االسييتيالء حتى إن من اسييتوىل عىل ماٍل مباٍح اختص به من بل سيي

ًصا حنز غريه عن ذلك, فسمى ذلك االختصام ملًكا, ويسمى اامستويل مالًكا, واامستوىل  اختصا

 عليه مملوًكا, فكان هذا بريق ااملك يف  يع أموال الدنيا . 

س كل اختصييام عند يوااملك وإن كانت حقيقته أنه اختصييام, لكنه اختصييام مقيد فهو ل

ص صحاب هذه النظرية, إنام االخت سا ام الذي يثبت من أجل االنتفاع أو أ شياء ح رصف باأل الت

صفة كان ببيعتها فحيث صام ون يكن هبذه ال صام وجد ااملك, وإذا وجد االخت ام وجد هذا االخت

كل حق ملك, ألن ااملك عند الفقهاء حق من  مام ملك, فكل ملك حق وليس  مام حٍق وليس أ أ

 .  (2)احلقوق وليس هو كل حٍق 

ذا التعريف األسييتاذ الطيييخ عيل اخلفيف فقال: إنه ال يتناول ااملك غري الالزم وقد أخذ عىل ه

كااملك الثابت باالعارو, فإنه ملك ال يتحقق فيه االختصييام احلاجز, إذ ال يسييت يع اامسييتعري منع 

 اامعري من أن يتدخل بانتفاع أو بإهناء, وعىل ذلك ال يعد اامسييتعري مالًكا للمنفعِة الثابتة له بقصييد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( أصييحاب هذه النظرية ها: القاا حسييل يف بعض  عاريفه, وصييدر الرشيييعة احلنفي, وحممد بن عرفة اامالكي, وابن 1)

 قريًبا . الدهان والقابيس وغريها, قد سبقت  عريفاهتا 

 ( . 1/172(, وااملكية يف الرشيعة االسالمية: )409( انظر: رشح حدود ابن عرفة: م)2)
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سبًبا لتملك اامنفعِة  وناامستعري مالًكا, ويعد ونالعارية, يف حل أن كثرًيا من الفقهاء يعد عقد العارية 

قد  (1)وليس ببعيد أن من ذها من الفقهاء باحة ...  ًكا, وإنام يعترب إ عارية ال يعترب مل إىل أن عقد ال

 . (2)الح  هذا اامعنى

صييام قا،ا ما دامت العارية قا،مة يف مواجهة ويمكن أن جياب عن هذا االع اض بنن االخت

بينها, وليس  أجاَز الرجوَع يف اهلبة عىل خالٍف غري اامعري, وكذلك احلال يف اهلبة, فكثري من الفقهاء 

 . (3)يف هذا مسا  بتملك ااموهوب له للعل ااموهوبة, واختصاصه هبا يف مواجهة الكافة

ل ما يقيد ااملكية عن غريها وأهنا ال متيز بل احلق وااملك, ومما يالح  عىل هذه التعريفات أهنا ال  ب

صام وااملك وأن هذه التعريفات حتتاج إىل قيود فقهية التي متيز ماهية  كام أهنا ال  فرق بل االخت

 ااملك و قيد االختصام الذي هو حقيقة ااملك . 

 تعريف الملكية عند الفقهاء المعاصرين:  -ب

 ااملك أو ااملكية بعدو  عريفاٍت أذكر هنا شيًئا منها:  عرف الفقهاء اامحدثون

سان وال-1 طيخ أمحد أبو الفتح بننه: ار بار رشعي بل االن  ء اامملوك جيعله قادًرا عىل ييييعرفه ال

 .  (4)الترصف فيه بوجه االختصام

تفاع رصف واالنيعرفه الطيخ عيل اخلفيف بننه: اختصام يمكن صاحبه رشًعا من أن يستبد بالت-2

 .  (5)عند عدم اامانع الرشعي

طيخ االمام أبو زهرو بنن ااملك هو: االختصام باألشياء احلاجز ل-3 لغري عنها رشًعا الذي عرفه ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( ذها إىل هذا القول الكرخي من احلنفية .1)

 ( .1/18( انظر: ااملكية لألستاذ عىل اخلفيف: )2)

 ( . 26( ااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)3)

 ( . 1/33والقوانل اامرصية: )( اامعامالت يف الرشيعة االسالمية 4)

 ( .9( خمترص أحكام اامعامالت الرشعية: م)5)

حيازو ال ييء يمكن من االسييتبداد به والترصييف فيه إال »وله  عريف آخر عىل أسييا  ااملك عبارو عن حيازو, فقال:  

 « . لعارض رشعي يمنع من ذلك

= 
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 .  (1)كون القدرو عىل الترصف يف األشياء ابتداًء إال امانٍع يتعلق بنهلية الططصبه  

 . (2)رصف إال امانعيوغ صاحبه التعرفه الطيخ مص فى الزرقا بننه: اختصام حاجز رشًعا يس-5

 ء يمنع الغري عنه, ويمكن صاحبه يييعرفه الطيخ حممد مص فى شلبي بننه: بننه اختصام بال-5

 .  (3)من الترصف فيه ابتداًء إال امانع رشعي

سان بال ء عىل وجه يمنع الغري عنه, -6 صام االن سوي, بننه: اخت سوي أمحد عي طيخ عي عرفه ال

 .  (4)الترصف فيه ابتداًء إال امانٍع رشعي يمنع ذلكويمكن صاحبه من 

عرفه األستاذ حممد سالم مدكور بقوله: ااملكية هي عالقة رشعية بل االنسان واامال جتعله خمتًصا -7

رصف بكل ال رق يييفيه اختصاًصا يمنع غريه عنه بحيث يمكنه الترصف فيه عند حتقق أهليته للت

 .  (5)لتي بينها الرشعالسا،غة له رشًعا, ويف احلدود ا

سان, وال   ء اامملوك, وعربوا عنييييهذه التعريفات كلها جاءت عىل أن ااملك عالقة بل االن

 ن حيازو . وقد عرف بعضها بنن ااملك عبارو ع  لك العالقة هنا يف  عاريفها باالختصام

  ما ينا:نستطلص  يمكن لنا أن ومما سبق من  عريفاٍت للملكية

 أو عالقة اتص االنسان فيها ب ء .إنه اختصام -1

, وأن هذا االختصام  ءيرصف هبذا اليإن موضوع هذا االختصام: القدرو عىل االنتفاع والت-2

 . ال بد أن يقيد بام ال يمنع الترصف فيه

 إن هذا االنتفاع والترصف قد يمنع منهام مانع .-3

 إن هذا االنتفاع والترصف قد يتا أصالة أو وكالًة . -4

اامطتار هو: اختصام إنسان ب ء اوله رشًعا االنتفاع والترصف ااملكية وعىل هذا فإن  عريف 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 64( ااملكية ونظرية العقد: م)1)

 ( .1/220ام: )( اامدخل الفقهي الع2)

 ( .244( اامدخل للطيخ حممد مص فى شلبي: م)3)

 ( . 319( اامدخل للفقه االسالمي للطيخ عيسوي: م)4)

و كذالك انظر التعريفات األخرى يف اامعامالت الرشييعية اامالية  (179( الفقه االسييالمي امحمد سييالم مدكور: م)5)

 .  (165( و األموال ونظرية العقد. م )9م)

= 
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 . (1)فيه وحده ابتداًء إال امانعٍ 

 

 

 
 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .1/179هذا التعريف العبادي يف ااملكية يف الرشيعة االسالمية: ) ( رجح1)

به,  اامملوك, كام أنه مانع عام يتعلقأرى هذا التعريف جامًعا اما هية ااملك, وموضوعه والعالقة  التي بل اامالك وال ء  

 ( .4/57)وكذلك انظر: الفقه االسالمي وأدلته للدكتور وهبة الرحييل  واهلل أعلا بالصواب .
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 أركان امللكية وأقسامها عند العلماءاملطلب الثاني: 
 

 أواًل: أركان الملكية:

شيًئا يت علق بنركان ااملكية حسا ما ابلعت ن يذكر الفقهاء اامتقدمون وال الباحثون اامعارصون 

هلا يف بحث  عدم إغفا نه من األمور التي ينبغي  عارصو, مع أ ية والبحوث اام يه من الكتا الفقه عل

 نظرية ااملكية وذلك لربوز أمهيته يف معرفة مدى ن اق ااملكية, وببيعتها وحتديد عنارصها .

نبني كسييا،ر احلقوق عىل ثالثة, ياملكية وبعد التتبع يف ااموضييوع وإمعان النظر فيه  بل أن حق ا

 أركان وهي: 

 األول: صاحا ااملكية وهو اامالك . 

 الثاين: حمل ااملكية وهو ال ء اامملوك . 

الثالث: العالقة بينهام وهي عالقة اختصييام بل صيياحا ااملكية وحملها وينا  فصيييل هذه 

 األركان عىل النحو اامذيل: 

 أوالً: صاحب الملكية: 

, فقد جعل اهلل اامالك أو اامتفرد باألمالك, واامالك احلقيقي لألموال أو األشييياء هو اهلل  وهو

 ستطلفه عىل األموال سان حق التملك وا ستطالًفا ومنحة ربانية, فنع ى لإلن , (1)ملك األموال ا

 . (3)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ, وقال  عاىل: ﴿(2)﴾ گ گ  ڳ    ڳ ڳڳقال  عاىل: ﴿

إن األموال التي يف أيديكا إنام هي أموال » فسييري هذه اآليات وما يف معناها: ذكر اامفسييون يف 

ست هي  رصف فيها, فلي ستمتاع هبا, وجعلكا خلفاء يف الت طا،ه هلا, وإنام خولكا اال اهلل بطلقه وإن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

طهد له أصول االسالم وأدلته, وقد خالفها بعض اامحدثل وجعلوا ااملكية وظيفه 1) ( هذا رأي  هور فقهاء االسالم, و 

 اجتامعية, وملك االنسان لألشياء إنام هو من باب النيابة عن اامنتمع . 

-3/217نون, والفروق للقرايف: )(: القاعدو السادسة والثام208انظر:  فصيل اامسنلة يف القواعد البن رجا: م) 

سالمية للعبادي: )218 رشيييييعة اال سالمي للدكتور 415-1/416(, وااملكية يف ال رشوعييييية يف النظام اال (, واام

 ( . 106-108مص فى كامل وصفي: م)

 ( من سورو احلديد . 7( اآلية: )2)

 ( من سورو النور . 33( اآلية: )3)

= 
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 .  (1)«بنموالكا يف احلقيقة, وما أنتا فيها إال بمنزلة الوكالء والنواب

واعلا أن ابن عقيل ذكر »فقال:  -رمحه اهلل- احلاف  ابن رجا احلنبيلويقرر هذا اامبدأ ما ذكره 

يف الواضييح يف أصييول الفقه إ اع الفقهاء عىل أن العباد ال يملكون األعيان, وإنام مالك األعيان 

, وأن العباد ال يملكون سييوى االنتفاع هبا عىل الوجه اامنذون فيه رشًعا, فمن كان مالًكا خالقها 

تفاع فهو اامالك اام لق, ومن كان مالًكا لنوٍع منه فملكه مقيد واتص باسييا خاٍم به لعموم االن

 يمتاز به كاامستنجر واامتسعري وغري ذلك ... 

رصف يف يوإنام َمنََح لإلنسان حق التملك, والت فاحلاصل أن اامالك احلقيقي لألشياء هو اهلل 

 منافعها وفق رشا،ع االسالم . 

 حرمة ااملكية متميزو فحرم االعتداء عىل أصحاهبا .  وهلذا جعل االسالم

القاعدو اامعتربو أن اامالك خمتصون بنمالكها, ال يزاحا أحد مالًكا يف ملكه : »(2)قال إمام احلرمل

شك فيه  رضورو حتوج مالك األموال إىل التبادل فيها ... فاألمر الذي ال  ستحٍق, ثا ال من غري حق م

 .  (3)«ومد األيدي إىل أموال النا  من غري استحقاق حتريا التسالا والتغالا

والرجل أحق بامله من ولده ووالده والنا  »: -رمحه اهلل- وهلذا قال شيييخ االسييالم ابن  يمية

 .  (4)«أ عل

رشكات أو  اعة عىل يييوعىل هذا فصاحا ااملكية إما يكون فرًدا وما يف معناه كاامؤسسات وال

ش اك أو  اعة  سام ااملكية قريًبا سبيل اال سام يف أق عىل العموم أو دولة بنهليها وينا بيان هذه األق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

رشي: )1) طاف للزخم سري القرآن العظيا: )(, وا4/61( الك سعود: )4/305نظر كذلك:  ف سري أيب ال , 2/324(, و ف

 ( . 238-17/239(, و فسري القرببي: )326

طافعية,  ويف يف 2) سابوري اامعروف بإمام احلرمل من علامء ال ( هو أبو اامعايل عبد ااملك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني الني

 (هي . 478نيسابور سنة )

( 1/206(, والفتح اامبل: )174(, وببقات الطافعية البن هداية اهلل: م)3/249ت الطافعية الكربى: )انظر: ببقا 

 . 

 ( حتقيق د. عبد العظيا الديا .495-494( الغياثي المام احلرمل: )م3)

 ( . 29/189( جمموع الفتاوى لطيخ االسالم: )4)

= 
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 إن شاء اهلل  عاىل . 

يه سييَ  يه ويف من يقوم عل ية و عترب ف لة أهل مة أو دو عا عة  ناه أو  ا ما يف مع كان فرًدا أو  واء 

نسان بناًء عىل وهي صالحية االنسان لوجوب احلقوق له أو عليه, و ثبت هذه األهلية باال (1)وجوب

والذمة  ثبت بكل إنسييان حي فام من مولوٍد يولد إال وله احلق يف إثبات احلقوق له أو  (2)ثبوت الذمة

 ااموت وما يف معناه . بعليه, وغرم ما يثبت يف ماله و نتهي 

ته  يه من حيث أهلي ما اجلنل فينظر إل يه  :تلمن جهوأ مه فيحكا عل من جهة كونه جزًءا من أ

ا مسييتقلة ومنفرًدا عن أمه وت الذمة, بعدم ثبو بالتايل  نفي عنه أهلية الوجوب ومن جهة كونه نفسييً

أثبت له  ينالنظر ت له أهلية الوجوب وبناًء عىل هذينباحلياو فيحكا له بثبوت الذمة, وبالتايل  ثب

ساب بعض احلقوق وهي التي ال حيتاج يف ثبوهتا إىل  صاحلة الكت صة  القبول العلامء أهلية وجوب ناق

 .  (3)كاامرياث, والوصية والوقف

 ثانياً: محل الملكية: 

صور قيام ملك يكون وهو ال ء اامملوك, ومن البدهي ليس كل يشء  مملوًكا, وذلك ألنه ال يت

سام أو ح ا كاألج سًّ شياء  فمعنى ال ء: كل موجوٍد إما ح سان عىل  يع األ اًم كاألقواِل نحو كاالن

علا وارب عنه, فيطمل ااموجود واامعدوم ممكنًا أو حمااًل ما يصح أن يُ  عىل لغةً  , وهو ي لق(4)قلت شيًئا

 .  (5)واص الًحا خام بااموجود خارجًيا كان أو ذهنًيا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

رشح ي(, وال2/276(, وبداية اامنتهد: )1/156ا ح الرمحوت: )(, فو5/169( انظر يف رشر األهلية:  بيل احلقا،ق: )1)

 ( . 4/40وزاد اامعاد: ) (,4/208: )(, واامغني2/416(, ومغني اامحتاج: )3/5الكبري الدسوقي: )

بل لاللتزام 2) قا قدر يف اامكلف  بل االلزام وااللتزام أو هي: معنى رشعي م حل يق قدر يف اام مة: هي أمر رشعي م لذ ( ا

 .  واللزوم

ظا،ر البن ننيا: )  باه والن ية احلموي عىل األشيي حاشيي بد السييالم:  ,(2/211انظر:  عد األحكام للعز بن ع وقوا

 ( . 2/117(, وكطاف القناع: )3/231(, والفروق: )2/109)

(, وعوارض 238(, وأحكام اامعامالت الرشعية: م)136( انظر: علا أصول الفقه للطيخ عبد الوهاب خالف: م)3)

 ( .109: م)األهلية

 ( .1/399( اامصباح اامنري: )4)

 ( . 213( الكليات أليب البقاء الكفوي: م)5)

= 
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شياء متنع ب  طمس وببقات عشبيعتها من أن  كون حماًل للملك كنوعىل هذا  وجد هناك أ ة ال

لكنها ال حتتوي عىل أي منفعة   ختصييام هبااهلواء, وهناك أشييياء وإن كانت ب بيعتها  سييمح باال

صييد منها, ولكن الرشيييعة ن  قا وزًنا هلذه اامنفعة لتفاهتها كحبة قمح, أو ألهنا اعتربهتا قيمكن أن  

 منفعة غري مرشوعة كاخلمر .

امالية, ففي اصيي الح الفقه  أما ما يصييلح أن يكون حماًل للملك أو حلق ااملكية فهو األعيان ا

سا اامال  االسالمي أن صلح أن يكون حماًل للملك, وما ال يتناوله ا سا اامال من األعيان ي ما يتناوله ا

 .  (1)منها ال يصلح أن يكون حماًل للملك كااميتة واخلمر بالنسبة إىل اامسلمل

فاألموال ب بيعتها قابلة للملك والتمليك غري أنه قد يعرض لبعض األموال ما جيعلها خمصصة 

االنتفاع فيمتنع ورود الترصييفات التي  ثبت ااملكية آلحاد النا  عليها, و صييري جلهة من جهات 

بالنسييبة  أو يف بعض األحوال. فيتنوع اامالبذلك التطصيييص غري قابلة للتمليك يف كل األحوال 

 : (2)قابليته للتملك إىل ثالثة أنواعل

 النوع األول: ما ال يقبل التمليك وال التملك بحاٍل: 
للمنافع العامة كال رق العامة, واجلسييور واحلصييون والسييكك احلديدية  وهو ما خصييص

 واألهنار واامتاحف واامكتبات العامة, واحلدا،ق العامة ونحوها . 

فهذه األموال ال  قبل التمليك م لًقا ما دامت خمصييصيية امنفعة الكافة, فإن زالت عنها  لك 

 .  (3)والتمليك بإبالٍق الصفة عادت إىل حاهلا األصلية وهي قابليتها للملك 

 النوع الثاني: ما ال يقبل التملك إال بمسوٍغ شرعي: 
وهو األموال التي  قبل التمليك يف بعض األحوال وذلك عند وجود مسوٍغ رشعي من رورو 

سةٍ  ملنئة للتمليك أو حاجةٍ  صلحةٍ ما راجحٍة كاألموال والعقارات ااموقوفة وأموال   دافعٍة إليه أو م

 ي األموال احلرو يف عرف أهل القانون . بيت اامال أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 53( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية لألستاذ عيل اخلفيف: م)1)

 (, ااملكية وضييواب ها يف66(, وااملكية ونظرية العقد لإلمام أيب زهرو: م)4/57( انظر: الفقه االسييالمي وأدلته: )2)

 ( . 28-29االسالم: م)

 ( . 10, 9( انظر: اامصادر السابقة مع مرشد احلريان, اامادو رقا: )3)

= 
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قا ه أكثر من إيراده فينوز  حت نف هتدم أو أصييب ها إال إذا  باع وال يو امال ااموقوف ال ي فا

 .  (1)للمحكمة االذن باستبداله

صح بيعها إال لرأي احلكومة ل صلحة راجحٍة ييييوأمالك بيت اامال أو احلكومة ال ي رضورو أو م

غبة فيها بضييعف الثمن ونحو ذلك  ألن أموال الدولة كنموال اليتيا عند كاحلاجة إىل ثمنها أو الر

 .  (2)الويص ال يترصف فيها إال للحاجة أو اامصلحة

 النوع الثالث: ما يجوز تملكه وتمليكه مطلًقا بدون قيٍد: 
 وهو ما عدا النوعل السابقل من األموال . 

 ة  نقسا إىل نوعل: نن  كون حماًل للملكيكواألموال من حيث صالحيتها 

 للملك: هو:  ح أن يكون محلً النوع األول: ما يصل
 .  (3)األموال التي يتناوهلا اسا اامال من األعيان يف اص الح الفقهاء-1

شياء اامعنوية أو االعتبارية كاامنافع -2 شياء -األ سية التي  نال من األ سكنى كوهي الفوا،د غري احل

سواء كان -ق واحلقو -الدار, وركوب الدابة ططص من ميزاٍت أو مكناٍت  وهي كل ما يثبت لل

 .  (4)هنا أموالإ القول عىل–مااًل أو غريه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/425( انظر: رد اامحتار: )1)

 ( . 4/58( الفقه االسالمي وأدلته: )2)

بدين: )3) عا ية ابن  حاشيي امال,  هاء يف  عريف ا ية: )م/50-5/51( انظر: اختالف الفق عدل (, 261(, وجملة األحكام ال

 . (2/17(, وااموافقات: )2/248ات: )(, ورشح منتهى االراد1/7(, وكطاف القناع: )1/343حاشية الباجوري: )

 ما كان له قيمة مادية بل النا  وجاز رشًعا االنتفاع به يف حال السعة واالختيار . »وهو عىل اص الح اجلمهور:  

 ( . 258ألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)(, وا1/210انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية: ) 

(, واألشييباه 4/3(, وحاشييية ابن عابدين: )2/227( انظر اختالف الفقهاء يف مالية اامنافع واحلقوق يف البحر الرا،ق: )4)

(, 1/40(, وااملكية للطيييخ عيل اخلفيف: )3/442(, وحاشييية الدسييوقي عىل الرشييح الكبري: )258والنظا،ر: م)

مما جتدر االشييارو إليه (, و2/248(, ورشح منتهى االرادات: )1/267(, ودرر احلكام: )2/266)وبداية اامنتهد: 

 نافع, لكنها متفقون عىل أهنا  كون حماًل للملك . الفقهاء وإن اختلفوا يف مالية اامأن 

،ر للسيوبي: (, واألشباه والنظا351-352(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)5/50انظر: حاشية ابن عابدين: ) 

 ( . 3/92(, والتاج اامذها: )326م)

= 
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, ذلك ألهنا ال يطيي بون يف اامال أن (1)أهنا أموال وهو قول  هور الفقهاء الديون يف الذما عىل-3

 يكون عينًا مادية يمكن إحرازها وادخارها .

ماو هاء أ ية فها ال يع فق لذما فهي احلنف مت يف ا ما دا هنا  لذما أموااًل  أل لديون يف ا تربون ا

أوصيياف شيياغلة هلا, وال يتصييور قبضييها حقيقة, وإنام يقبض ما يعادهلا, فإذا وفيت الديون كان 

 .  (2)اامقبوض مااًل لصاحبه

الية قبوٍل لعدم اام والدين مال حكاًم ال حقيقة, ولذا كانت الرباءو منه  صح بال»ويف فتح القدير: 

 .  (3)«احلقيقة غري أهنا  ر د بالرد للاملية احلكمية, وهبة العل ال  صح بال قبوٍل بحال

اًل حكاًم ال حقيقة لكوهنا معدومة وإنام جعلت أموااًل حلاجة اوعىل هذا فها يعتربون الديون أمو

شياء حقيقة ولكنها أوصاف حكمية ملحق موال باعتبار باأل ةالنا  إليها يف اامعامالت فهي ليست بن

 .  (4)أهنا  صري أموااًل بالقبض وعىل هذا فنمهورها عىل أن الديون حمل للملك

احلقوق الذهنية أو اامعنوية كسييا،ر احلقوق لدى فقهاء االسييالم مع وجود خالف بل أصييحاب -4

ل النا , واما كانت األشياء غري اامادية  دخل يف مسمى اامال يف الرشيعة  ألن هلا قيمة ب (5)القانون

ومباح االنتفاع هبا رشًعا وقد قام االختصييام هبا, فعىل هذا األسييا  يمكن أن  نظا احلقوق 

 .  (6)ااملك الذهنية باعتبارها نوًعا من أنواع

 لملك أو لحق الملكية: وهو:  ون محلً النوع الثاني: ما ال يصلح أن يك
ًعا بحيث ال يكون هلا قيمة بل النا   األعيان التي ال  طتمل عىل منفعٍة مقصودو يعتد هبا رش-1

ألن ااملك قد رشع من أجل االنتفاع, فقيامه عىل أعيان ال منفعة فيها عبث ال يقبله رشع وال 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وااموافقات: 1/7(, وكطيياف القناع: )327(, واألشييباه والنظا،ر للسيييوبي: م)1/343( حاشييية الباجوري: )1)

(2/17 . ) 

شية ابن عابدين: )2)  (, واامدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه1/502(, وكطاف اص الحات الفنون: )5/457( انظر: حا

 ( . 135االسالمي: م)

 ( . 5/250( فتح القدير: )3)

 ( .4/299(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )5/3( انظر: فتح القدير: )4)

(, 281-282دو: م)صيي(, وحق ااملكية د. ال74غانا: م) ( انظر: حمارات يف النظرية العامة للحق د. إسييامعيل5)

 ( . 1/9دو: )صلكية يف القوانل العربية د. ال(, اام58ونظرية احلق للدكتور الرشقاوي: م)

 ( . 1/235( ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )6)

= 
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 .  (1)عقل وذلك مثل احلرشات كالذباب والبعوض وهوام األرض

ا ويلحق هبذه األعيان األعياُن التي  طييتمل عىل منافع  افهة غري مقصييودو كحبة قمح كطيي

 . (2) فاحة

  فكل األعيان واامنافع التي حرمها الطارع ال جيوز أن  كون ااألعيان واامنافع اامحرمة رشعً -2

 .حماًل املك

 كاامساجد والبيت احلرام والوقف . األعيان التي  علق هبا حق اهلل -3

جلسييور اامقامة األعيان التي  علق هبا حق الكافة أو اجلامعة أو الدولة مثل ال رق واألهنار وا-4

ًكا امنموع األمة مرصييودو  حتت التملك الفردي فهي  غيري مل نه ال جيوز أن  قع  فإ ها,  علي

 للمنفعة العامة, وهي ال يمكن أن  ؤدي وظيفتها إال إذا كانت ممنوعة عن التملك الفردي .

سييامء األعيان التي ال ين بق عليه  عريف اامال لدى الفقهاء كالطييمس والقمر والننوم وال-5

 ونحوها .

 . بالصواب فهذه األعيان من األموال ال  صلح أن  كون حماًل للملك واهلل أعلا

 ثالثاً: عالقة اختصاص بين صاحب الملك ومحله: 

 ء, يييأنه عالقة  قوم بل االنسان وال يةقد  بل مما سلَف يف  عريف ااملك يف الرشيعة االسالم

حيث يكون له االنتفاع والترصف فيه بكل أنواع االنتفاع وهي  قتيض اختصام اامالك هبذا ال ء ب

 والترصف السا،غة رشعًا . 

 وال يقوم حق ااملكية بدون هذه العالقة . 

صفة اعتبارية منتزعة من آثارها وأحكامها, فليس هلا وجود مادي وال حقيقة مادية فحيثام  وهي 

سان وااما ل ثبت ااملك, وحيثام نفي الرشُع هذه العالقة  أقرَّ الرشُع هذه العالقة االختصاصية بل االن

 .   (3)انتفى ااملك

ولقد أقرت الرشيييعة هذه العالقة من أجل أن يتمكن االنسيياُن من االنتفاع به انتفاًعا ال ينازعه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 469, 24-3/26(, وحاشية اجلمل: )236-3/238(, والفروق: )2/453( انظر: التاج اامذها: )1)

 . (1/235لكية يف الرشيعة االسالمية للعبادي: )انظر: اام (2)

 ( . 52لرشيعة االسالمية لألستاذ اخلفيف: م)( انظر: ااملكية يف ا3)
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 فيه منازع  ذلك أن االنتفاع الكامل ال يكون مع التنازع والتزاحا . 

وقد  كون  ,وقد  كون باالختصييام احلاجز ,ءوهذه العالقة قد  كون باالحراز واالسييتيال

وقد  كون بصفة حكمية, وقضيتها التمكن والقدرو عىل عنارص ااملكية وآثارها من  ,بمنرد وضع يدٍ 

 االستعامل واالستغالل والترصف, وهبا يقوم حق ااملكية وإال فال, واهلل أعلا بالصواب . 

 ثانيًا: أقسام الملك: 

إليها, نتينة الختالف وجهة النظر إليه فله قسييمة بالنظر إىل للملك أقسييام عديدو انقسييا 

سمة بالنظر إىل  صه, وق صا، سمة بالنظر إىل خ سمة بالنظر إىل حمله أي ما يتعلق هو به وق حقيقته, وق

صور ه وغريها ضعه و سمة بالنظر إىل و ستفيد منه, وق سا (1)اام صيل الكالم عىل ذلك ح , وينا  ف

 ال  يا اامذيل: 

 األول: أقسام الملك باعتبار حقيقته وماهيته:  التقسيم

 : (2)ينقسا ااملك باعتبار حقيقته إىل نوعل

 األول: ااملك التام, والثاين ااملك الناقص . 

 : الملك التام: األول
اامراد بااملك التام اامملوك »قوله:  (4)وقد جاء يف حاشييية ابن عابدين  (3) وهو ملك الرقبة واامنفعة

 « . ارقبًة ويدً 

شيخ االسالم ابن  يمية:  ااملك التام يملك فيه الترصف يف الرقبة بالبيع, واهلبة, ويورث »يقول 

 .  (5)عنه ويملك الترصف يف منافعه باالعارو واالجارو واالنتفاع وغري ذلك

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سام ااملكية ااملكية يف ال1) صيل الكالم عىل أق سالم العبادي: )يييي( انظر:  ف سالمية للدكتور عبد ال (, 1/273رشيعة اال

( وما بعدها, 187(, وما بعدها, والقواعد البن رجا: م)65وااملكية يف الرشيعة االسالمية لألستاذ اخلفيف: م)

ش سيوبي: م)واأل سالمي وأدلته: 3/227 : )يييي(, واامنثور يف القواعد للزرك326باه والنظا،ر لل (, والفقه اال

 ( وما بعدها .4/58)

 ( . 3/238( اامنثور يف القواعد للزرك : )2)

( و رشح منتهى االرادات 1/427( و كطيياف القناع )1/481( و اهلداية مع رشوحها )2/9بدا،ع الصيينا،ع )(انظر: 3)

(1/450) . 

 ( . 2/263( حاشية ابن عابدين: )4)

 ( .29/178( جمموع فتاوى شيخ االسالم: )5)

= 
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 : الملك الناقص: الثاني
 . (1)وهو ملك الرقبة فقف, أو اامنفعة فقف أو االنتفاع فقف

ااملك قسييامن:  ام »نه الزرك يي بااملك الضييعيف بدل الناقص, يقول الزرك يي: وقد عربَّ ع

 .(2)«وضعيف, فالتام يستتبع  يع الترصفات, والضعيف بطالفه ... 

اااملك  و  إذا كان التملك للعل واامنفعة مًعا وَمنََع مانع من الترصييف  لدى الفقهاء يكون ناقصييً

للعل دون منفعتها, أو للمنفعة دون رقبتها  ألن الترصييف  لك إذا كان التملكاالكامل فيهام, وكذ

 فيهام ال يكون كام لو كانتا مملوكتل مًعا . 

 ومن هنا يتضح أن ااملك الناقص يطمل ثالثة أنواٍع: 

 ملك العل وحدها دون منفعتها .  :األول

 ملك اامنفعة وحدها دون رقبتها .  الثاين:

 إذا منع مانع من كامل الترصف فيهام .  ملك العل واامنفعة مًعا الثالث:

, وأن ااملك الناقص هو خالف األصل كام أن اامقصود من مثا إن األصل يف ااملك هو ااملك التا

ًصا كان يويص بمنفعة  شياء ولذلك جاَء ملك الرقبة دون اامنفعة ناق رشوعية ااملك هو االنتفاع باأل م

 . (3)عتها آلخرعل لططٍص أو أن يويَص بالرقبة لططٍص ومنف

 : (4)التقسيم الثاني: أقسام الملك باعتبار محله

 : (5)ينقسا ااملك باعتبار حمله إىل مخسة أقسامٍ 

ملك عل ومنفعة: فهو عامة األمالك الواردو عىل األعيان اامملوكة باألسباب اامقتضية هلا من  األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 99( قيود ااملكية اخلاصة: م)1)

 ( . 3/238( اامنثور للزرك : )2)

 ( .187(, والقواعد البن رجا: م)351( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)3)

(, واألشييباه والنظا،ر البن ننيا: 326شييباه والنظا،ر للسيييوبي: م)(, واأل187( انظر: القواعد البن رجا: م)4)

(, وااملكية يف 62(, وااملكية وضييواب ها يف االسييالم: م)66رشيييعة االسييالمية: م)يييي(, وااملكية يف ال351م)

 ( وما بعدها . 1/274الرشيعة االسالمية للعبادي: )

 أربعة أقسام, وقسا بعضها إىل قسمل . انظر: اامصادر السابقة.  ( قسا احلاف  ابن رجا إىل أربعة أنواع, والسيوبي إىل5)

= 
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 .   (1)بيٍع وهبٍة وإرث وغري ذلك

   وبالرقبة آلخر أو  ركها للورثة.نافع لواحدٍ ويثبت ذلك يف الوصية باام :نفعةملك العل دون م الثاين:

 ملك اامنفعة دون عل:  الثالث:

ملك اامنفعة اختصام يبيح امن  ثبت له أن يستويف اامنفعة بنفسه وأن يملكها لغريه مع اامحافظة 

واتص هبا, وهذا االختصيام عىل عينها, فاامسيتنجر لألرض أو الدار يملك اامنفعة بعقد االجارو, 

حاجز لغريه عنها, وللمستنجر أن يستوفيها بنفسه وأن يملكها لغريه بعوٍض أو بغري عوٍض ما ن يتفق 

 .  (2)اامتعاقدان عىل خالف ذلك

ملك االنتفاع اامنرد, مثل: ملك اامسييتعري, فإنه يملك االنتفاع ال اامنفعة, وكذلك اامنتفع  الرابع:

 .  (3)ا وممر يف داره ونحوهخط بملك جاره من وضع

وبينوا أن من ملك اامنفعة  (4)فرقوا بل ملك اامنفعة وملك االنتفاع -رمحها اهلل  عاىل-فالفقهاء 

 .  (5)ملك االنتفاع واامعاوضة بطالف من ملك االنتفاع فقف فإنه ال يملك اامعاوضة

فاع و -رمحه اهلل- وقد فصيييل القرايف قال: يف التفرقة بل ملك االنت فتمليك »ملك اامنفعة, ف

سه, ويمكن ناالنتفاع  شمل, فيبارش بنف سه فقف, ومتليك اامنفعة هو أعظا وأ ريد به أن يبارش هو بنف

 غريه من االنتفاع بعوض كاالجارو وبغري عوٍض كالعارية . 

ثال األول:  فاع-وم جد  -أي االنت نالس يف اجلوامع واامسيييا بار, واام امدار  والر سييكنى ا

سه فقف, ... وأما مالك واألسوا سعى ونحو ذلك فله أن ينتفع بنف سك كاام اف واام ضع الن ق وموا

رصف يف ياامنفعة فكمن استنجر داًرا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غريه أو يسكنه بغري عوٍض, ويت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .188( انظر: القواعد البن رجا: م)1)

 ( . 312( انظر: نظرية ااملكية والعقود, للدكتور بدران: م)2)

 ( . 189( القواعد البن رجا: م)3)

(, وكطاف 6/143(, واامبدع: )1/371(, واامهذب: )3/433(, وحاشية الدسوقي: )5/677( حاشية ابن عابدين: )4)

 ( . 193-1/195(, وهتذيا الفروق هبامش الفروق: )187-1/188(, والفروق للقرايف: )2/331القناع: )

 ( . 1/3الفوا،د البن القيا: )انظر: ( 5)

= 
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 .  (1)امنفعة  رصف اامالك يف أمالكهاهذه ا

 ملك الدين:  اخلامس:

كان لطيطٍص يف ذمة آخر مبلغ من اامال َوَجَا بسيبا من األسيباب يتحقق ملك الدين فيام إذا 

ط  رشعية كثمن ال ء اام سمى ىال , وبدل قرض اامق ض, وقيمة اامال اامتلف عىل من أ لفه, وال ي

 دينًا إال إذا كان اامبلغ التزاًما يف الذمة . 

جيا عىل الوديع حفظها ثا نة يويفارق الدين الوديعَة فهي من قبيل ملك العل  ألهنا أمانة متع

 .  (2)ردها بذاهتا عند ال لا, وليس له أن ينخذ ويرد مثلها

 ر صاحبه أو باعتبار المستفيد منه:التقسيم الثالث: أقسام الملك باعتبا

 : (3)ينقسا ااملك باعتبار صاحبه أو اامستفيد منه إىل ثالثة أقسام

 األول: الملكية الخاصة: 
ص سبيل االش اكهي ااملكية التي يكون  ستحقها فرًدا أو جمموعًة من األفراد عىل   (4)احبها أو م

وتول صاحبها االستئثار بمنافعها والترصف يف حملها, ويف حالة الكثرو يكون انتفاع كل فرٍد انتفاًعا 

 .  (5)حمدوًدا بامله فيها من حٍ  معلومٍ 

 الثاني: الملكية العامة: 
امالك هلا جمموع ا باألموال التي هي التي يكون ا ألمة دون النظر لألفراد بحيث يكون االنتفاع 

  تعلق هبا هلا  يًعا بدون أن اتص هبا أحد منها . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

-1/193(, وكذلك هتذيا الفروق هبامش الفروق: )187-1/188( انظر: الفروق للقرايف بترصييفات بسييي ة: )1)

ا, يف حاشييية اجلمل: )(195 (, واألشييباه والنظا،ر 3/452, وانظر: الفروق بل ملك اامنفعة وملك االنتفاع أيضييً

 ( . 326للسيوبي: م)

 ( . 103(, وقيود ااملكية اخلاصة: م)83ااملكية وضواب ها يف االسالم: م)انظر: ( 2)

(, وما بعدها, وااملكية لألستاذ عيل 1/291لعبادي: )(, وااملكية يف الرشيعة االسالمية ل104( انظر: قيود ااملكية: م)3)

(, وذكر بعضييها 39/37(, وااموسييوعة الفقهية: )85(, وااملكية وضييواب ها يف االسييالم: م)75اخلفيف: م)

 قسمل فقف . 

 ( . 105(, وقيود ااملكية اخلاصة: م)1/291( ااملكية يف الرشيعة االسالمية للعبادي: )4)

 ( . 75عيل اخلفيف: م)( ااملكية لألستاذ 5)

= 
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واألسييا  يف قيام ااملكية العامة أنه إذا  علقت حاجة اجلامعة يف االنتفاع بنشييياء معينة فإنه ال 

ام يف األهنار الكبريو, ك  افعها, وذلكجيوز أن  قَع حتت التملك الفردي, وإنام حتنر أعياهنا و باح من

ستعمل من قبل أهلها للرعي واحلصاد وغريها  وال رق واجلسور واألراا اام وكة حول القرى لت

 .  (1)كااميادين العامة, ومواقف السيارات باامدن

 الثالث: ملكية بيت المال: 
ها هو بيت اامال, يترصف هي ااملكية التابعة للدولة, وهذه ااملكية يكون صاحا االختصام في

فيها  رصف اامالك اخلاصل يف أمالكها بالبيع واالنفاع, واهلبة بييييرشر أن  تحقق مع هذا مصلحة 

, وبيت اامال هو اجلهة (2)اجلامعة اامسلمة ويعترب بيت اامال أو الدولة بصفتها شطًصا معنوًيا أو اعتبارًيا

 .  (3)مالكه التي تتص بكل ماٍل يستحقه اامسلمون ون يتعل

وأما القسا الرابع فيام اختص ببيت اامال من دخل وخرج »قال ااماوردي يف األحكام السل انية: 

صار  سلمون, ون يتعل مالكه منها فهو من حقوق بيت اامال, فإذا قبض  ستحقه اام فهو أن كل ماٍل ا

بيت اامال عبارو عن اجلهة  بالقبض مضاًفا إىل حقوق بيت اامال سواء أدخل إىل حرزه أم ن يدخل  ألن

 .  (4)«ال عن اامكان, وكل حق وجا رصفه يف مصالح اامسلمل فهو حق عىل بيت اامال

ًضا, إال أهنا متتاز بنموال الدولة اخلاصة أو أمالكها اخلاصة,  هذه ااملكية نوع من ااملكية العامة أي

ا معنوًيا, و سييتعملها ويسييمى باألمالك احلرو, وهي األموال التي متلكها الدولة بصييفته ا شييطصييً

 استعامل األفراد املكها اخلام ولكن ألغراض مصلحية عامة . 

 التقسيم الرابع: أقسام الملك باعتبار صورته: 

 , مها: (5)ينقسا ااملك باعتبار صور ه إىل قسمل

 األول: الملكية المتميزة أو المفرزة: 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .76ااملكية لألستاذ عيل اخلفيف: م) وانظر: (97-98( اخلراج أليب يوسف: م)1)

 ( . 86( ااملكية وضواب ها يف االسالم: م)2)

(, واألموال أليب 217-4/219(, وحاشييية ابن عابدين: )106( انظر  فصيييل الكالم يف اخلراج أليب يوسييف: م)3)

 ( . 213, واألحكام السل انية للاموردي: م)(499عبيد: م)

 ( . 213: م)للاموردي ( األحكام السل انية4)

 ( وما بعدها .126(, وما بعدها, واامفيد يف حق ااملكية: م)102( ااملكية وضواب ها يف االسالم: م)5)
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 فله حدود  فصله عام سواه أو يقال: هي ما وهي التي  تعلق ب ء حمدوٍد غري خمتلف بملك الغري

،ه, واختص هبا مالك واحٌد وذلك كملكية  ًنا, فطييملت  يع أجزا كان موضييوعها أو حملها معي

شييطٍص لدار بنكملها أو ل بقة معينة من ببقات دار ذات ببقات, أو لق عة أرض حمددو, أو كنن 

 يملك االنسان سيارو وحده, أو كتاًبا . 

 كية المشاعة أو الشائعة: الثاني: المل
وهي ااملكية اامتعلقة بنزء نسييبي غري معٍل من جمموع الييييي ييء مهام كان ذلك اجلزء كبرًيا أو 

 صغرًيا . 

ِلك االنسيياُن جزًءا يف أرٍض وذلك اجلزء غري معل بل مطييا فيها, وكنن يملك  عٌ وذلك كنن َيمع

سيارو أو جزًءا من ما،ه من أرض وه صف الدار, أو ربع  طا،عة يف اليييي ء ن صة ال سمونه احل ذا ي

 اامط ك .

ًضا طيوع ال يقترص عىل األعيان بل يطمل أي سالديون وال الذي  (1)بالدين اامط ك مى, وهو ما ي

ينطن ألشطاٍم متعددين يف ذمة آخر بسبا واحد كام لو َباَع اثنان آلخر شيًئا مط ًكا بينهام أو أ لف 

لة البيع والقيمة يف حالة اال الف يكون ديًنا مطيي كا هلام يف ذمة هذا شيييًئا مطيي ًكا, فالثمن يف حا

 .(2)اآلخر

 
 

 :(3)التقسيم الخامس: أقسام الملك باعتبار سببه

 ينقسا ااملك باعتبار سببه إىل قسمل أيًضا, ومها ملك اختياري, وملك قهري .

 ااملك قسامن: »يقول الزرك : 

 منافع الوقف .حيصل قهًرا كام يف اامرياث و أحدمها:

 حيصل باالختيار, وهو عىل نوعل: والثاين:

صايا  ضات, كالبيوع, ويف غريها كاهلبات والو صل باألقوال, ويكون يف اامعاو أحدمها: ما حي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .262( انظر: اامدخل الفقهي العام للدكتور مص فى: م)1)

 ( وما بعدها .102ية وضواب ها: م)( انظر: ااملك2)

 ( .3/231( انظر: اامنثور يف القواعد: )3)
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 والوقوف إذا اش بنا القبول .

 والثاين: ما حيصل باألفعال, كتناول اامباحات, كاالص ياد واالحياء .

أعني االختياري -, فقال: ومما يتطالفان فيه  (1) يلقهري واالختيارثا فرق الزرك  بل ااملك ا

 . -والقهري

وال يتوقف عىل أداء الثمن بال خالف,  أن االختياري يملك بالعوض اامعل, أو بام يف الذمة,-1

 أو يرىض بتنخريه عىل وأما القهري كاألخذ بالطييفعة فال يملك حتى يقبض اامطيي ي الثمن

 .بهصحيح: أنه يملك بذلك وبقضاء القاا له القولل, وال أحد

 .يف أموال الكفار بطالف االختياريأن التملك القهري حيصل باالستيالء عىل ملك الغري كام -2

أن التملك القهري هل يطيي ر فيه معرفة رشوبه من الرؤية ونحوها؟ خالف واالختياري -3

 يط ر فيه ق ًعا .

ختياري كالرد بالعيا, وكذا الصيييد يف حق اامحرم, وال يملك أنه يغتفر فيه ما ال يغتفر يف اال-4

 .  (2)ذلك كله باالختيار

 .  (3)«أن التملك القهري أقوى سبًبا من االختياري فإنه قد يسقف بالطبهة-5

اختلف العلامء هل األسييباب الفعلية أقوى أم القولية أقوى؟ فقيل: »: -رمحه اهلل-قال القرايف 

ية أقوى لنفوذ بالقول الفعل يل أن العتق  بدل ية أقوى   يل: القول يه ومن غريه, وق ها من اامحنور عل

يسييتعقا العتق, والعتق بالورء ال يسييتعقا العتق, والسييبا الذي يسييتعقا مسييببه أقوى مما ال 

ستعقبه سباب (4)ي سباب القولية والفعلية والفرق بينهام ينا عند بيان أ صيل الكالم عىل األ , ولعل  ف

 هلل ويل التوفيق . ااملكية وا

 التقسيم السادس: أقسام الملك باعتبار احتمال السقوط وعدمه: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.232-3/233اامنثور يف القواعد: ) (1)

 ( وما بعدها . 3/231) صدر السابق:( انظر: اام2)

 ( . 1/355انظر: الفروق للقرايف: )( 3)

 ( . 1/355( الفروق للقرايف: )4)

= 
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 :(1)ينقسا ااملك باعتبار احتامل سقوبه وعدمه إىل قسمل

ااملك اامسييتقر: وهو الذي ال حيتمل السييقور بتلف اامحل أو  لف مقابله كثمن اامبيع بعد  األول:

 القبض, والصداق بعد الدخول . 

ثاين: له كاألجرو قبل ا ال املك غري اامسييتقر, وهو الذي حيتمل السييقور بتلف اامحل أو بتلف مقاب

 استيفاء اامنفعة, والثمن قبل قبض اامبيع .

واامؤثر يف اسييتقرار العوض واامعوض هو احتامل سييقوبه بتلف اامحل, أو  لف مقابله ال غري 

 ااملك فيهام . بدليل أن احتامل رد اامبيع والثمن بالعيا ال يمنع استقرار

 التقسيم السابع: أقسام الملك باعتبار انتقاله إلى آخر: 

 : (2)ينقسا ااملك من حيث انتقاله إىل آخر إىل مخسة أقسامٍ 

 ما ينتقل من مالك إىل مالك بعوٍض كالبيع واحلوالة والطفعة واللق ة .  األول:

 ايا واامرياث . ما ينتقل من مالك إىل مالك بغري عوٍض كاهلبات والوص الثاين:

 ما ينتقل من مالك إىل غري مالك بالعوض كالكتابة .  الثالث:

 ما ينتقل من مالك إىل غري مالك بغري عوٍض كالعتق .  الرابع:

 ما ينتقل من غري مالك إىل مالك وهو متليك اامباحات من ااموات وغريها .  اخلامس:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واألشييباه والنظا،ر البن 325(, واألشييباه والنظا،ر للسيييوبي: م)3/240ك يي: )( انظر: اامنثور يف القواعد للزر1)

 ( . 350ننيا: م)

 ( . 3/227( انظر: اامنثور يف القواعد: )2)
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 املطلب الثالث: أسباب امللكية
 

للملك والتملك كثريو, ويكفي فيها قوهلا: أن األصل يف األشياء  ا اهلل األسباب التي رشعه

رشيعة (1)االباحة طارع هلا وهذا أمر متفق عليه بل فقهاء ال , ومما ُيعلا أن ااملكية ال  ثبت إال بإثبات ال

ق , ألن احلق ليس ناشييًئا من ببا،ع األشييياء, وإنام هو نايشء من إذن الطييارع ومنه ح(2)االسييالمية

 التملك . 

ولقد ذكر الفقهاء اامتقدمون هذه األسييباب وأشيياروا إليها, وأرادوا اسييتقصييا،ها ومتحيصييها 

 و طهد لذلك عباراهتا . 

سباب التملك: اامعاوضات اامالية, واألمهار, واخللع, : »(3)قال ابن ننيا يف األشباه والنظا،ر وأ

الستيالء عىل اامباح, واالحياء ومتلك اللق ة واامرياث, واهلبات, والصدقات والوصايا, والغنيمة, وا

نه,  ها اجلنُل فتورث ع ها الغرو يملك ثة, ومن قل إىل الور ها أواًل ثا  ن يل يملك ية القت به, ود برشيي

سمه وعظا منافعه ملكه, وإذا خلف اامثيل بمثيل بحيث  شيًئا أزال به ا صوب  صا إذا فَعَل باامغ والغا

 « .ال يتميز ملكه

األسا  الذي بنت عليه الييييرشيعة إقرارها اما أقرت من أسباب  (4)وي القدايف احلاوقد جاء 

خالًيا عن ااملك واخلايل عن ااملك هو  فيه فال بد أن يكون اامحل الذي ثبت ااملك»التملك: فقال: 

ستوى يف الترصف فيه   يع اامباح, واامثبت للملك يف اامال اامباح هو االستيالء ال غري, ألن اامباَح اما ا

رشع  صالح به واالنتفاع منه لوقوعه يف حمل التنازع رشع ال النا  و عذر عىل كل واحٍد منها إقامة اام

يل عىل اامال اامباح قل ما يقوم به جل مصاحله من منافعه فيحتاج إىل ما يف  َتوع االستيالء عليه ... ثا ااُمسع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واامغني: 17/114(, حتقيق: د. عبد العظيا ديا, وخامتة مغني ذوي األفهام, والتمهيد: )490( انظر: الغياثي: م)1)

(, والقواعد الفقهية لعميا االحسيييان: 1/390قواعد والضييوابف الفقهية للندوي: )(, وموسييوعة ال12/514)

 ( . 59م)

صا،ر: )5/74( انظر: فتح القدير: )2)  : يييي(, واامنثور للزرك3/208(, والفروق للقرايف: )2/202(, وغمر عيون الب

 ( . 4/56(, والفقه االسالمي وأدلته: )29/178(, وجمموع فتاوى لطيخ االسالم: )3/223)

 ( . 205-2/206(, وكذلك انظر: حاشية احلموي عليه: )346( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)3)

 ( . 33-2/34(, نقاًل عن ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )216-215( احلاوي القدا: )و/4)

= 
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 حيتاج إىل ما يف يده . وغريه يد غريه,

يل ما حصل يف يده باالستيالء من اامال إىل غريه, وينقل ما يف يد فرشع الرشع البيَع ل َتوع سع ينقل ااُم

صار البيُع  صاحلهام, ف صاحبه, فتقوم به م سه من  سه فينتفع كل واحٍد منهام بام نقل إىل نف غريه إىل نف

 « . ...ناقاًل للملك الثابت باالستيالء

ثة, ناقل: كبيع وهبة, وخالفة: كإرث, أن أسييباب ااملك ثال»: -رمحه اهلل- (1)وذكر احلصييكفي

وأصالة: وهو االستيالء حقيقة بوضع اليد أو حكاًم بالتهيئة كنصا شبكة لصيد ال جلفاٍف عىل اامباح 

 .  (2)«اخلايل عن مالك

ية: اامرياث,  جاء»قال ابن السييبكي:  لك ثامن باب اام ياء ااموات: أسيي باب إح ية يف  فا يف الك

 « .وصايا, والوقف, والغنيمة, واالحياء, والصدقاتواامعاوضات, واهلبات, وال

 قلت وبقيت أسباب أَخر منها: متللك اللق ة برشبه .»قال ابن السبكي: 

ومنها: دية القتيل يملكها أواًل ثا  نقل لورثته عىل األصييح, ولذلك يوىف منها دينه, ومنها: 

صوب بامله, أ صا اامغ صح أنه يملك, ومنها: خلف الغا و بامل آخر ال يتميز فإنه يوجا اجلنل, األ

ملكه إياه, ومنها: الصحيح أن الضيف يملك ما ينكله, وهل يملك بالوضع بل يديه, أو يف الفا, أو 

    (3)«باألخذ أو باالزدراد يتبل حصول ااملك قبيله؟ أوجه..

 متعددو:  وعىل ضوء ما قرره الفقهاء اامتقدمون أورد الفقهاء اامحدثون أسباب التملك بتقسيامت

 : أنه يمكن حرص برق التملك اامباحة يف الرشيعة بام ينا:(4)فمنها من قال

ستطراج ما يف بابن -1 صيد, وإحياء ااموات وا طمل ال ستيالء عليها وي إحراز  اامباحات واال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي, وكان مطهوًرا من فقهاء 2510( هو االمام عالء الدين حممد بن عيل بن حممد احلصكفي احلنفي, ولد بدمطق سنة )1) (ه

احلنفية بدمطييق, وله مصيينفات منها: إفاضيية األنوار رشح اامنار, والدر اامطتار رشح  نوير األبصييار, واامنتقى رشح 

 (هي .1088هبا سنة )األبحر,  ويف ملتقى 

 ( .11/57(, ومعنا اامؤلفل لعمر كحالة: )6/294(, واألعالم: )4/63انظر: خالصة األثر: ) 

( مع حاشييية ابن عابدين, وكذلك, انظر: جملة األحكام العدلية, اامادو: 6/463( الدر اامطتار رشح  نوير األبصييار: )2)

(1248( ,)1/679. ) 

 ( . 317(, وكذلك, انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)362-1/363( األشباه والنظا،ر البن السبكي: )3)

 ( . 35-2/36 ااملكية يف الرشيعة االسالمية, انظر: كتابه: )( هو الدكتور عبد السالم العبادي يف4)
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 األرض . 

 العقود الناقلة للملكية: من بيع إىل إجارو, إىل هبة إىل وصية . -2

 اامرياث . -3

 ض, ويطمل ضامن ما ينقله االنسان من أمواِل غريه, والّدية . التعوي-4

 التولد من اامملوك مثل نتاج احليوانات وثمر الزرع . -5

ثا قال: وقد ا فق الفقهاء عىل أن هذه األمور اخلمسيية  عترب أسييباًبا للملك واختلفوا يف أمرين 

 مها: 

 حيازو ال ء اامدو ال ويلة . -1

 عريفه . التقار اامال بعد  -2

 أن أسباب التملك التي أقرها التسيع االسالمي  نحرص يف أربعة:  (1)ومنها من قال

 التولد من اامملوك .-4, اخللفية, -3العقود, -2حراز, اال-1

 حاول استقصاء هذه األسباب ثا حرصها, فذكر أسباًبا  سعًة:  (2)ومنها من

 .  (3)ااالستيالء عىل األشياء اامباحة التي ال مالك هل-1

 العقود أو الترصفات الناقلة للملك كالبيع واهلبة . -2

 اخلالفة من غريه بحكا الرشع كاالرث . -3

, (4)اجلنايات واال الفات, إذ هبام متلك الضييامنات اامالية الواجبة بسييببهام كالديات واألروم-4

 , وقيمة اامتلفات وأمثاهلا . (5)واحلكومات

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 68-4/69(, والفقه االسالمي وأدلته: )1/242( انظر: اامدخل الفقهي العام للدكتور مص فى الزرقا: )1)

 ( . 236( انظر: قيود ااملكية اخلاصة: م)2)

 ( . 2/81( انظر: قواعد األحكام للعز بن عبد السالم: )3)

ألروم  ع أرم, وهو اسا للامل الواجا عىل ما دون النفس إذا كان مقدًرا من الطارع, ويعني هبا ديات اجلراحات, ( ا4)

جاين: م) فات للنر ية لعميا االحسيييان: م)17انظر: التعري فات الفقه يات للك168(, والتعري وي: ف(, والكل

 ( . 78م)

ص الح الفقهاء:  قدير األروم بعد الن5) صفته كا كانت ( احلكومة يف ا ظر يف اجلناية بنن يقال: لو كان اامنني عليه عبًدا ب
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يف االقالة وحاالت اخليار بناًء عىل أن ااملك يتندد بالفسييخ كام  الفسييوب بعيا أو غريه, كام-5

 يتندد بالعقد . 

 اللق ة اامرشوعة . -6

 .  (1)خلف اامال بغريه بحيث ال يمكن متييزه عىل وجه التعدي عند بعض الفقهاء-7

 اجلهاد سبا يف امتالك الغنا،ا واألنفال . -8

 إذا امتنع اامدين من األداء .  النفقات والظفر بننس احلق أو بغري جنسه-9

 ,  فصيلها عىل النحو التايل: (2)وقد صنفت هذه األسباب  لة من التصنيفات باعتبارات خمتلفة

 :(3)أواًل: تقسيم ھذه األسباب باعتبار وجود االختيار فيها وعدمھ

  نقسا أسباب ااملكية من هذه الناحية إىل قسمل: اختيارية وجربية: 

 . ستيالء عىل اامباح, وسا،ر العقودوهي ما كان االنسان خمتاًرا يف إجيادها كام يف االيارية: األول: االخت

 وهي ما ليس لإلنسان فيها اختيار, كام يف اامرياث واامتولد عن اامملوك.  الثاين: اجلدية:

 واألصييل يف الييييرشيييعة االسييالمية أن ال يدخل يف ملك االنسييان يشء ما بغري اختياره إال يف

طفَعة ذكرها الفقهاء  صية وال سا،ل اجلز،ية يف الو ولذا جاءت  -رمحها اهلل-اامرياث, ويف  لة من اام

 .  (4)«ليس ألحٍد متلي   يه بال رواه»القاعدو الفقهية شاهدو هلذا األصل: وهي 

 كام أن األصل يف الرشيعة أن ال ارج ملك االنسان عنه بغري اختياره, ولكن اليييرشيعة أقرت يف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 قيمته, وكا كان ينتقص من قيمته بتلك اجلناية فينا من دية النفس بتلك النسبة . 

هذيا الل  بدي7/167وي: )بغانظر: الت عا ية ابن  (, واامغني البن 10/347(, وفتح العزيز: )6/56: )ن(, وحاشيي

 ( . 12/178قدامة: )

 ( .2/292( مغني اامحتاج: )1)

( وما بعدها, 34( وما بعدها, وااملكية وضييواب ها يف االسييالم: م)2/36( انظر: ااملكية يف الرشيييعة االسييالمية: )2)

 ( . 231-3/232(, واامنثور يف القواعد للزرك : )347واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)

سالمية: )3) رشيعة اال صة: م)2/73( انظر: ااملكية يف ال سالم: 237(, وقيود ااملكية اخلا ضواب ها يف اال (, وااملكية و

 ( . 34م)

 ( . 55(, وإيضاح القواعد: م)2/1082(, واامدخل الفقهي العام: )317( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)4)
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بعض أحواهلا التملك بغري إذن اامالك كام يف الطييفعة, وأخذ اامضيي ر من بعام غريه, وبيع أموال 

 .  (1)اامدين اامفلس

 ثانياً: تقسيم ھذه األسباب من حيث األثر المترتب عليها أو باعتبار الصفة األصلية:

 لة:  نقسا أسباب ااملكية من هذه الناحية إىل قسمل: أسباب منطئة, وأسباب ناق

وهي التي  وجد ملًكا عىل يشء غري مملوك قبلها وهي إحراز اامباحات,  األول: األس::باب املنش::ئة:

 .  (2)والتولد من اامملوك

لة: ناق باب ال ثاين: األس:: له من حوزو إىل حوزو, وهي  ال ها فتنتق وهي التي  تعلق بملك موجود قبل

 اخللفية, والعقود وغريها . 

قسا ثالث وهو األسباب اامبقية عىل ااملك بناًء عىل أن ااملك يف حق ومن ااممكن أن يكون هناك 

الوارث وااموىص له حكا البقاء وال حكا الثبوت ابتداًء كام يكون باالستيالء, وال حكا االنتقال كام 

ط ي ال  سنلة الرد بالعيا  فإن اام يكون بالبيع, وإنام يظهر الفرق بل االرث والبيع يف حق ااملك بم

ظهر يرد  ي يا  ع ب اموروَث  ،ع ا با ل عىل ا يرد  لوارث  نده, وا ع ظهر  ي يا  ع ب ،ع األول  با ل  عىل ا

 . (3)عنده

 ثالثًا: تقسيم أسباب الملك باعتبار الصيغة، أو األداء: 

  نقسا هذه األسباب إىل ثالثة أقساٍم وهي: 

ء عىل اامباح, وهي األسييباب التي  رجع إىل فعل االنسييان, مثل االسييتيال األول: األس::باب الفعلية:

 . (4)واالص ياد, واالحت اب, وغري ذلك

سباب القولية: سباب التي يقوم أدا الثاين: األ ها عىل القول وما يف معناه, أو التي  رجع إىل ؤوهي األ

قول االنسييان, كام يف العقود يف معظا صييورها  ألن العقود قد  نعقد باالشييارو, والتعابي, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/37( ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )1)

سبًبا را( 2) سباب عً بوقد جعله بعض اامعارصين  ضمن األ ضها  سا ااملكية أو التملك وجعله بع سباب ك ستقاًل من أ ا م

 ( . 1/256اامنطئة للملك, انظر: اامدخل الفقهي العام: )

سالمية: )يييي(, نقاًل من ااملكية يف ال16-15( انظر: احلاوي القدا: )و/3) شباه والنظا،ر البن 2/34رشيعة اال (, واأل

 ( . 349ننيا: م)

 ( . 1/354ق للقرايف: )( انظر: الفرو4)

= 
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 .  (1)ولسان احلال

كام يف اامرياث  ألن أسبابه ليست فعاًل وال قواًل, إنام هي حاالت خاصة  سباب االعتبارية:الثالث: األ

 .  (2)من القرابة والزوجية, اعتربها الطارع أسباًبا لوراثة اامال عن ااميت

شارو إىل يشء  سبقت اال ضها أعا من بعض, وقد  ضها أقوى من بعض, وبع سباب بع هذه األ

 من هذا .

لفعلية عن األسيباب القولية من حيث حكمها, وأثرها اام  ا عليها, وقوهتا  ف ق األسيباب ا

 : (3)بعدو وجوهٍ 

 أن الفعلية  صح من السفيه اامحنور عليه دون القولية .  األول:

سة والغبانة, وال بد  الثاين: ضع اامامك أن الفعلية ال  قع إال نافعة مفيدو غالًبا بطالف القولية  فإهنا مو

 ر ينازعه, وجياذبه إىل الغبن . فيها من آخ

 إن الفعلية قد  كون هلا داعية  دعو هلا من جهة ال بع بطالف القولية . الثالث:

 أن الفعلية ال  ستعقا مسبباهتا , والقولية  ستعقبها . الرابع:

ضعيف اخلامس: صل االمام مالك  يزول بمنرد زوال ذلك الفعل,  (4)أن ااملك الثابت بالفعلية عىل أ

زول ملك الصيييد بتوحطييه, وانفال ه, ويزول ملك األرض اامحياو إذا عادت األرض مواً ا, في

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .352-1/360( انظر: اامدخل الفقهي العام: )1)

سايس يف اامؤمتر األول امنمع البحوث االسالمية فمن أراد اامزيد فعليه 2) طيخ حممد عيل ال سنلة ال صل القول يف هذه اام ( ف

 ( .204-205الرجوع إىل بحثه: م)

سايس ليس عىل  طيخ حممد عيل ال نه يف حكا البقاء ال حكا الثبوت إصواب, ألن االرث إن قلنا:  لعل ما ذها إليه ال

نه من إابتداًء وال حكا االنتقال, فإنه يعترب من األسييباب الفعلية إذ الوارث ملكه بموت اامورث أو اامويص, وإن قلنا: 

رية, واهلل أعلا. األسييباب القهرية فال داعي لذكره مع هذه األسييباب, ألن هذه األسييباب من أنواع األسييباب االختيا

 ( . 3/232انظر اامنثور للزرك : )

 ( .1/354(, وكذلك الفروق: )1/354م يف هتذيا الفروق: )ال(انظر  فصيل الك3)

 ( . 5/332(, وهتذيا الفروق معه, وهناية اامحتاج: )1/354( انظر الفروق للقرايف: )4)

= 
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 . (1)بطالف األسباب القولية, فإهنا قوية فال يزول ااملك الثابت هبا إال بسبا ناقل

 أن قاعدو  قديا األخص عىل األعا  نا يف الفعلية دون القولية . السادس:

 لوجه التايل:و بيان هذه األسباب ينا عىل ا

  الفرع األول: األسباب المنشئة للملك ابتداًء:
 ومن هذه األسباب: 

  االستيالء وإحراز المباحات: أوال:

واامباحات هي التي ن  دخل يف ملك حم م, وال يوجد مانع رشعي من متلكها, فإذا كان كذلك 

ء هو أسا  احليازو التي هي صح متلكها ألي شطٍص يسبق يف االستيالء عليها وإحرازها, فاالستيال

 . (2)أسا  ااملكية, وهو ي لق عىل وضع اليد عىل ال ء, والظهور عليه مع التمكن منه

 . فاالستيالء يطمل احليازو وما يف معناها (3)والفقهاء ال يفرقون بل االستيالء واحليازو

بفعٍل يؤدي إىل التمكن  إذا كان -وهو ااملك-وعىل هذا إنام يتحقق االستيالء وي  ا عليه أثره 

ستيالء, ون يثبت ملك ضع اليد, فإذا ن يكن فعل ن يتحقق اال شطٍص (4)وو صح من كل  ولو -, وي

 .  (5)كان ناقص األهلية كالصبي واامننون واامحنور عليه

 :(6)واالستيالء اامفيد للملك نوعان

, فالسمكة يف ااماء مباحة, وبصيدها وهو يكون بوضع باليد فعاًل أو بالقوو األول: االستيالء احلقيقي:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  ( هذا عىل رأي  هور اامالكية, خالًفا جلمهور الفقهاء .1)

(, ورسا،ل 6/193(, وهتذيا الفروق معه وكذلك بدا،ع الصنا،ع: )1/354انظر  فصيل اامسنلة: الفروق للقرايف: ) 

(, 8/126( و)5/332(, وهناية اامحتاج: )264-2/266(, واألم: )6/34(, و بيل احلقا،ق: )52ابن ننيا: م)

 ( .2/427(, ومنتهى االرادات: )8/146ة: )(, واامغني البن قدام4/185(, وكطاف القناع: )1/264واامهذب: )

 ( . 266ألستاذ عيل اخلفيف: م)يف الرشيعة االسالمية ل ( انظر: ااملكية2)

 ( . 266ااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)انظر: ( 3)

( وما 18م)(, وبحث احليازو والتقادم يف الفقه االسالمي للدكتور حممد عبد اجلواد: 190, 13/121( انظر: اامغني: )4)

(, والفتاوى 194, 6/193(, وبدا،ع الصنا،ع: )1250, 1249(, واامادو: )1/680بعدها, وجملة األحكام العدلية: )

 ( . 5/147اهلندية: )

 ( . 1/354( انظر: الفروق للقرايف: )5)

 ( . 269(, وااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)1248( انظر: جملة األحكام العدلية, اامادو: )6)

= 
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ترج عن كوهنا مباحة, و دخل يف ملكية صييا،دها, وكذلك الغزال يف الصييحراء, وااماء يف 

منابعه, والكأل يف منابته, واألشنار يف الرباري غري اامملوكة فاألشنار اامباحة بق عها, واألثامر 

 ستيالًء حقيقًيا: فيها بننيها كل هذه األشياء متلك باالستيالء عليها ا

وكذلك وضع اليد عليها بالقوو مثاله: إذا قصدَت إىل الطنرو اامباحة, أو إىل ثمرهتا أو إىل الكأل 

أو إىل الصيييد قد َوقَع يف حفرٍو, ورصَت قريًبا من هؤالء بحيث لو مددَت يدك إليه ألخذ ه فإنك 

 .  (1)متلكه  ألنك قد استوليت عليه ووضعَت يدك عليه بالقوو

ستعامل اآلالت, وهتيئة اامباح   الثاين: االستيالء احلكمي: ضع اليد عليه فعاًل أو كوهو يكون با نن  و

 جلمع ماء اام ر, ونصا شبكة ألجل الصيد
ٍ
 .  (2)بالقوِو كوضع إناء

 ويط ر للتملك هبذا ال ريق أي االستيالء عىل اامباح, رشبان: 

برقر إىل مباح فقد ملكه» لقاعدو: األول: أال يسبق إىل إحرازه شطص آخر إعاماًل   .  (3)«من سر

الثاين: أن يقصد باالستيالء عليه التملَك, وعىل هذا فلو دخل يشء يف ملك إنساٍن دون قصد 

شبكته فإن  رش  ساٍن ال يتملكه وكذلك من نيييي منه ال يتملكه, كام إذا وقَع با،ر يف حنر إن

 يف ن يتملك ما يقع فيها . كان لالص ياد متلك ما يقع فيها, وإن كان للتنف

  قطاع:ثانيا: اإل

ا: ملكه إياها ومنه: أق ع االماُم اجلند البلد إق اًعا: جعل  (4)وهو يف اللغة: من أق ع فالًنا أرضييً

 . (5)هلا غلتها رزًقا, استق عته: سنلته االق اع, واسا ذلك ال ء الذي يق ع ق يعة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 269( ااملكية لألستاذ عيل اخلفيف: م)1)

 ( . 1/679(, )1248( جملة األحكام العدلية, اامادو: )2)

سمر بن م269( انظر: ااملكية لألستاذ عيل اخلفيف: م)3) رض , يييي(, ويؤيد هذه القاعدو ما رواه أبو داود وغريه عن أ

( 3/453أخرجه أبو داود يف سننه: )« . ه إليه مسلٌا فهو لهمن سبق إىل ما ن يسبق»فبايعته, فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قال: أ يت النبي 

سنن الكربى: )3071ضل من كتاب اخلراج واالمارو والفيء برقا: )اق اع األرإاب يف ب (, 6/142(, والبيهقي يف ال

حديًثا  (, قال اامنذري غريا, وقال أبو القاسييا البغوي: ال أعلا هبذا االسييناد1/255وال رباين يف اامعنا الكبري: )

 ( . 3/453معان السنن للط ايب: ). غري هذا 

 ( . 745( انظر: اامعنا الوسيف: م)4)

 ( . 194(, واامصباح اامنري: م)973(, والقامو  اامحيف: م)3/1267( انظر: الصحاح للنوهري: )5)

= 
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صبح مالكها وهو يف االص الح: هو جعل ويل األمر رقبة ا ططٍص من األشطام في ألرض ل

 .  (1)ومستغلها

فاالق اع باامفهوم اامذكور عبارو عن بريقة لتوزيع األراا ااموات أو نحوها بل األشييطام 

ستثامرات الزراعية فقف, وإنام  سبة لألرض ال اتص باال ستثامرها . وهذا التوزيع بالن القادرين عىل ا

عندما وصييل ملسو هيلع هللا ىلص حدات سييكنية ونحوها . فقد ورَد أن النبي يمكن أن يكون ذلك ألجل إنطيياء و

سكناهالاامدينة, قاَم بإق اع  صحابة أماكن لبناء دور ل خفَّ لعمر بن حريث داًرا ملسو هيلع هللا ىلص , وأنه (2)بعض ال

 . (4)؟(3)أزبدك أْزبرُدكر باامدينة بقوٍ  وقال له: 

 : (5)ثالثة أنواعٍ  -رمحها اهلل-ق اع عند الفقهاء واال

 متليك .  األول: إق اع

 الثاين: إق اع استغالل . 

 الثالث: إق اع إرفاق . 

 : (6)ينقسا إق اع التمليك إىل أربعة أرب النوع األول: إقطاع متلي :

إق اع ااموات التي ن يدخلها إعامر, ون يملكها أحد ون  تعلق مصلحة اجلامعة هبا, فلإلمام أن  األول:

 فنحياه إحياًء رشعًيا صار ملًكا له .  يق ع من هذه اامواِت امن حيييه, فإذا

للزبري بن العوام ركض فرسييه من موات النقيع, فنع اه ثا ملسو هيلع هللا ىلص والدليل عىل ذلك إق اع النبي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 287(, وقيود ااملكية اخلاصة: م)187( التعريفات الفقهية: م)1)

 ( . 3/272فعي: )( األم لإلمام الطا2)

  . ويف لف : أزيدك؟ أزيدك؟ ( أزبدك: أع يك وأمنحك, وبابه رب3)

مارو, والفي, برقا: (, يف باب يف إق اع األرضييل من كتاب اخلراج واال3/443( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )4)

طيخ األلباين:  مرو بن حريث .ع(, عن 3060) ضعيف»قال ال سناده  ضعيف « . إ ( 246سنن أيب داود: م)انظر: 

 ( . 3060برقا: )

( وما بعدها, 227(, واألحكام السل انية للقاا أيب يعىل: م)190-198( انظر: األحكام السل انية للاموردي: م)5)

 .  ( وما بعدها285و ااملكية يف الرشيعة االسالمية م ) ( وما بعدها8/162واامغني البن قدامة: )

 ( . 228-229( وما بعدها, وللقاا أيب يعىل: م)190ية للاموردي: م)( انظر: األحكام السل ان6)

= 
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 .  (1)«أعطوه منتهى سوطه»ملسو هيلع هللا ىلص: رمى الزبري بسوبه رغبة منه يف الزيادو, فقال النبي 

به وبعد زمانه عاباًل مواً ا, فحكمه ما كان عليه آثار عامرو جاهلية, وصيياَر ب ول خراإق اع  الثاين:

باو  بن كيسيييان ما رواه  يه  يل عل لدل عه إق اع متليك وا  (2)حكا ااموات, جيوز لإلمام إق ا

 .  (4)«األرض هلل ولرسوله ثا هي لكا مني (3)عادي»مرساًل: 

و له ما كان أصييله من أمالك اامسييلمل ثا خرب حتى صيياَر مواً ا, فإن علا مالكه فهإق اع  الثالث:

ولورثته من بعده, أما إن  عذر ذلك فهو من أموال بيت مال اامسييلمل, ولإلمام أن يق عه عىل 

 .  (5)الصحيح من أقوال أهل العلا إن ن يعرف مالكه

فتحها فينوز لإلمام أن يق عها  رب, ولكن يتوقعاألرض العامرو والواقعة يف بالد احلإق اع  الرابع:

, وأق ع أبا  (7)أق ع متياًم الداري حريونَ  :ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل عليه ما روي أن النبي  (6)ن يتملكها عند فتحهاام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( يف باب يف إق اع األراضييل من كتاب اخلراج واالمارو والفيء, عن ابن 3/453( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )1)

ين يف ضعيف سنن وضعفه األلبا(, ويف إسناده عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصا وفيه مقال . 3072عمر, برقا: )

 ( . 3072أيب داود برقا: )

هو باوو  بن كيسان, أبو عبد الرمحن الفارا اليمني اجلندي, احلاف  الفقيه, القدوو الثقة الفاضل, سمع من زيد بن ( 2)

 (هي . 106ثابت وأيب هريرو را اهلل عنهام وغريها, روى عنه ع اء وجماهد,  ويف سنة )

 ( . 1/448(,  قريا التهذيا: )5/38) انظر: سري أعالم النبالء: 

ا . «: عاديُّ األرض»( 3)  بتطديد اامثناو التحتية يعني القديا الذي من عهد عاد وهلا جرًّ

 وقال القاا: عادهيا األبنية وضياع القديمة التي ال يعلا هلا مالك, نسبة إىل عاد وقوم هود لتقادم عهدها للمبالغة .  

 اآلن, وإن  قدم ملكها ومضت عليه األزمان . «  اامملوكةاألرض غري»واامراد هنا:  

 ( . 4/394انظر: فيض القدير: ) 

(, عن باوو  بن كيسان اليامين مرساًل, والبيهقي, يف السنن الكربى: 65( احلديث أخرجه أبو يوسف يف اخلراج: م)4)

ساًل وعن ابن عبا  موقوًفا عليه, برقا: )6/237) (, وكذلك أخرجه يف معرفة 78511, 11784( عن باوو  مر

 . ( 6/3انظر: إرواء الغليل: )« . وهذا إسناد صحيح مرسل». قال األلباين: ( 3737السنن واآلثار, برقا: )

(, واخلراج لإلمام أيب يوسف: 228(, واألحكام السل انية للقاا أيب يعىل: م)191( انظر: األحكام السل انية: م)5)

 ( وما يعدها .65)

 ( . 191: األحكام السل انية للاموردي: م)( انظر6)

هي بكسيي احلاء ويقال بفتح احلاء وهي اسييا القرية التي قرب فيها إبراهيا اخلليل عليه السييالم بالبيت اامقد , انظر:  (7)

= 
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 .  (1)«ثعلبة اخلطني أرًضا من الروم

 وهو ينقسا عىل ربل:  النوع الثاين: إقطاع استغالل:

وهو يعود عىل األرض, بنن يق ع االمام جزًءا من األرض التي جيوز  إق اعها لرجٍل يستغلها  األول:

  نبيٍد وال متليك .  من غري

فهذا النوع من العامر ال جيوز إق اع رقبته  ألنه »قال ااماوردي يف إيضاح هذا النوع من االق اع: 

ته حكا ااموقوف اامؤبدو,  فة اامسييلمل فنرى عىل رقب ًكا لكا امال مل ،ه لبيت ا باصيي فا قد صيييار 

وبل أن  لبيت اامال كام فعل عمر والسل ان فيه باخليار عىل وجه النظر يف األصلح بل أن يستغله 

يتطرّي له من ذوي اامكنة, والعمل من يقوم بعامرو رقبته بطراج يوضييع عليه مقدر بوفور االسييتغالل 

 . (2)«ويكون اخلراج أجرًو  رصف يف وجوه اامصالح ونقصه, كام فعَل عثامن 

 صدر االسالم.  فعلا من هذا أن اق اع االستغالل لألرض مما كان العمل به جارًيا يف

  .ما يتعلق بام ارج من األرض, ذلك بنن يق ع االمام مما ارج من األرض الثاين:

 وهو عىل ربل أيضًا:  قطاع اإلرفاق:إالنوع الثالث: 

ضة  : إقطاع املعادن الباطنة:األول صل إليها إال بالعمل واامؤنة كمعادن الذها والف وهي التي ال يتو

يق ع منها رجاًل باامقدار الذي يسييت يع معه العمل فيام أق ع, وإق اعها  , فلإلمام أن(3)وغريها

بالعمل فيه مدو  فاق  به االر  به رقبة اامعدن, ويملك  إق اع إرفاق ال إق اع متليك, ال يملك 

يََّهاملسو هيلع هللا ىلص , والدليل عىل ذلك أن النبي (4)مقامه عليه
 (5)أق ع لبالل بن احلارث معادن القبلية, َجلعسييِ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/50معنا البلدان: )

يف اامسييند:  دأمح(, وكذلك أخرجه االمام 388(, وكتاب األموال أليب عبيد: م)216( اخلراج أليب يوسييف: م)1)

(, وإسييناده صييحيح, قاله الطيييخ 8503(, واالمام عبد الزراق الصيينعاين يف اامصيينف, رقا: )4/193-194)

 . األرناؤور

 ( . 231(, وكذلك للقاا أيب يعىل: م)193( األحكام السل انية: م)2)

 ( . 8/156( انظر: اامغني: )3)

 ( . 197-981األحكام السل انية للاموردي: م)انظر: ( 4)

ية 5) يدو, وقال عبد اهلل بن وها: أعالها. انظر: األحكام السييل ان قال أبو عب كان من أرض نند, وبه  ما   : ( اجلَلعيسييِ

= 
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ا وحيث يصلح للزرع من ُقدع ٍ ها وغورِ يَّ ِس , وقال غريه: َجلع (1)ارهيوغو هيَّ
(2)  . 

إق اع ما يتعلق بالطييوارع, واألسييواق والرحاب التي ليسييت ملًكا ألحد فينوز لإلمام أن  الثاين:

صاحبه أحق به من غريه, وال جيوز له متلكه بل يكون باجللو  فيه أحق  يق ع منها مكاًنا يكون 

 نحو ذلك من اامصالح . لبيعه ورشا،ه و

ضيق »قال ابن قدامة:  رشاء عىل وجه ال ي سع من ذلك للبيع وال وجيوز االر فاق بالقعود يف الوا

عىل أحٍد, وال يرض باامارو ال فاق أهل األمصار يف  يع األعصار عىل إقرار النا  عىل ذلك من غري 

تياز, ... وإن كان اجلالس يضيييق عىل إنكار, وألنه ار فاق مباح من غري إرار فلا يمنع منه كاالج

 .  (3)«اامارو ن حيل له اجللو  فيه, وال حيل لإلمام متكينه بعوٍض وال غريه

  لقهر على الكفار وأموالهم وأراضيهم:ثالثا: ا

وهو االستيالء التام عىل الكفار وأمواهلا وأراضيها باحلرب والقتال وهو سبا من أسباب التملك 

 االسالمية . أيًضا يف الرشيعة 

 (4)«إن القهر سبا يملك به اامسلا مال الكافر...»يف موضع التعليل:  -رمحه اهلل-قال ابن قدامة 

أن االسييتيالء سييبا يفيد ااملك فيام اسييتوىل عليه  (6)وابن رجا احلنبيل (5)وقد ذكر الكاسيياين احلنفي

 سالم . اامسلمون سواء أكان ذلك بمنرد االستيالء أم بإحرازها يف دار اال

هل يثبت ااملك للمسييلمل فيام اسييتولوا عليه بمنرد القهر مسيينلة و هي  واختلف الفقهاء هنا يف

 والغلبة أم ال بد هلا من اش ار االحراز؟

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 198للاموردي: م)

 ( . 198( الغوري: ما كان من بالد هتامة, قال ابن وها أسفلها, انظر: األحكام السل انية: م)1)

سننه2) ضل من كتاب اخلراج واألمارو والفيء, عن كثري 3/444: )( احلديث أخرجه أبو داود يف  ( يف باب يف إق اع األرا

وهو حديث .  (1/306(, واالمام األمحد يف اامسييند: )3063, 3062بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف اامزين, برقا: )

 ( . 5/7حسن لغريه . انظر: مسند االمام أمحد بتحقيق شعيا األرناؤور: )

 ( . 161-8/162( اامغني: )3)

 ( . 13/121( اامغني البن قدامة: )4)

 ( . 7/121( بدا،ع الصنا،ع: )5)

 ( . 181( القواعد البن رجا: م)6)

= 
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 عىل النحو اامذيل:  يف اامسنلة وينا  فصيل الكالم

ستولوا عليه إذا  ا االستي-1 الء عليه ثا إحرازه ا فق الفقهاء عىل أن ااملك يثبت للمسلمل فيام ا

يف دار االسالم بعد الفراغ من القتال كام أهنا ا فقوا عىل أنه يتعلق أصل احلق العام يف متلك ما 

 .  (1)ظهره عليه اامسلمون بمنرد القهر والغلبة

بة أم ال؟ عىل -2 لك بمنرد القهر والغل بت هلا اام هل يث يه ف واختلفوا فيام إذا  ا االسييتيالء عل

 قولل: 

إن كان اامال الذي  ا االسييتيالء عليه من الكفار منقواًل أخذ بالقهر والغلبة فإن ااملك  ل األول:القو

يثبت فيه بمنرد الغلبة واالسييتيالء ولو كان يف دار احلرب, قبل االحراز بدار االسييالم وقبل 

 القسمة . 

أهنا اختلفوا فيام بينها با  إال (4), واحلنابلة(3), والطييافعية(2)وهذا قول  هور الفقهاء من اامالكية

يتحقق ثبوت ااملك يف اامال اامسييتوىل عليه, فقال بعضييها إن ااملك ال يتحقق فيه إال بالقسييمة بل 

 .  (5)الغانمل فااملك موقوف عليها

ن ااملك يعترب موقوًفا إىل االحراز, فإن سييلمت الغنيمة إىل القسييمة َباَن ملكها إوقال بعضييها: 

 .  (6)قسمة ولو يف دار احلرب يثبت ااملك ويستقرعىل الطيوع, وبال

ن ااملك يثبت بنفس االسييتيالء بدار احلرب بعد الفراغ من القتال لزوال ملك إوقال بعضييها: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قدير: )1) نا،ع: )4/309( انظر: فتح ال لدسييوقي: 3/251(, و بيل احلقا،ق: )7/127(, وبدا،ع الصيي ية ا (, وحاشيي

يل: )2/194) ية اامحتاج: 4/234(, ومغني اامحتاج: )2/124(, واامهذب: )745-1/750(, ومنح اجلل (, وهنا

 ( . 8/404(, واحلاوي: )181( وما بعدها, والقواعد البن رجا: م)13/117(, واامغني البن قدامة: )8/73)

 ( . 2/194( انظر: حاشية الدسوقي: )2)

 ( . 8/73( انظر: هناية اامحتاج: )3)

 ( . 13/107( انظر: اامغني: )4)

(, 3/1010(, ورشح السييري الكبري: )1/720(, ومنح اجلليل: )4/66(, واألم: )83-5/84الرا،ق: )انظر: البحر ( 5)

 ( . 8/73وهناية اامحتاج: )

 انظر: اامصادر السابقة . ( 6)

= 
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 .  (1)الكفار باالستيالء, ووجود مقتىض التمليك هو انقضاء القتال

 ن الكفار, بام ينا: واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه من ثبوت ااملك يف اامال اامستوىل عليه م

 .  (2)...﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ بعموم األدلة الدالة عىل استحقاق الغنا،ا كقوله  عاىل: ﴿-1

شيًئا من الغنا،ا ملسو هيلع هللا ىلص قال: قلت لألوزاعي: هل قسا رسول اهلل  (3)ما رواه أبو إسحاق الفزاري-2

مها ويقسموهنا يف أرض عدوها ون يقفل باامدينة؟ قال: ال أعلمه, إنام كان النا  يتبعون غنا،

سول اهلل  سمه من قبل أن يقفل, من ذلك ملسو هيلع هللا ىلص ر َسه وق صاب فيها غنيمة إال مَخَّ عن غزاٍو قف أ

 .  (4)غزوو بني اامص لق, وهوازن, وخيرب

وألن ااملك ثبت فيها بالقهر والغلبة واالسييتيالء فصيياَر كام أحرز يف دار االسييالم فصييحت -3

  . (5)قسمتها أيًضا

ستيالء عىل احل ا واحلطيش -4 ستدالاًل باال ستيالء عىل ماٍل مباٍح فيفيد ااملك ا وألنه وجد اال

ستيالء  ستوىل عليه مال مباح  ألنه مال الكافر وأنه مباح والديل عىل حتقق اال شك أن اام وال 

رو أن االسييتيالء عبارو عن إثبات اليد عىل اامحل وقد وجد ذلك حقيقة وإنكار احلقا،ق مكاب

 .  (6)ورجعة الكفار بعد اهنزامها واس دادها أمر موهوم ال دليل عليه فال يعترب

إن ااملك ال يثبت للغزاو بدار احلرب باالسييتيالء والغلبة ولكن ينعقد سييبا ااملك فيها  القول الثاين:

ب عىل أن يصييري علة عند االحراز بدار االسييالم وعىل هذا ن يعترب قسييمة الغنا،ا يف دار احلر

قسييمة متليك, وإنام هي قسييمة محٍل  ألن ملك الكفار قا،ا إذ ااملك ال يتا عليها إال باالسييتيالء 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/73( انظر: هناية اامحتاج: )1)

 ( من سورو األنفال .41( اآلية: )2)

اري الطييامي, كان من أ،مة احلديث, حدث عنه األوزاعي والثوري هو أبو إسييحاق إبراهيا بن حممد بن احلارث الفز( 3)

 (هي . 186وغريمها, وثقه النسا،ي وغريه,  ويف سنة )

 ( . 8/539(, وسري أعالم النبالء: )1/351(, وهتذيا التهذيا: )1/321انظر: التاريخ الكبري: ) 

 ( . 13/107( اامغني البن قدامة: )4)

  ( .3/108( انظر: اامغني: )5)

 ( . 7/121بدا،ع الصنا،ع: )انظر: ( 6)
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التام, وال حيصييل إال بإحرازها يف دار االسييالم, وما دام الغزاو يف دار احلرب فاسيي داد الكفار 

ًتا هلا فال ثاب كان  لك  مل احتاماًل عىل السييواء, واام ظاهر أو حمت بل هو  نادر  يزول مع  ليس ب

 االحتامل . 

 .  (1)هذا قول احلنفية

 فاحلنفية هبذا القول جعلوا ااملك فيام استوىل عليه اامسلمون من الكفار وأمواهلا ثالث مرا ا: 

سبا ااملك بمنرد األخذ واالستيالء وبه يتعلق حق التملك باامال اامستوىل  األوىل: أنه ينعقد 

 ز بدار االسالم . عليه ولكن ال  ثبت ااملكية قبل االحرا

سمة ولكن ال  الثانية: سالم, وقبل الق ستقر ذلك بعد إحرازه بدار اال أنه يتنكد ثبوت ااملك وي

  ثبت ااملكية اخلاصة لكل واحٍد من الغانمل . 

ساين  سمة فثبت ااملك أو  -رمحه اهلل-ذكر الكا سالم قبل الق يف هذا: وأما بعد االحراز بدار اال

ن االستيالء الثابت انعقد سبًبا لثبوت ااملك أو  نكد احلق عىل أن يصري علة عند يتنكد احلق ويتقرر أل

بل  بذلك ق لك اخلام ال يتحقق  بدار االسييالم وقد وجد إال أن اام وجود رشبها وهو االحراز 

 .  (2)القسمة ألن ااموجود قبل القسمة ملك عام

يام هو نصيييبه بعد االحراز بدار أنه يثبت ااملك اخلام لكل واحٍد من اامناهدين ف الثالثة:

 .  (3)االسالم والقسمة  ألن القسمة إفراز األنصباء و عيينها

 واستدلوا بام ينا: 

قالوا: إن االستيالء إنام يفيد ااملك إذا ورد عىل ماٍل مباٍح غري مملوٍك ون يوجد هٰيهنا, ألن ملك -1

متى ثبَت االنسييان ال يزول إال بإزالته أو الكفرو قا،ا  ألن ملك الكفرو كان ثابًتا هلا, وااملك 

ًعا  به دف فاع  لك عن االنت اما باهلالك أو بعنز ا قة  به حقي ًعا  حل من أن يكون منتف ارج اام

للتناقض فيام رشع ااملك له ون يوجد يشء من ذلك, أما االزالة وهالك اامحل فظاهر العدم 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/252(, و بيل احلقا،ق: )4/121(, والكتاب مع اللباب: )7/121( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( . 7/122( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 ( . 3/252(, و بيل احلقا،ق: )4/310(, وفتح القدير: )7/122( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)
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 ما داموا يف دار احلرب فاالسيي داد ليس وأما قدرو الكفرو عىل االنتفاع بنمواهلا فألن الغزاوَ 

 .  (1)بنادر بل هو ظاهر أو حمتمل

 . (2)وألن ااملك ال يتا علهيا إال باالستيالء التام, وهو ال حيصل إال بإحرازها يف دار االسالم-2

 . (3)وعىل هذا األصل فرع احلنفية مسا،ل كثريو  تعلق بااملكية

هو أن ااملك كحق من احلقوق يثبت فيام اسييتوىل عليه  -والعلا عند اهلل - يظهر ليالذي 

اامسييلمون من الكفار وأمواهلا بمنرد القهر والغلبة, واالسييتيالء التام, وال يطيي ر لذلك إحرازه 

 بدار االسالم, وذلك اما ينا:

 لعموم األدلة الدالة عىل أن االستيالء التام يفيد ااملك .-1

 يلزم القول بثبوت ااملك عند وجود سببه . وألن قوهلا: بانعقاد سبا ااملك -2

 والدليل عىل ثبوت ااملك فيها أمور ثالثة:  -رمحه اهلل-ذكر ابن قدامة -3

 األول: أن سبا ااملك االستيالء التام وقد وجد . 

لذي حصييلوا يف  يد ا فذ عقتها يف العب نه ال ين يل أ بدل ها   قد زال عن ثاين: أن ملك الكفار  ال

 رصييفها فيها, ون يزل ملكها إىل غري مالك إذ ليسييت يف هذه احلال الغنيمة, وال يصييح 

 مباحة فعلا أن ملكها زال إىل الغانمل .

الثالث: أنه لو أسلا عبد احلريب, وحلق بنيش اامسلمل صار حًرا, وهذا يدل عىل زوال ملك 

 .  (4)الكافر, وثبوت ااملك امن قهره

 :بعد التعريف ك اللقطةرابعا: تمل
 : و ينا بيانه عىل الوجه التايل ا من األسباب اامنطئة للملكوهو سب

 أواًل: التعريف باللق ة: 

سا للفاعل, كقوهلا:  سا للُملعَتِقف  ألنه ما جاء عىل ُفَعَلٍة فهو ا واللق ة يف اللغة: بفتح القاف: ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/121الصنا،ع: )( بدا،ع 1)

 ( . 4/309(, وفتح القدير: )7/122( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 ( . 7/121( انظر: هذه اامسا،ل الفرعية يف بدا،ع الصنا،ع: )3)

 ( . 13/108( انظر: اامغني: )4)
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ضحك سكون القاف: اامال ااملقور, مثل ال ُضحكه وُهزأو, واللق ة ب َزو, وامزو, و ضحك مُهَ ة: الذي ي

 اسا للامل ااملقور أيًضا .  -بفتح القاف-منه, واهلزأو الذي هيزأ به, وقيل: هي 

 .  (1)وهي من لق ت شيًئا إذا أخذ ه وأصله األخذ من حيث ال حُيسُّ فهو ملقور ولقيف

سقوٍر  وهي ضا،ع من مالكه ب ضع غري مملوك من ماٍل أو خمتص  يف االص الح: ما وجد يف مو

 .  (2)ونحوها لغري حريب ليس بمحرز وال ممتنٍع بقو ه, وال يعرف الواجد مالكهأو غفلٍة 

 إنخرج به ما وجد يف أرض مملوكة, فإنه امالك األرض «: ما وجد يف موضٍع غري مملوك»قوهلا: 

 اامحيي, فإن ن يدعه فحنيئذ يكون لق ة .  ىلادعاه, وإال فلمن ملك منه, وهكذا حتى ينتهي إ

ما إذا ألقت الريح ثوًبا يف حنره مثاًل أو ألقى يف حنره «: ر أو غفلةبسييقو»قوهلا:  به  خرج 

هارب كيًسا ون يعرفه, فهو مال ضا،ع حيفظه وال يتملكه, وفرقوا بينه وبل اامال الضا،ع, بنن الضا،ع 

مال قة ون يعرفه  كااموجود يف مودع احلاكا وغريه, من األماكن اامغل له  كه, ما يكون حمرًزا بحرز مث

 واللق ة ما وجد ضا،ًعا بغري حرز . 

 واش ار احلرز فيه دوهنا إنام هو للغالا, وإال فمنه ما ال يكون حمرًزا كام مرَّ يف إلقاء اهلارب .

خرج به ما وجد بدار احلرب, وليس هبا مسييلا فهو غنيمة امس وليس «: لغري حريب»قوهلا: 

 بلق ة .

 ن حمرًزا فإنه يعترب ضا،ًعا ال لق ة . اح از عام يكو«: ليس بمحرز»وقوهلا: 

خرج به ما يكون ممتنًعا بقو ه مثل االبل فإهنا ضالة, وال  دخل يف حد «: وال ممتنع بقو ه»قوهلا: 

 .  (3)اللق ة عند با،فٍة من العلامء

 ثانًيا: هل اللق ة يملكها ملتق ها أم ال؟ 

 اختلف العلامء يف هذه اامسنلة عىل ثالثة أقواٍل: 

أنه إذا عرفها حواًل فلا  عرف, ملكها ملتق ها, وصييارت من ماله كسييا،ر أمواله غنًيا  قول األول:ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صحاح للنوهري: )1) صب3/1157( انظر: ال (, واامغني 340: م)اامقنع ألفاظ (, واام لع عىل212ح اامنري: م)ا(, واام

 ( .2/406غني اامحتاج: )م(, و8/290البن قدامة: )

 ( .2/406مغني اامحتاج: )انظر: ( 2)

 ( . 2/406(, ومغني اامحتاج: )200-7/120( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

= 
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 كان ااملتقف أو فقرًيا . 

طافعية طة(2), واحلنابلة(1)هذا مذها ال سعود وعا، را - , ويروى نحو ذلك عن عمر, وابن م

 .  (3)وغريها -اهلل عنها

 أدلة القول األول: 

 واستدلوا بام ينا: 

اعرف عن لق ة الذها والورق, فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ما رواه زيد بن خالد اجلهني قال: سئل رسول اهلل -1

وإال فهي كس::بيل , ويف لف : (4)وكاءها وعفاص::ها ثم عرفها س::نة، ف ن مل تعرف فاس::تنفقها

 .   (7)«فانتفع هبا»: لف  ويف  (6)«ثم كلها», ويف لف : (5)مالر ر 

، «عرفها حوالر »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ن كعا قال: أصييبُت رصًو فيها ما،ة دينار فن يت النبي وعن أيب ب-2

، فلم أجد من يعرفها ثم أتيُته فقال: ))عرفها حوالر  ، فعرفتها فلم أجد ثم أتيته «فعرفتها حوالر

ا، فقال:   . (8)«اءها، ف ن جاء صاحبها وإال فاستمتع هباكر ور واحفظ وعاءها وعددها »ثالثر

ة من احلديث: أنه أمر باالستمتاع هبا عىل سبيل التملك, ال عىل سبيل الوديعة والدين وجه الدالل

 كام  دل عليه ألفاظ احلديث األخرى . 

 منها: ملسو هيلع هللا ىلص ثاًرا  دل عىل العمل باالنتفاع هبا عند أصحاب رسول اهلل آوألن هناك -3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها . 2/408(, ومغني اامحتاج: )8/14( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 ( . 8/299)( انظر: اامغني البن قدامة: 2)

 ( . 8/299( انظر: اامغني: )3)

( يف باب من عرف اللق ة ون يدفعها ... من كتاب اللق ة, 165-3/166( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )4)

 ( من كتاب اللق ة . 1347-3/1349ومسلا يف صحيحه: )

 لطيخ خليل شيحا . ( ,  رقيا ا4483برقا: ) (2/253يف صحيحه يف كتاب اللق ة ) مسلاأخرجه ( 5)

 .(4479صحيح مسلا برقا: )(انظر:6)

 . ( من رواية ابن نمري4483صحيح مسلا برقا: )(انظر: 7)

( يف باب هل ينخذ اللق ة وال يدعها ... من كتاب 110, 5/94( احلديث متفق عليه, أخرجه البطاري يف صييحيحه: )8)

حه: )2437(, و)2426اللق ة, برقا: ) باب معرفة العفام والوكاء 522-12/253(, ومسييلا يف صييحي ( يف 

 ( . 4481وحكا ضالة الغنا واالبل من كتاب اللق ة برقا: )
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 .  (1)أنه وجد ديناًرا فترصف فيه عن عيل -أ

سلمى بنت كعا-ب طة عنه  (2)عن  سنلت عا، قالت: وجدت خامتًا من ذها يف بريق مكة ف

 .  (3)فقالت: متتعي به

وألن من ملك بالقرض ملك باللق ة كالفقري, ومن جاز له االلتقار ملك به بعد التعريف -4

 .  (4)كالفقري

جر والغرم ال جيوز له أن يتملكها بل عليه أن يتصدق هبا, فإذا جاء صاحبها خريه بل األ القول الثاين:

 إال أنه جيوز أن يتملكها إذا كان ااملتقف فقرًيا . 

امالكية(5)هذا مذها احلنفية فإن  (6), وا هذا  له أن يتملكها وإال فال, وعىل  ًيا  كان ااملتقف غن إذا 

يه  مالكها إذ أن  ركها أو وجودها يف مكان  تعرض ف بل  بقى عىل ملك  اللق ة عندها ال متلك, 

 ملك مالكها . للضياع ال يزول به 

 أدلة القول الثاين: 

، وروى »أنه سئل عن اللق ة فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن استدلوا بام رواه أبو هريرو -1 عرفها حوالر

 .  (7)«ثالثة أحوال ف ن جاء هبا وإال تصدق هبا، ف ذا جاء رهبا فريض باألجر وإال  رمها

ه سبا يقتيض ذلك, فلا يزل عنه ملكه عنها, وال وجد من بزوالوألهنا مال امعصوم ن يرض -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من كتاب اللق ة . 1/398( األثر أخرجه أبو داود يف سننه: )1)

وهي سلمي بنت كعا األسدية اخت ناجية, روت عن عا،طة را اهلل عنها حديثا يف اللق ة. انظر: ال بقات الكربى  (2)

 .(4/351( و الثقات البن حبان )8/495بن سعد )ال

 ( . 6/461( األثر أخرجه ابن أيب شيبة يف اامصنف: )3)

 ( .8/300( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 ( . 3/307(, و بيل احلقا،ق: )6/202( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

 ( . 372-2/373( انظر: بداية اامنتهد: )6)

(, وابن أيب شيييبة: 138-10/139(, وعبد الرزاق يف اامصيينف: )4/182ق ني يف سييننه: )(احلديث أخرجه الدار7)

سمتي  ( .6/452) ضعيف, وفيه خالد بن يوسف وهو ال سناده  ضعيف-احلديث إ . انظر: حتقيق الدارق ني  -وهو 

 ( . 4/108امندي الطورى: )
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 .  (1)كغريها

واسييتدل احلنفية عىل أن له أن يتملكها إذا كان فقرًيا من غري ذوي القربى بام رواه عياض بن -3

من وجدر لقطة فليشهد عليها ذا عدٍل، وال يكتم وال يغيب، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص محار اامناشعي أن النبي 

 .  (2)«ل اهلل يؤتيه من يشاءف ن وجد صاحبها فليددها عليه، وإال فهي ما

 .  (3)قالوا: ما يضاف إىل اهلل  عاىل إنام يتملكه من يستحق الصدقة

اما يف ذلك من حتقيق النظر من اجلانبل نظًرا لثواب -4 كان فقرًيا  هبا إذا  فاع  قالوا إنام جيوز االنت

 .  (4)للاملك, ونظر االنتفاع للملتقف, وهلذا جاز الدفع إىل فقري غريه

ال جيوز للواجد بعد  عريف احلول أن يتملكها, بل عليه أن يضييعها يف بيت اامال وهذا  لقول الثالث:ا

 .  (5)-را اهلل عنهام– قول عبد اهلل بن عمر

 

 دليل القول الثالث: 

 قالوا: إنام يكون بيت اامال مالًكا اماٍل ال مالك له, ولذا عليه أن يضعها يف بيت مال اامسلمل . 

هو القول األول  -والعلا عند اهلل - الذي يظهر لي -هذه األقوال مع أدلتها  بعد عرض

 وذلك اما ينا: 

 لقوو ما استدل به أصحاب القول األول . -1

 . وألن روايات احلديث  دل رصاحة عىل أنه جيوز للملتقف أن ينتفع باللق ة بعد  عريفها حواًل -2

  دلت عليه اآلثار اامروية عنها.كام ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ما عمل به أصحاب رسول اهلل – 3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .8/299( انظر: اامغني: )1)

نه:2) تاب اللق ة (3/335) ( احلديث أخرجه أبو داود يف سيين باللق ة من ك باب التعريف  نه: يف  ماجة يف سيين , وابن 

( 1/321واحلديث صييحيح . انظر: صييحيح أيب داود: )( . 266, 4/162(, واالمام أمحد يف مسيينده: )2/837)

 ( . 1503برقا: )

 ( . 6/202( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 ( . 3/307( انظر:  بيل احلقا،ق: )4)

 ( . 8/15احلاوي الكبري: )( انظر: 5)
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 : صوب بماله أو بماٍل آخر ال يتميزخلط الغاصب المغخامسا: 
 النحو التايل:  و فصيله عىل (1)فإنه يوجا ملكه إياه

 أواًل: معنى الغصا لغًة واص الًحا: 

وم حم م . واص الًحا: هو أخذ ماٍل متق (2) ًاال ء ظلاًم وقيل: أخذ ظلاًم جهارً الغصا لغًة: أخذ 

عىل سبيل اامناهرو بغري إذن اامالك عىل وجٍه يزيل يد اامالك إن كان يف يده, أو يقيييرص يده إن ن يكن 

 .  (4), وقيل: هو االستيالء عىل مال غريه بغري حق(3)يف يده

 ثانًيا: متى يملك الغاصا ال ء اامغصوب بالضامن؟ 

  فصيلها عىل ال  يا اامذيل:  اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة, وذهبوا إىل مذاها

يملك الغاصا ال ء اامغصوَب بعد ضامنه من وقت وجود الغصا, حتى ال جيتمع البدل, -أ

واامبدل يف ملك اامالك, وينتو عن التملك أن الغاصا لو  ييييرصَف يف اامغصوب بالبيع, أو اهلبة أو 

 يف اامط ي رشاء فاسًدا .  الصدقة قبل أداء الضامن ينفذ  رصفه, كام  نفذ  رصفات اامط ي

وكام لو َغَصا رجل عينًا فغيبَّها, فضمنه اامالك قيمتها ملكها الغاصا  ألن اامالك ملك البدل 

 جيتمع البدالن يف ملك شطٍص واحٍد.كله, واامبدل قابل للنقل فيملكه الغاصا لئال 

 .  (5)هذا مذها احلنفية 

سمها, وأعظا وكذلك عند فقهاء احلنفية إذا  غريت العل  صا حتى زال ا صوبة بفعل الغا اامغ

شاًو فذبحها,   منافعها زال ملك اامغصوب منه عنها, وملكها الغاصا وضمنها, وهذا كمن غصا 

 .  (6)شواها, أو َببَطها أو غصا حن ًة ف حنها أو حديًدا فاتذه سيًفا أو ُصفًرا فعمله آنيًة وهكذاثا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 317األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)انظر: ( 1)

 ( . 170(, واامصباح اامنري: م)1/194(, والصحاح للنوهري: )154( انظر: القامو  اامحيف: م)2)

 ( . 7/143(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/188(, والكتاب مع اللباب: )7/361( انظر:  كملة فتح القدير مع العناية: )3)

مة: )4) قدا فه يف: ال7/360( انظر: اامغني البن  عاري لدردير: )ييييي(, وانظر   (, ومغني اامحتاج: 3/442رشييح الكبري ل

 ( . 330(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: م)4/83(, وكطاف القناع: )2/375)

( وما بعدها, وجملة 2/071(, واللباب رشح الكتاب: )152-7/153(, وبدا،ع الصنا،ع: )16/15( انظر: اامبسور: )5)

 ( . 899(, مادو رقا: )1/495األحكام العدلية: )

 ( .2/107( انظر: الكتاب مع اللباب: )6)



 111 الفهارس 

بتداًء وذلك من وقت وجود إذا كان اامحل قاباًل للثبوت اوعىل هذا فإن الغصييا يثبت به ااملك 

 الغصا .

والدليل عىل ذلك: أن ملك الغاصييا يزول عن الضييامن, فلو ن يزل ملك اامغصييوب منه عن 

صوب ألنه  ضامِن وأنه بدل اامغ صا عن ال ضمون ن يكن االعتداء باامثل, وألنه إذا زال ملك الغا اام

ه البدل بكامله لو ن يزل ملكه عن اامغصوب الجتمع البدل واامبدل مقدر بقيمته, وملك اامغصوب من

يف ملك اامالك, وهذا ال جيوز, وإذا زاَل ملك اامالك عن اامغصوب فالغاصا أثبت يده عىل ماٍل قابٍل 

َ أن ما هو  للملك ال ملك ألحد فيه, فيملكه كام يملك احل ا واحلطيش بإثبات يده عليهام, وبه  بلَّ

 .  (1)ك فهو مباح ال حظر فيه فناز أن يثبت به ااملكسبا اامل

فة  ند االمام أيب حني لك يف اامضييمون ع محه اهلل-ورشر ثبوت اام يار الضييامن,  (2) -ر هو اخت

- (3)فاامغصوب قبل اختيار الضامن عىل حكا ملكه أي ملك اامغصوب منه, وعند أيب يوسف وحممد

 قبل االختيار يف الضامن واامضمون  يًعا . هذا ليس برشٍر, ويثبت ااملك  -رمحهام اهلل

وااملك الثابت للغاصييا يف اامضييمون يظهر يف حق نفاذ الترصييفات حتى لو باعه أو وهبه, أو 

 صييدق به قبل أداء الضييامن ينفذ, واختلفوا يف أنه هل يباح له االنتفاع به بنن ينكله بنفسييه أو ُي عَمه 

 ضل وزيادو هل يتصدق بالفضل أم ال؟ غريه, قبل أداء الضامن, فإذا حصل فيه ف

أنه ال حيل له االنتفاع به حتى يرا صاحبه وإن حصل فيه  -رمحهام اهلل-فعند أيب حنيفة وحممد 

 .   (4)فضل يتصدق به استحساًنا

زاَر قوًما من األنصييار, فقدموا إليه شيياًو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  <وذلك اما رواه أبو بردو بن أيب موسييى

: إن هذه الشاة الصالو والسالم يمضغه وال يسيغه, فقال: عليه الصالو والسالممصلية, فنعل عليه 

, فقالوا: هذه الطاو جلاٍر لنا, ذبحناها لنرضيه بثمنها, فقال عليه الصالو لتخدين أهنا ذبحت بغي حٍق 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/152بدا،ع الصنا،ع: )انظر: ( 1)

 ( . 7/153( اامصدر السابق: )2)

 ( . 7/153( اامصدر السابق: )3)

هو اسا لدليل من األدلة األربعة يعارض القيا  اجليل "ح: ستحان يف اللغة: عّد ال ء واعتقاده حسنا, و يف االص ال(ا4)

 .(24. انظر: التعريفات الفقهية للربكتي: م )"ويعمل به إذا كان أقوى منه

= 
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 .  (1)«أطعموها األسارى»والسالم: 

أن ملسو هيلع هللا ىلص الكه األول اما أمر به النبي ولو كان هذا اللحا باقًيا عىل ملك م»قال حممد بن احلسيين: 

ضموًنا عىل الذي أخذه, أمر بإبعامه   صار م ي عا لألسارى, ولكن اما رآه خرج من ملك األول, و

 . (2)«ألن من ضمن شيًئا فصار له من وجه غصا فإن األوىل أن يتصدق به, وال ينكله وكذلك ربحه

أمرها بإبعامها لألسارى ولو ن يملكوها فنعل عليه الصالو والسالم هلا متلكها بالعمل, ألّنه 

امنَعها ولكنه أمرها بالتصييدق هبا اسييتحسيياًنا ون ي لق ألصييحابه االنتفاع هبا ولو كان حالاًل بيًبا 

 .  (3)ألبلق مع خصاصتها وشدو حاجاهتا إىل األكل

لضامن, أنه حيل له االنتفاع باامغصوب قبل أداء ا -رمحها اهلل-وعند أيب يوسف, واحلسن وزفر 

ضل, وهو القيا  ضل إن كان فيه ف صدق بالف ضمون   (4)وال يلزمه الت عند احلنفية إذ أن اامغصوب م

ال شييك فيه, وهو مملوك للغاصييا من وقت الغصييا عىل أصييلها, فال معنى للمنع من االنتفاع 

سا،ر أمالكه, وي يا له الربح  ألنه ربح ما هو م ضا غري اامالك كام يف  ضمون, و وقيف احلل عىل ر

ومملوك, وربح ما هو مضييمون غري مملوك ي يا له عند االمام أبو حنيفة فربح اامملوك اامضييمون 

 .  (5)أوىل

يمنع الغاصا من الترصف يف اامغصوب برهن أو كفالٍة خطية ضياع حق اامالك, وال جيوز -ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سننه: )1) طبهات من كتاب البيوع, برقا: )627-3/628( احلديث أخرجه أبو داود يف  (, عن 3332( يف باب اجتناب ال

( 5/335(, والبيهقي يف السيينن الكربى: )2204(, برقا: )5/294مسيينده: ) رجل من األنصييار واالمام أمحد يف

سفوال رباين يف اامعنا  صحيح, 7/9(, واالمام حممد يف كتاب اآلثار: )2/168: )األو سند ال ( قال الزيلعي: وهذا 

صحيح, وخرج له البطاري يف جز،ه يف رفع اليدي صا ن ارجا له يف ال شهاب والد عا ن, قال فيه ابن إال أن كليا بن 

 سعد ثقة, وذكره ابن حبان يف الثقات . 

 ( . 4/168انظر: نصا الراية: ) 

 ( . 4/169( نصا الراية: )2)

 ( .7/153( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

يته, و عند األصوليل: هو  قدير النا (4) سوَّ ست الفعل بالفعل: إذا قدر ه و وع لقيا  يف اللغة: عبارو عن التقدير, يقال: ق

 (.179انظر: التعريفات الفقهية للربكتي: م ).باألصل يف احلكا والعلة

 ( .7/153( اامصدر السابق: )5)

= 
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ام, لكن لو قلت ه مثل أّي يشء حرامن وها له منه يشء قبوله وال األكل منه مثاًل وال السييكنى في

اامغصييوب عند الغاصييا, أو اسييتهلكه أو حصييل الفوت عنده فاألرجح عندها: أنه جيوز  عل

للغاصييا االنتفاع به, ويلزم قيمة ال ييء وبناًء عليه أفتى بعضييها بنواز الرشيياء من حلا األغنام 

الغاصييا إال  اامغصييوبة إذا باعها الغاصييا للنزارين, فذبحوها, ألنه يذبحها  ر يا القيمة يف ذمة

ضامن باليييي ء  صا يتملك بال ضه, ومعناه: أن الغا ستربأ لدينه, وعر أهنا قالوا: ومن ا قاه فقد ا

 اامغصوب من يوم التلف . 

طافعية يف وجهٍ (1)هذا قول اامالكية طافعية واحلنابلة قالوا  (3)واحلنابلة يف اامذها (2), وال . إال أن ال

ييزه, بحيث  عذر عليه رد عل مال اامغصييوب منه باخللف, بذلك إذا خلف اامغصييوب بام ال يمكن مت

 وهذا عندها يطبه التالف . 

: وأما الوجه الثاين من التقسيييا األول وهو أن ال يكوَن أحدث الغاصييا فيام (4)فاامالكية قالوا

أحدثه يف ال ء اامغصوب سوى العمل وهو قد يكون يسرًيا ال ينتقل به ال ء عن اسمه وهذا ليس 

وٍت, فال حق فيه للغاصا وينخذ اامغصوب منه ال ء اامغصوب معمواًل, وقد يكون كثرًيا بحيث بف

ينتقل به اامغصييوب عن اسييمه وذا ه كاخلطييبة يعمل منها  ابوً ا, والقمح ي حنه والغزل ينسيينه 

 والفضة يصوغها حلًيا أو دراها, وهذا فوت يلزم الغاصَا قيمة اامغصوب يوم غصبه . 

ها هو كل ما يعترب فوً ا يضييمنه الغاصييا, وبالتايل يتملكه بالضييامن, وضييابف فاألصييل عند

 الفوت ما ينتقل به ال ء عن اسمه وذا ه واهلل أعلا بالصواب . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

رشح الكبري: )1) صغري: )يييي( وما بعدها, وال3/445( انظر: ال (, وبداية 7/95(, ورشح منح اجلليل: )3/586رشح ال

 ( .2/390اامنتهد: )

 ( .1/368(, واامهذب: )2/292ها, ومغني اامحتاج: )( وما بعد7/190( انظر: احلاوي الكبري: )2)

( وما بعدها, 15/202(, واالنصيياف: )15/202(, واامقنع مع الرشييح الكبري: )7/412اامغني البن قدامة: )انظر: ( 3)

 ( .4/120وكطاف القناع: )

 ( .7/95(, ورشح منح اجلليل: )2/390( انظر: بداية اامنتهد: )4)

= 
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طافعية صوبة بدفع القيمة  ألنه ال  (2), واحلنابلة(1)أما ال صا العل اامغ فإهنا قالوا: ال يملك الغا

صح أن يتملكه بالبيع لغريه, لعدم  ضمل كاليييي ء ي صح أن يتملكه بالت سليا فال ي القدرو عىل الت

التالف ال يملكه باال الف إال أهنا استثنوا من هذا األصل إذا خلَف اامغصوَب بغريه بحيث ال يمكن 

متييزه, فقالوا: وإن خلف اامغصوب بامله عىل وجٍه ال يتميز منه, مثل أن خلف الزيت بمثله, أو بطريج 

الف ال مطيي ًكا سييواء أخل ه بمثله أم بنجود أم بنردأ لتعذر رده, وملكه الغاصييا فاامذها أنه كالت

فللمغصييوب منه  غريا الغاصييا, وله أن يع يه من غري اامطلور  ألن احلق فيه انتقل إىل ذمته, وله 

ا أن يع يه منه إن خَل ه بمثله أو بنجوَد منه ال بنردأ  ألنه دون حقه إال برضيياه, فله أخذه وال  أيضييً

 أرم له, وكان مساحمًا ببعض حقه وإال أخذ مثل ماله, 

 وال ريق الثاين قوالن يف اامسنلة, أحدمها: هذا . 

 .  (3)والثاين: يط كان يف اامطلور, وللمغصوب منه قدر حقه من اامطلور

صدري له أن القول باهلالك بابل, ألن فيه متليك  سبكي: والذي أقوله واعتقده وينرشح  قال ال

 .  (4)ا ما للمغصوب منه بغري رضاه بل امنرد  عديه باخللفالغاص

ف ويملكه الغاصييا فال يترصييف فيه, وهو حمنور عليه فيه الوقال الزرك يي: إذا قلنا أنه كالت

 .  (5)حتى يع ي اامالك بدله

قال القاا: قيا  اامذها أنه يلزمه مثله, إن شيياء منه, وإن شيياء من غريه ألنه  عذر عليه رد 

 .  (6)اله باخللف, فنشبه ما لو  لف  ألنه ال يتميز له يشء من مالهعل م

فاألصل عندها كل ما يطبه التالف لسبا اخللف فإنه يضمنه الغاصا, عند الطافعية يف وجه, 

صوب منه يف ذمته, فهل يثبت به  صا عندها هو ثبوت حق اامغ ضمل الغا واحلنابلة يف اامذها, و 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .7/190(, واحلاوي الكبري: )1/683( انظر: اامهذب: )1)

 ( . 94-4/95(, وكطاف القناع: )7/412انظر: اامغني: )( 2)

 ( .  2/292(, ومغني اامحتاج: )7/412( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( . 1/322انظر: األشباه والنظا،ر البن السبكي: )( 4)

 ( .2/293( مغني اامحتاج: )5)

 ( . 7/412( اامغني: )6)

= 
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 , واهلل أعلا بالصواب . (1)فيام بينها خالف ااملك عندها أم اَل؟ 

  اإلباحة:سادسا: 

وهو يف اللغة: االذن, واالعالن, واالظهار, ِمن باَح يبوُح إذا ظهر, يقال: أبحتك ال ء: أحللته 

 .  (2)لك

شيئل جيوز اجلمع بينهام, وإذا أ ى بواحٍد منهام كان  صوليل:  رديد األمر بل  ص الح األ ويف ا

ومنه اامباح وهو ما خري الطييارع اامكلف بل  (4)وهو ضييد الكراهة, وقيل ضييد احلرمة (3)مرامتثااًل لأل

فعله و ركه, أو هو ما ال يتعلق بفعله مدح وال ذم  
(5)  . 

ًئا بغري  ناول شييي ينكل أو يت ويف اصيي الح الفقهاء: االباحة هي ال خيص واالذن لواحٍد أن 

 .  (6)عوض

امالك عىل اسييتهالك عٍل أو منفعٍة وال متليك فيه, وهلذا لو وهي  سييليف من ا"قال الزرك يي: 

ملك شيًئا ون يقبضه فنباحه صحَّ بطالف ما لو وهبه, والفرق أن اهلبة متليك
"(7) . 

وعىل هذا ذكروا إذا قال أبحُت لك كذا, فإن كان مما يتلف صييحت االباحة وجًها واحًدا, وإن 

 وجهل: كان مما ال يتلف فهل  صح االباحة؟ عىل 

 .  (8)أصحهام:  صح االباحة, وله الرجوع فيام ن يتلفه اامباح له

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( وما 2/292(, ومغني اامحتاج: )1/368( وما بعدها, واامهذب: )7/190انظر:  فصيل اامسنلة يف احلاوي الكبري: )( 1)

(, 15/202رشييح الكبري: )ييييي( وما بعدها, وال7/412(, واامغني البن قدامة: )4/120بعدها, وكطيياف القناع: )

 وكذلك االنصاف معه . 

 ( . 32(, والكليات للكفوي: م)26صباح اامنري: م)(, واام274( انظر: القامو  اامحيف: م)2)

 ( . 155(,  والتعريفات الفقهية للمنددي: م)32( انظر: الكليات أليب البقاء الكفوي: م)3)

 ( حتقيق وزارو األوقاف والطؤون االسالمية بالكويت . 276(, واامستصفى للغزايل: )أ/32( انظر: الكليات: م)4)

(, واامنهاج مع االسيينوي: 1/42(, واامسييتصييفى للغزايل: )1/63ولية يف األحكام لآلمدي: )( انظر: التعريفات األصيي5)

 ( وما بعدها . 1/61)

 ( . 155(, والتعريفات الفقهية للمنددي: م)836(, مادو رقا: )1/462( انظر: جملة األحكام العدلية: )6)

 ( . 1/73( اامنثور يف القواعد للزرك : )7)

 ( . 1/73لسابق: )( انظر: اامصدر ا8)

= 
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 و دخل فيها مسنلة الضيف وهي هل يملك الضيف ما ينكله أم ال؟ 

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: 

 .  (2), ووجه عند احلنابلة(1)أن الضيف يملك ما ينكله وهو الصحيح عند الطافعية القول األول:

وقال اجلمهور بل متلك  ألهنا بالتقديا أحلقت باامباحات, واامباحات متلك » يي: قال الزرك

, ولكنها اختلفوا يف هل يملك ال عام باألخذ من قبل الضيييف أم بالوضييع بالفا أم (3)«باالسييتيالء

 .  (4)يتبل أنه ملك قبله؟ وقد رجح كثري من الطافعية الوجه األخري ءباالزدرا

 .  (5)ل باالذن يتقيض التمليك عرًفاقالوا: ألن جواز األك

ثاين: لك  القول ال عام عىل م فالضيييف إنام يبتلع ال  ًكا,  حة, وليسيييت متلي با فة إ يا إن الضيي

, (6)ك . هذا قول احلنفيةجرى عىل بريق كالعادو بإباحة اامالاامبيح...اامضيييف فيكون األكل إ الًفا 

 .  (10)من الطافعية أيًضا  (9)فالوبه قال الق (8), واحلنابلة يف اامذها(7)واامالكية

إذا أباَح واحٌد آلخَر شيييًئا  من م عوما ه : »(11)و وضييح هذا القول مادو جملة األحكام العدلية

ناول من ذلك  له األكل والت كالبيع واهلبة, ولكن  يه بوجه من لوازم التملك  له الترصييف ف فليس 

إذا أكل واحد من بستان آخر بإباحته مقداًرا ال ء, وبعد هذا ليس لصاحبه أن ي الا بقيمته, مثاًل: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 317( وما بعدها, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)1/73( انظر: اامنثور يف القواعد: )1)

 ( . 27/268(, والرشح الكبري: )189(, والقواعد البن رجا: م)27/268( انظر: االنصاف: )2)

 ( . 3/110يويب: )(, وحاشية القل248-3/249(, ومغني اامحتاج: )1/73( اامنثور يف القواعد: )3)

 ( . 118-1/119( انظر: اامصادر السابقة . واألشباه والنظا،ر البن الوكيل: )4)

 ( . 95(, واامنموع اامذها: )م/1/118( انظر: األشباه والنظا،ر البن الوكيل: )5)

 ( .1/483(, وجملة األحكام العدلية: )2/9(, والتوضيح: )5/710( حاشية ابن عابدين: )6)

 ( .3/234(, وهتذيا الفروق: )213-3/214(, وحاشية ابن الطار: )3/213وق للقرايف: )( الفر7)

 ( . 189(, والقواعد البن رجا: م)27/268( انظر: الرشح الكبري مع االنصاف: )8)

و هييي, 429هو أبو بكر حممد بن أمحد بن حسل بن عمر الطايش ااملقا بييي فطر االسالم اامعروف بييي القفال, ولد سنة (9)

 (.4/57هي, انظر : ببقات الطافعية الكربى: م )507 ويف سنة 

 ( . 3/249(, ومغني اامحتاج: )3/110( انظر: حاشية القليويب: )10)

 ( . 483(, )875( انظر: مادو, رقا)11)

= 
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 .  «من العنا فليس لصاحا البستان بلا قيمته بعد ذلك

َعا قوًما إىل بعاٍم, وفرقها عىل أخونٍة ليس ألهل خوان  هذا: َد ما يؤكد  لدر اامطتار  جاء يف ا

ل األخونة قد مناولة أهل خوان آخر, وال إع اء سييا،ل, وخادم وهرو لغري رب اامنزل وعللوا بنن أه

خص كل منها ب عاٍم أذن هلا فيه رب اامنزل, فإذا أبعا أهل خواٍن أهل خوان آخر فقد أباحه لغري 

من أباح له اامضيييف, وفيه إرار بنامعته  ألن حقها قد  علق به بإباحة رب اامنزل إياه هلا, وربام 

رصف يف مال  غريه بغري إذنه وإرار برفقته, يكون ال عام ال يكفيها ففي إبعام أهل اخلوان الثاين  

وأما إع اء السييا،ل فإنه افتئات عىل رب اامنزل, فال جيوز  إال إذا كان بينهام مباسيي ة بحيث يعلا أنه 

 .  (1)يرىض بترصفه يف ماله

فإن الصحيح يف الضيافات أهنا إباحات ال متليك, كام أباح اهلل السمك يف ااماء, " يقول القرايف: 

اء, والصيييد يف الفالو امن أراَد  ناوله, وال يقال: إن هذه األمور مملوكة للناِ , كذلك وال ري يف اهلو

َم له, وال يمكنه  الضيييف جعل له أن ينكل إن أراد أو ي ك, فهو ال يتمكن من اامعاوضيية عىل ما قدَّ

اجلملة إبعام غريه منه, والقول بننه يملك مطكل, فإن ااملك ال بد فيه من سل ان الترصف من حيث 

وبعد أن بلع ال عام كيف يبقى سيل ان بعد ذلك عىل االنتفاع بتلك األعيان؟ ألهنا فسيدت عادًو ون 

 .  (2)« بق مقصودو البتة فاحلق إًذا أهنا إباحاٌت ال متليكاٌت 

, القرايفَّ يف هذه اامسنلة فيام ذها إليه مقرًرا أن الضيافة متليك لالنتفاع  (3) بن الطاروقد ناقَش ا

األكل خاصيية  وذلك ألن مقدم الضيييافة قد مكنه من االنتفاع بنكلها فالضيييافة ونحوها من كل ما ب

صيد يف الفالو يملكها من  طيش وال سمك يف ااماء, وال ري يف اهلواء واحل فيه االذن باالنتفاع فقف كال

لتناول, فهو سييوغت له بالتناول فاالباحات أسييباب للملك  ألن إباحة التناول هو متكنه رشًعا من ا

والسييل ان هو التمكن -سييبا ملكها, وااملك ال بد فيه من سييل ان االنتفاع ال الترصييف كام ذكر 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 499-8/500: )ن(, و كملة حاشية ابن عابدي5/710( انظر: الدر اامطتار: )1)

 ( . 366-367(, )3/213( انظر: الفروق للقرايف: )2)

سنة  (3) سبتي اامالكي, إمام يف الفقه,  ويف  صاري ال سا األن طار أبو القا سا بن عبد اهلل بن حممد بن ال طار: هو قا ابن ال

 (.217(, وشنرو النور: م)2/239(, والفكر السامي: )225-226انظر: الديباج: م).هي 723

= 
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بعينه, وهلذا بّل أن اامحنور عليها ال يترصييفون مع أهنا يملكون, فغري صييحيح أن نقول: إنه ال بد 

 .  (1)يف ااملك من سل ان الترصف

مة من الضيييافة ال جيوز لغريه انتزاعها من يده, فإن لق -مثاًل -وعىل هذا فإذا  ناوَل الضيييُف 

سبق  صاحبها, ملكه هلا قبل البلع وإابتلعها فقد كان  ن ن يبتلعها ونبذها من يده فقد عادت إىل ملك 

 .  (2)وجاز لغريه  ناوهلا, ألن صاحبها ن يمكنه منها إال لينكلها فلام ن ينكلها بقيت عىل ملك صاحبها

باألكل عىل ملك : »(3)  ميةابن  ي قال اامند بل هيلك  يه  َم إل ُقدِّ لذي  نا ال يملك ال عام ا مذهب

شيًئا وإنام  (4)«صاحبه صل ااملك به بحاٍل وألنه ن يملكه  ضة ال حي ضيف إباحة حم وذلك ألن أكل ال

 .  (5)أباحه األكل, وهلذا ن يملك الترصف فيه بغري إذنه

ضيافة إبهو القول ب – الذي يظهر لي ضيافة نن ال ست متليًكا, وذلك ألن االباحة يف ال احة لي

ليسييت إباحة عامة وإنام هي إباحة خاصيية باالنتفاع, فليس للمباح له أن يترصييف بالعل أو اامنفعة 

هيا أو يبيح لغريه, إنام يتقرصيي عىل االسييتهالك أو  له أن يبيَع أو  حة  رصييف اامالك, فليس  با اام

سه, وهي  رخيص قابل ل ستعامل بنف صة اال شاَء اامبيُح, وهلذا االباحة اخلا تقيد بام  لرجوع عنه متى 

رأو يف وافقت عليه الرشيعة وال جيوز ألحد أن يقول: اقتلني وقد أبحت لك دمي وكذلك لو أذنت اام

 .  (6)ال يباح باالباحة مما ُد  ألنهالزنا, وباوعت ن يسقف احل

, وهي ال خيص واالذن لواحد أن ينكل أو االباحة اخلاصيية ال العامة-واامقصييود باالباحة هنا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

زاَد ابن الطار يف  عريفه للملك قيًدا وهو متكنه من االنتفاع, وذلك (, وهلذا 213-3/214( انظر: حاشية ابن الطار: )1)

 ( .3/215الدخال هذه احلاالت فمن أذن له فتمكن من االنتفاع فهو مالك لالنتفاع: )

 ( . 3/215( انظر: حاشية ابن الطار: )2)

جمد الدين, االمام اامقرئ اامحدث اامفسيي  هو عبد السييالم بن عبد اهلل بن اخلرضيي بن  يمية احلراين احلنبيل أبو الربكات,( 3)

الفقيه األصييويل النحوي, من آثاره: األحكام الكربى, واامحرر يف الفقه, واامنتقى من أحاديث األحكام, واامسييودو يف 

 (هي . 652األصول الذي زاد فيها ولده عبد احلليا ثا حفيده  قي الدين أمحد,  ويف سنة )

 ( . 2/249(, وذيل ببقات احلنابلة: )1/972انظر: ببقات اامفسين: ) 

 ( . 21/347( االنصاف مع الرشح الكبري: )4)

 ( .189( والقواعد البن رجا: م)268-27/269(, )21/347( انظر: االنصاف مع الرشح الكبري: )5)

 ( . 1/80( انظر: اامنثور يف القواعد: )6)

= 
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َح لغريه أن ينكل من بعام أو وقد  كون باالذن باسييتهالك العل, كام إذا أبا (1)يتناول شيييًئا بال عوضٍ 

, وقد  كون باالذن باستعامل العل كام أباح لغريه أن يستعمل شيًئا من مالبسه أو سيار ه أو بيته. ثمرو

 نتفاع باألشياء اامباحة ال غري . واالباحة هنا  قترص عىل اال

وأما االباحة العامة فهي  عني إباحة الطييارع و سييويغه لإلنسيياِن أن ينتفَع أو يتملَك وهي قد 

 كون لالنتفاع كام يف االنتفاع بال رق واجلسييور ويكون للمباح له االنتفاع فقف, وقد  كون للتملك 

 .  (2)عية كان سبًبا للملككالصيد واحل ا وإذا ُوِجَد االحراز برشوبه الرش

بإباحة عامة وهي التي  نتفع هبا اجلامعة كااماء يف البحر, أو النهر, -وعىل هذا األشييياء اامباحة 

 واهلواء, وأشعة الطمس وغريها فإهنا ال  دخل يف االباحة اامذكورو . 

امعٍة أن و دخل هنا األشييياء التي هي حمل حق ملكية ألحد األشييطام ثا أنه أباح ألحد أو جل

 ينتفع هبا . 

ًضا: األشياء اام وكة التي ال مالك هلا بعد أن كانت مملوكة لبعض األشطام, وهي  و دخل أي

األشياء اامتطيل عنها أو التي ي كها أصحاهبا بنية النزول عن ملكيتها, وجتري عادو النا  التطيل عن 

اث, وكافة اامهمالت, فهذه األشياء إذا ما كل ما ال حيتاجون إليه من أشياء كاامالبس واألدوات واألث

  ركت بنية التطيل عن ملكيتها  صبح ملًكا امن يستنثر بحيازهتا . 

سقف ملكيتها جيا أن يكون مق ًنا بنية التطيل والنزول عن هذه ااملكية  و رك اامنقوالت الذي ي

سق ضياًعا لل ء فإن مثل ذلك ال   سهًوا أو فقًدا أو  ف به ااملكية, وال  عد من قبيل أو ال ك إذا كان 

األشييياء التي ال مالك هلا وال جيوز االسييتيالء عليها من الغري بنية التملك  ألن هذه األشييياء  عد 

 .  (3)ضا،عة أو مفقودو أو لق ة

 الفرع الثاني: األسباب الناقلة للملكية

ام  تعلق بملك موجود , وإنااملك ابتداًء كام يف األسييباب اامنطييئةوهي األسييباب التي ال  ثبت 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 836( جملة األحكام العدلية, مادو رقا: )1)

صيل الكالم يف اامدخل الفقهي لألستاذ الزرقا: )( انظ2) سنة: م)1/266ر  ف (, وااملكية 103(, والنظريات العامة أليب 

 ( . 182-1/183يف الرشيعة االسالمية: )

 ( . 196-197( انظر: اامفيد يف حق ااملكية: م)3)
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وثبت قبلها, فتنقله من حوزو إىل حوزو, وهذه األسباب أغلبها من العقود, وهي  عترب أسباًبا ناقلة ال 

 منطئة للملك, ويمكن  صنيف هذه األسباب من حيث إفادهتا للملك وماهيتها إىل أربع جمموعات: 

ضة، وهي:  المجموعة األولى: وات املح صلا عىل كالبيع و اعقود املعاو رصف و ال سلم و ال ل

 اإلقرار 

و الّرهن  واخللع  واالجارو كحض:::ة، وهي: املعقود املعاوو:::ات  ي  الثانية:   ةالمجموع و

 النكاح .  واامكا بة و العتقالّصلح , و

الوصييية والعارية والصييدقة التدبري وكعقود ال معاوو::ة فيها، وهي:  المجموعة الثالثة:   و

 اهلبة . و الوقفو

احلوالة واالقالة وإجازو الورثة و االبراء كترصفات بمعنى العقود، وهي:  الرابعة: المجموعةو

 القسمة . والقرض و

  عند بيان قواعدها إن  شاء اهلل .وينا  فصيل الكالم عىل هذه اامنموعات 

 الفرع الثالث: أسباب التملك القهري: 

ية رشًعا, كاامرياث والطييفعة وهي األسييباب التي  فيد ااملك جرًبا وهي األسييباب االعتبار

 . (1)وغريمها, هذه األسباب ليست فعاًل وال قواًل إنام هي حاالت خاصة اعتربها الطارع أسباًبا للملك

 ام ييل: و هذه األسباب ك

 األول: االرث أو الوراثة . 

 الثاين: استحقاق أموال الوقف . 

 الثالث: الطفعة . 

 اامذيل:  ينا  فصيل هذه األسباب عىل ال  يا

 : اإلرث: أواًل
االرث يف اللغة: األصييل, واألمر القديا  وارثه اآلخر عن األول, والبقية من كل يشء, ومهز ه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وااملكية يف الرشيييعة 204(, وبحث الطيييخ حممد السيييايس: م)360-1/352( انظر: اامدخل الفقهي العام: )1)

 ( . 2/38االسالمية لألستاذ عيل اخلفيف: م)

= 
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والورث واامرياث بمعنًى وهو أن يكون ال ييء لقوٍم ثا يصييري إىل آخرين بنسييا أو  (1)أصييلها واو

 .  (2)سبٍا 

, وهو (3)م آخرين, ي لق ويراد منه ااموروثوي لق االرث ويراد منه انتقال ال ء من قوم إىل قو

 .  (4)مصدر بمعنى اامفعول, ويقاربه عىل هذا االبالق يف اامعنى: ال كة

وهو يف االص الح: حق قابل للتنري يثبت امستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهام أو 

ا, وير بف به بواحد فنكثر من ومنه الوارث وهو احلي عند موت اامورث حتقيًقا أو  قديرً  (5)نحو ذلك

له عىل غريه  (6)أسييباب االرث قديًرا و رك أموااًل أو حقوًقا  ًقا أو حكاًم أو   واامورث هو ااميت حتقي

 .  (7)وااموروث ما ي كه ااميت من ماٍل عينًا أو حًق له عىل غريه

 وهي: بعد استيفاء احلقوق اامتعلقة بال كة,  -ال كة-يملك الوارث مال ااموروث 

 جتهيز ااميت و كفينه . -1

 الديون اامتعلقة بال كة عينها . -2

 الديون اام لقة يف ذمة ااميت . -3

 وصية ااميت . -4

. ويثبت له االستحقاق عند  وفر رشور االرث  (8)...﴾ ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ ٹ واألصل يف هذا قوله  عاىل: ﴿

نه و عاىل يف  ركة ااميت مصلحة حلاجة الورثة, وانتفاع موانعه حسا الفرا،ض التي فرضها اهلل سبحا

وهذا سبا من أسباب التملك القهري التي ال حتتمل االسقار وبناًء عليه الوارث يرث حال مورثه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 251(, واامصباح اامنري: م)13(, وخمتار الصحاح: م)1/167انظر: القامو  اامحيف: )( 1)

 ( . 1050انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 2)

 ( . 4/456(, والرشح الكبري: )5/499حاشية ابن عابدين: )( 3)

 ( . 1/62(, والعذب الفا،ض: )5/499حاشية ابن عابدين: )انظر: ( 4)

 ( . 78(, والكليات: م)17(, وكتاب الفرا،ض: م)10قري: م)(, وحاشية اام1/16العذب الفا،ض: )انظر: ( 5)

 ( . 17(, وكتاب الفرا،ض: م)47(, والتحفة اخلريية: م)1/16انظر: العذب الفا،ض: )( 6)

 انظر: اامصادر السابقة . ( 7)

 ( من سورو النساء . 12( اآلية: )8)

= 



 122 الفهارس 

 واهلل أعلا بالصواب . . قهًرا 

 ثانيًا: االستحقاق من أموال الوقف: 
, وهذا (1)ن بريق اخلالفةوهو أن متلك منافع ااموقوف بعد انقراض ااموقوف عليه أو عليها ع

أيًضا سبا من أسباب التملك القهري, مثاًل لو وقف أحد عىل جهة معينة أو عىل الفقراء واامساكل 

رصف الوقف بعد انقراض هوالء إىل ورثتها إن كانوا معنل ألن  (2)أو عىل أهل قرية أو نحو ذلك, ين

 .  (3)مقتىض الوقف هو التنبيد ال التوقيت

 .  (4)استحقاق ااموقوف منق ع الوسف, ومنق ع االنتهاءواختلفوا يف 

وأقرب األقوال فيه رصفه إىل اامسيياكل  ألهنا مصييارف مال اهلل وحقوقه, فإن »قال ابن قدامة: 

صال ه  سبيل الوجوب, كام أهنا أوىل بزكا ه و ساكل, كانوا أوىل به, ال عىل  كان يف أقارب الواقف م

فإذا ن يكونوا مع جواز الرصييف إىل غريها. ..  نا األقارب عىل اامسييياكل لكوهنا أوىل,  قدم وإنام 

فاامساكل أهل لذلك, فرصف إليها إال عىل قول من قال: إنه يرصف إىل ورثة الواقف ملًكا هلا, فإنه 

يرصف عند عدمها إىل بيت اامال ألنه ب ل الوقف فيه بانق اعه فصار مرياًثا له, فكنن بيت اامال أوىل 

 .  (5)«به

 . (6)وهذا االستحقاق ال يكون من باب التمليك بناًء عىل القول إن ااموقوف عليه ال يملك الوقف

 ثالًثا: الشفعة: 
الطفعة يف اللغة: الطفعة بضا الطل وسكون الفاء اسا مصدر بمعنى التملك, و نا أيًضا اساًم 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 16/432انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 1)

 ( . 433-16/432انظر: االنصاف للمرداوي: )( 2)

 ( . 16/408انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 3)

(, 1/440هذب: )(, واام8/212(, واامغني: )4/85(, والرشح الكبري للدردير: )2/182انظر: الكتاب مع اللباب: )( 4)

 ( وما بعدها . 16/406والرشح الكبري: )

 ( . 16/413(, والرشح الكبري للمقدا: )8/212انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

(, والرشييح 4/271(, وكطييياف القناع: )375, 2/383(, ومغني اامحتاج: )399-3/395انظر: الدر اامطتار: )( 6)

 ( . 421-16/420الكبري للمقدا: )

= 
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ضا عدد ضد الو ر اما فيه من  طفع الذي هو  طفوع, وهي من ال إىل عدد أو يشء إىل يشء,  للملك اام

يقال: شفع الرجل الرجل شفًعا إذا كان فرًدا فصار له ثانًيا وشفع ال ء شفًعا ضا مثله إليه وجعله 

 , وسميت شفعة ألن الطفيع يضا ما يتملكه هبذا احلق إىل نصيبه أو ملكه . (1)زوًجا

 الطفعة يف االص الح: عرفها الفقهاء بعدو  عريفات, من أشهرها: 

قام عليه من ثمن و كاليف لدفع رر -1 هي حق متلك العقار اامبيع جرًبا عن اامطيي ى, بام 

 .  (2)الرشيك الدخيل أو اجلوار

ستحقاق رشيك أخذ ما عاوض به رشيكه, من ع-2 صيغة, بنهنا ا حق أو -قار, بثمنه أو قيمته ب

 .  (3)متلك قهري يثبت للرشيك القديا عىل احلادث فيام ملك بعوض

 ف الفقهاء يف بريق التملك بالطفعة عىل أربعة أقوال: اختل

هذا  له.  أنه ال يثبت ااملك للطفيع إال بتسليا اامط ى بال اا أو بقضاء القاا القول األول:

 .  (4)قول احلنفية

أما التملك بالتسليا من اامط ى فظاهر, ألن األخذ بتسليا اامط ي برضاه ببدل يبذله الطفيع 

يفسييّ الرشيياء والرشيياء متلك, وأما قضيياء القاا فألنه نقل للملك عن مالكه إىل غريه  وهو الثمن

 قهًرا, فافتقر إىل حكا احلاكا كنخذ دينه . 

 أن الطفيع يملك الطفعة بنحد األمور الثالثة:  القول الثاين:

 حكا احلاكا له . -1

 دفع ثمن من الطفيع للمط ي . -2

وهذا القول ذها  . ة اامط ي, وقيل: ال بد أن يكون يف حضورهاالشهاد باألخذ ولو يف غيب-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 947(ن والقامو  اامحيف: م)510(, ومعنا مقاييس اللغة: م)121انظر: اامصباح اامنري: م)( 1)

 ( . 5/239(, و بيل احلقا،ق: )7/406(,  كملة الفتح: )5/152( انظر: الدر اامطتار: )2)

قناع: (, وكطييياف ال2/296(, ومغني اامحتاج: )3/473(, والرشييح الكبري: )3/630( انظر: الرشييح الصييغري: )3)

 ( . 15/357(, واالنصاف: )4/196)

 ( . 6/219(, وحاشية ابن عابدين: )6/2724( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

= 
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 .  (1)إليه اامالكية

يملك الطفيع الطفعة باألخذ وبكل لف  يدل عىل األخذ إذا كان الثمن والطفعة  القول الثالث:

معلومل, بنن يقول: قد أخذ ه بالثمن, أو متلكته بالثمن, فال يفتقر إىل حكا حاكا, وهذا مذها 

 . (3)واحلنابلة (2)يةالطافع

ضمت إليه اام البة كان كاالجياب  القول الرابع: سبا, فإذا ان سابق  يملكه باام البة, ألن البيع ال

 .  (4)من احلنابلة يف البيع انضا إليه القبول وهذا القول ذها إليه القاا وأبو اخل اب

 حاكا كالرد بالعيا . واستدلوا بنن حق الطفعة ثبت بالنص واال اع, فلا يفتقر إىل حكا 

تاج إىل حكا حاكا, فعة يملكها الطييفيع باألخذ, وال حيهو القول بنن الطيي الذي يظهر لي 

وذلك ألنه سبا من أسباب التملك القهري فيثبت به ااملك للطفيع كاامباحات والغنا،ا . وألنه حق 

 بالصواب . واهلل أعلا  إىل حكا احلاكا إال عند اامرافعة. ثابت بالنص, فال حيتاج 

 : ألخذ الطفعة أن يتوفر فيها رشبان واش ر الفقهاء

طفوع به وقت رشاء العقار -1 طفيع مالًكا للعقار اام طفع به, أي أن يكون ال طفيع اما ي ملكية ال

 .  (5)اامطفوع فيه

مالًكا للعقار اامطييفوع به حتى  بقاء ااملكية حلل األخذ بالطييفعة, فينا أن يبقى الطييفيع-2

 .  (6)لعقار اامطفوع فيه بالرضاء أو بحكا القضاء ليتحقق اال صال وقت البيعلك ايتم

 الفرع الرابع: المتولد من المملوك: 

معناه أن ما يتولد من يشء مملوك يكون مملوًكا لصيياحا األصييل  ألن مالك األصييل هو مالك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/174( وما بعدها, واخلريش: )3/487( انظر: حاشية الدسوقي: )1)

 ( . 85-5/83( انظر: روضة ال البل: )2)

  ( .7/450(, واامغني: )15/508( انظر: الرشح الكبري: )3)

 ( . 451-7/450( انظر: اامغني: )4)

صنا،ع: )5) سور: )6/3703( انظر: بدا،ع ال سوقي: 5/252(, ورشح الكنز للزيلعي: )14/95(, واامب شية الد (, وحا

 ( . 1/530(, ومنتهى االرادات: )5/198(, وهناية اامحتاج: )2/298(, ومغني اامحتاج: )3/476)

 ( . 5/225ا،ق للزيلعي مع حاشية الطلبي: )( انظر:  بيل احلقا،ق رشح كنز الدق6)

= 
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وانات وثمر الزرع, الفرع, سييواء أكان ذلك بفعل مالك األصييل, أم بال بيعة واخللقة, فنتاج احلي

 وأمثاهلا مملوكة لصاحا األصل . 

واألصل يف الرشيعة االسالمية أن ال يدخل يف ملك االنسان يشء ما لغري رضاه واختياره إال يف 

 .  (1)اامرياث, والتولد من اامملوك وبعض اامسا،ل اجلز،ية يف الوصية والطفعة وغريها

األصل أنه ال يمل  أحد »أو  (2)«متلي   يه بال رواهليس ألحٍد »: وفمن القواعد الفقهية اامقرر

 .  (3)«أن يدخل شيئرا يف مل   يه بغي رواه

 .  (4)«ال يملك أحد إثبات ملك لغريه بال اختياره وقبوله إال االرث»وكذلك: 

 .  (5)كام أن األصل أيًضا يف الرشيعة االسالمية أال ارج ملك إنساٍن بغري اختياره ورضاه

له, والقاعدو  وملكية اامتولد من اامملوك  ثبت من حيث التبعة وذلك ألن اامتولد  ابع ألصيي

 .  (6)«التابع تابع»الفقهية  قرر 

 وهناك قواعد فقهية  طري إىل ملكية اامتولد أرسدها عىل الوجه اآلا: 

النابت يف ملك واحد بال غر  ملك له, وعليه  نص جملة األحكام العدلية:  األص::ل األول:

األشيينار النابتة بال غر  يف ملك واحد هي ملكه, ليس آلخر أن حيت به منها إال بإذنه, فإن يفعل »

 .  (7)«يكن ضامنًا

ا, وليس ألحد أن حيت ا بغري إذنه وإن كان يف غري ملك  فاحل ا يف ملك رجل ملك له أيضييً

 .  (8)فال بن  به

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 347(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: )328, 217( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)1)

 ( .55( ااملكية وضواب ها: م)2)

 ( . 7/19( اامبسور للسخيس: )3)

 ( . 62(, ورشح اخلامتة: م)347( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)4)

 ( . 55/56نظر: ااملكية وضواب ها: م)( ا5)

 ( . 47(, وجملة األحكام العدلية, مادو: )1/154( انظر: غمز عيون البصا،ر: )6)

 ( . 678( انظر: جملة األحكام العدلية: م)7)

 ( . 1/678انظر: رشح اامنلة: )( 8)

= 
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 .  (1)ه استحقاق األصل سبا الستحقاق اامتولد من األصل الثاين:

 وعىل هذا فإن القاا يقيض بالولد اموىل اجلارية إذا ظهر االستحقاق فيها بالبينة . 

وبناء عىل  (3)أو اامتولد يملك بملك األصل (2)ما يتولد أو ينطن من اامملوك مملوك األصل الثالث:

وعمله, وما هذا فاملك األصل هو أوىل بفرعه من سواه, سواء يف ذلك ما ينتو بتسبا مالك األصل 

حيصل ب بعه دون عمل مالك األصل أو  سببه, فثمرو الطنرو وولد احليوان وصوف الغنا ولبنها, 

 .  (4)وأمثال ذلك كلها مملوكة لصاحا األصل

 .   (6)«النامء  ابع للملك»أو  (5)«نامء ملك االنسان ملكه» األصل الرابع:

ا ولدهتا يف ملكه, حكا له هبا, ألهنا شهدت أهنا نامء وبناء عليه لو ادعى أمة أهنا له وشهدت البينة بنهن

 .  (7)ملكه, ونامء ملكه ملكه, ما ن يرد سبا ينقله عنه

وكذلك لو زرع رجل مزرعة ورشر عليه غري التبن, فهل يملك ذلك بغري إذنه عىل أنه ليس من 

 .  (8)ليس لغريه أن يتملكبذره, واألصل يدل عىل نامء ملك االنسان ملكه, واما كان التبن نامء ملكه ف

صل اخلامس: ط ي األ ش ى عبًدا (9)غالت اامبيع الذي فيه اخليار ونامؤه للم . وعىل هذا فمن ا

 فوها له مال قبل التفرق ثا اختار البا،ع العبد, فاامال للمط ي .

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 17/177انظر: اامبسور: )( 1)

 ( . 424والضوابف الفقهية: م) (, وموسوعة القواعد1/252انظر: اامدخل: ( 2)

 ( باب الدعو يف النتاج . 17/74(, وكتاب الغصا: )11/95انظر: اامبسور: )( 3)

 ( . 1/252انظر: اامدخل: )( 4)

 ( . 6/181انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

 ( . 4/48( ببعة حمقق, ورشح الزرك : )14/316انظر: اامغني: )( 6)

 ( .14/316انظر: اامغني: )( 7)

 ( . 6/181انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

 ( كتاب البيوع . 6/22انظر: اامغني: )( 9)
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ا وخصائصه أو القيود املطلب الرابع: الشروط
ً
 ااملعتربة يف امللكية شرع

 

 المعتبرة في الملكية شرًعا:  أو القيود طأواًل: الشرو

عة اهلل  باع رشي نا إ  نة النبوية  وجا علي , وردت نصييوم كثريو يف القرآن الكريا والسيي

واحلكا هبا يف كل أمر من أمورنا, وهذه النصوم  لقي الضوء عىل األسس التي بنت عليها الرشيعة 

يف احلقيقة مال اهلل, اامال الذي بنيدينا إنام هو   قييد ااملكية, وحتديدها, وهي  قرر أن يف االسييالمية

 .  (1)﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ إال االستطالف أو الوكالة, وقال  عاىل: ﴿ وليس لنا فيه

وهذا االستطالف يستوجا  قييد  رصف االنسان فيام استطلف فيه بنوامر صاحا هذا اامال 

أع اه اهلل  عاىل لعباده, وقد قيد من ااملكية حق »وبنواهيه . يقول الطيييخ أبو زهرو:  وهو اهلل 

 .  (2)«أع اه, فهو الذي أع ى, وهو الذي قيده

ست بم لقة وإنام أقرهتا  صة لي سواء كانت عامة أو خا سالمية  رشيعة اال فااملكية التي أقرهتا ال

بنسييباب مرشييوعة, وقيدهتا بقيود وحدود ذكرها فقهاء االسييالم, وهي  تعلق بنسييباب ااملك, أو 

 من صاحا ااملك أو باالنتقال, وهذه القيود  نا عىل ال  يا اامذيل:  بالترصف

 : (3)المعتبرة في أسباب الملك القيود-أ

أن  كون أسييباب ااملكية مرشييوعة يف الرشيييعة االسييالمية, وليسييت هذه األسييباب م لقة -1

ستغالل أو قام صا أو ا سا،ل اامحرمة من رسقة, وغ ر أو ربا مفتوحة ألصحاب ااملك, ولذلك فالو

أو نحو ذلك ليست من أسباب التملك حيث ق عت الرشيعة ال ريق بل األسباب اامحرمة وااملك, 

      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ : ﴿ومنعتها منًعا باً ا, وبالبت اامؤمنل  يًعا أن  كون أمواهلا حالاًل بيًبا يقول اهلل 

ا واالرادو, وهي  تحق باألسييباب حيث منع أكل أموال النا  إال عن بريق الرضيي (4)﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 اامباحة اامرشوعة, وال حتقق باألسباب اامحرمة غري اامرشوعة . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو النور . 33( اآلية: )1)

  .(, م بعة الرشق العريب بالقاهرو 27( حمارات يف اامنتمع االسالمي: م)2)

 ( . 25-2/24يعة االسالمية للعبادي: )( وما بعدها, وااملكية يف الرش112( انظر: ااملكية يف الرشييعة االسالمية: م)3)

 ( من سورو النساء . 29( اآلية: )4)

= 
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أن  كون األسباب حمققة, ليست حمتملة وال دعاوى يدعي هبا أصحاهبا, ألن أسباب التملك -2

 .  (1)ال  ثبت هبا ااملكية إال بعد حتقيقها

  المعتبرة في الملكية نفسها: القيود-ب

 كون ااملكية حلاجة أو مصييلحة معتربو رشًعا, سييواء كانت  لك اامصييلحة من مصييالح أن -1

 اامالك أو مصالح غريه, فرًدا كان أو  اعة . 

إن سييبا ااملك احلاجة, إذ لو بقيت األشييياء يف الدنيا شييا،عًة لتقا ل »قال القرايف يف الذخريو: 

صدد صدقة واألموال  الناُ  عليها, فاجلنل اما كان ميًتا رشًعا وهو ب احلاجة العامة يف حيا ه, ملك ال

 .  (2)«باال اع, وااميت بعد احلياو ن  بق له حاجة عامة فلا يملك أو يملك لبقاء حاجة الدين

  ې ې ې يف الترصف فقول اهلل  عاىل: ﴿ (3)وامصلحة الفرد جاء احلنر عىل الصبي اامميز وعىل السفيه

 .  (4)﴾ۇئۆئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

يدالن عىل احلنر عىل الصبي اامميز وعىل السفيه يف الترصف  (5)﴾ۈ   ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ وقوله  عاىل: ﴿

 .  (6)إال بإذن وليهام, وهذا احلنر عليهام إنام هو امصلحتهام, وحف  ماهلام من الضياع والعبث به

اجلامعة, فتحريا وكذلك جاء النهي عن الربا, وعن االحتكار وعن بيع احلار للبادي امصلحة 

إنام جاء امصييلحة اجلامعة امنع إرارها واسييتغالها كام أنه  (7)﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ الربا يف قوله  عاىل: ﴿

 .  (8)مصلحة للمرايب  ألن الربا يعود الكسل وينزع الرمحة من قلبه ويثري أحقاد اامحتاجل عليه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 121( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية للطيخ عىل اخلفيف: م)1)

 ( . 7/283للقرايف: ) و( انظر: الذخري2)

سفه: وهو 3) سفيه من ال صيل .  نمه والديفاق اامال وإ الفه فيام ال يرىض عنه العقالء من ذوي احلكان( ال سنلة فيها  ف واام

 ( . 103انظر: خمترص أحكام اامعامالت لألستاذ عيل اخلفيف: م)

 ( من سورو النساء . 6( اآلية: )4)

 ( من سورو النساء . 5( اآلية: )5)

 ( . 103(, وخمترص أحكام اامعامالت لألستاذ اخلفيف: م)3/140( انظر: كطاف القناع: )6)

 سورو البقرو .  ( من275( اآلية: )7)

 ( وما بعدها . 120( انظر: ااملكية اخلاصة: م)8)

= 
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 ة اجلامعة . إنام هو امصلح (1)«من احتكر فهو خاطيء»ملسو هيلع هللا ىلص: قول الرسول اهلل 

يه الناُ  من ال عام فيحبسيييه عنها »قال ابن القيا:  ما حيتاج إل اامحتكر الذي يعمد إىل رشاء 

 .  ( 2)«ويريد إغالءه عليها هو ظان لعموم النا 

علا من هذه النصييوم  (4)إنام هو امصييلحة اجلامعة (3)أن يبيَع حار لبادٍ ملسو هيلع هللا ىلص وهنى رسييول اهلل 

 نن ااملكية الثابتة رشًعا ال بد أن  كون امصلحة معتربو رشًعا . الدالة عىل  قييد ااملكية ب

 أن  كون ااملكية لعل أو امنفعة أو هلام أو النتفاع حالل رشًعا . -2

 .  (5)فإن كانت ااملكية لعل حمرمة أو امنفعة حمرمة, فال اعتبار هلا, وال  ثبت ااملكية فيها

ستح-3 ستقرو غري م سخ أن  كون ااملكية الزمة م ستحقة الف سخ, فإن كانت غري الزمة م قة الف

 . (6)لفساد وصف أو لوجود رشر ال يقتضيه العقد فال اعتبار هلا عند  هور الفقهاء

  الشروط المعتبرة في استعمال الملكية والتصرف فيها:-ج

 أن يكون حمسيينًا أو راشييًدا يف االنتفاع والترصييف يف أمواله, فال يضيييعها, وال يتلفها, وال-1

 .  (7)ينفقها فيام ال با،ل حتته

 .  (8)ولذا يط ر أن ال يكون مبذًرا مسًفا, وال مقً ا بطياًل 

أن يكون صيياحا ااملك منمًيا ومسييتثمًرا املكه من غري  ع يل وال اسييتهالك . وحاصييله: -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( يف باب حتريا االحتكار يف األقوات من كتاب اامساقاو . 3/1227( احلديث أخرجه االمام مسلا يف صحيحه: )1)

 ( .284( ال رق احلكمية: م)2)

مسييو من كتاب االجارو, ومسييلا يف ( يف باب أجر السيي120, 95, 3/94( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )3)

 ( يف باب حتريا بيع احلار للباري من كتاب البيوع .3/1157صحيحه: )

 ( . 3/260( انظر: ااموافقات للطاببي: )4)

 ( . 8/583(, واامغني: )1/464( وما بعدها, وبداية اامنتهد: )4/67( انظر: اهلداية: )5)

(, واامغني البن قدامة: 5/327(, وهناية اامحتاج: )370انل الفقهية: م)(, والقو5/300( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )6)

(6/327. ) 

كام: )7) عد األح لدرر رشح الغرر: )2/209( انظر: قوا تار: )1/310(, وا يل اامط يار لتعل (, 3/127(, واالخت

 ( . 2/85(, وااملكية للعبادي: )66واالكساب: م)

 ( . 39/40( انظر: ااموسوعة الفقهية: )8)

= 
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ىل وجوب االسييتنامء يف اجلملة, وعدم  ع يل األموال حتى  ؤدي دورها يف التداول والتعمري . وع

هذا  دل اآليات واألحاديث الكثريو التي   الا بالعمل, والتنارو والصييناعة والزراعة بصيييغ 

 .  (2()1)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ : ﴿األوامر, ومنها قوله 

 .  (3)أن ال يكون متعمًدا بالرضر أو مرًضا باآلخرين بترصفه يف ملكه-3

يف اسييتعامله ملكه أن يقصييد االرار بالغري, عىل أنه ال جيوز للطييطص  (4)وهلذا ا فق الفقهاء

وهذا يدل عىل عدم جواز االرار بنحد ال يف ماله, وال يف  (5)«ال َضر وال َضار»ملسو هيلع هللا ىلص: وذلك لقوله 

نفسه وال يف عرضه وكذلك ال جيوز مقابلة الرضر بالرضر واال الف باال الف فكل  رصف ولو كان 

 .  (6)اآلخرينيف ملك اامالك يمنع إذا أدى إىل االرار ب

 :  (7) الشروط المعتبرة في انتقال الملكية-د

قال ااملكية يف حي امالك, وقد يكون بعد وفا ه . ومما يعلا قد يكون انت قال قد يكون او ا واالنت

بإرادو اامالك, وقد يكون بغري إراد ه, وهو قد يكون بعوٍض أو بغري عوٍض. كام أنه قد يكون للعل 

 .  (8)يكون لالنتفاع ثا إن ااملك قد ينتقل إىل مالك, وقد ينتقل إىل غري مالك وقد يكون للمنفعة وقد

وضييوابف  اً جعلوا النتقال ااملك عىل ضييوء األحوال اامذكورو رشوب -رمحها اهلل-والفقهاء 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 من سورو اجلمعة .  (10( اآلية: )1)

لدين: )1/141(, والفروق للقرايف: )2/231( انظر:  يسييري التحرير: )2) ياء علوم ا (, ومغني اامحتاج: 1/17(, وإح

(4/213 . ) 

قا،ق: )3) قدير: )4/196( انظر:  بيل احل ية: م)5/506(, ورشح فتح ال (, وجواهر العقود: 370(, والقوانل الفقه

(, واامغني البن قدامة: 2/16(, ورمحة األمة: )1/248(, واالفصاح: )338-5/337(, وهناية اامحتاج: )1/171)

(4/388 . ) 

 ( . 2/247ارو: )ي(, وحاشية اامعمداين عىل رشح م2/371( انظر: اامصادر السابقة وكذلك . انظر:  برصو احلكام: )4)

 ( . 36( سبق ترجيه: يف م)5)

(, والقوانل 5/324(, وهناية اامحتاج: )5/443(, وحاشييية ابن عابدين: )15/12لسييخيسيي: )( انظر: اامبسييور ل6)

 ( . 4/388(, واامغني: )370الفقهية: م)

  (2/221ااملكية يف الرشيعة االسالمية للعبادي:) ( انظر: 7)

 ( . 119-2/118: )(, وإحياء علوم الدين228-3/227(, والقواعد للزرك : )5/73انظر: رشح فتح القدير: )( 8)

= 
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 منها: 

أن يكون انتقال ااملكية يف حياو صييياحبها برضييياه وإراد ه, وإال فإن االنتقال ال جيوز وال -1

ش والتدليس غ. ويطيي ر يف الرضييا أن يكون غري مطييوب بعيوب الرضييا واالرادو من ال (1)يعترب

 (3)﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ       ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ لقول اهلل  عاىل: ﴿ (2)واالسييتغالل واالكراه والغلف ونحو ذلك

 .  (4)«إنام البيع عن تراضٍ »ملسو هيلع هللا ىلص: ولقول رسول اهلل 

وت وقد وضعت الرشيعة القواعد التي حتد من أن ال يكون  رصفه  رصًفا م لًقا يف مرض اام-2

 .  (5)حرية اامالك يف الترصف يف ماله عندما يكون إبالق العنان له يف الترصف سبًبا للرضر بغريه

ًضا بعدم االرو رصف أي رصف يف مرض يتقيد هذا الت ار بالورثة أو الدا،نل, ألن اامالك قد يت

لدا،نل وبام أهنا متس بحقوق اآلخرين جاءت الرشيييعة مو ه  رصييفات  عود بالرضيير عىل الورثة أو ا

بتقييدها, واألسا  الذي  قوم عليه هذه النظرية: هو إبالق حرية اامالك يف الترصف, إذا كان ذلك 

يتعلق بحوا،نه األصييلية  لتقدم حقه عىل حقوق دا،نيه وورثته, وكذلك احلال إذا ن يكن يف  رصييفه 

 .  (6)ل الرضر عنهاات حقوقها فإن حريته  تقيد بالقدر الذي يزإرار باآلخرين, وأما إذا ُمسَّ 

  ألن التملك (7)إىل التملك القهري أو حالة من حاالت نزع ااملكية يًا أن ال يكون  رصفه مؤد-3

القهري أو نزع ااملكية من صاحبها خالف مقتىض ااملك, ومع ذلك أجازت الرشيعة االسالمية نزع 

ص صلحة ااملكية الفردية من  رضورو إليه, وذلك إما مراعاو ام صور متعددو عندما  دعو ال احبها يف 

وأما يف حالة ااموت فإن  يع  (8)فردية أخرى أوىل باالعتبار من مصلحة اامالك وإما  لبية امصلحة عامة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .2/121( وما بعدها, بداية اامنتهد: )2/62انظر: حتفة الفقهاء: ) (1)

 ( وما بعدها .394(, واألموال ونظرية العقد: م)1/370انظر: اامدخل الفقهي العام للزرقا: ) (2)

 ( من سورو النساء .29اآلية: ) (3)

( من حديث أيب 2185( يف باب بيع اخليار من كتاب التنارات, برقا: )2/737احلديث أخرجه ابن ماجة يف سييننه: ) (4)

صحّ  صحيح, ورجاله ثقات, و سناده  صباح الزجاجة: سعيد اخلدري, قال يف الزوا،د: إ صريي يف م سناده البو ح إ

 ( .4967(, برقا: )11/340(, وأخرجه ابن حبان يف صحيحه: )2/10)

 .وما بعدها (2/802الفقهي العام: )انظر: اامدخل  (5)

 .(2/221( وما بعدها وااملكية يف الرشيعة االسالمية: )350القوانل الفقهية م)انظر:  (6)

 ( .73-72: م)الرشعية اامالية ( واامعامالت109-106انظر: أحكام اامعامالت الرشعية للطيخ عيل اخلفيف: م) (7)

 ( انظر: اامصادر السابقة .8)

= 
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صيته  نفذ يف حدود الثلث, و نقل إىل  أموال ااميت  نتقل إىل الورثة حسا قواعد الفرا،ض, كام أن و

 .  (1)امويص إليهاا

حق اامالك ن ينق ع من مرياثه بالكلية, بل آثاره باقية, ولذلك : »(2)يقول ابن رجا يف القواعد

إىل أن  قىض ديونه,  -قول االمام أمحد- قيض ديونه, و نفذ وصاياه من ال كة, وهي ملكه عىل قوله 

 « . ة بهوهو كان يملك الترصف يف ماله عىل التنبيد بوقف عقاره, والوصي

رصفه-4 ضاًفا إىل ما بعد وفا ه, جيوز للاملك  أن ال يكون   رصًفا م يف ااملك فيام زاد عىل الثلث  

أن يترصف يف ماله بعد وفا ه عن بريق الوصية, ولكن هذا الترصف اامضاف إىل ما بعد ااموت يتقيد 

 , وال جيوز له أن يتناوزه . (3)بحدود الثلث

صل يف هذا أن ااملك ين رصف, ولكن واأل تقل عن اامالك إىل الورثة بوفا ه, فال جيوز له فيه أي  

الطارع احلكيا قد أع اه الترصف يف حدود الثلث ليتدارك ما عسى أن يكون قد فا ه, أو قرص به من 

 .  (4)أعامل اخلري

 رمحها-ذكرها الفقهاء  أخرى اامعتربو يف ااملكية رشًعا, وهناك قيود و القيود هذه هي الرشييور

 وهي  نبني عىل هذه الرشور, واهلل ويل التوفيق .  (5) قيد ااملكية من حيث ذاهتا و رصفها -اهلل

 :  (6) ثانيًا: خصائص الملكية في الشريعة اإلسالمية

يتميز ااملك يف الرشيييعة االسييالمية عن غريه من احلقا،ق الرشييعية بنملة من اخلصييا،ص التي 

 .  (7)طمل  يع أنواعه, وبعضها اص نوًعا دون نوع ظهر حقيقته و ربز ماهيته  بعضها ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 56-54ريث: م)( انظر: أحكام ال كات وااموا1)

 ( . 46( القواعد البن رجا: م)2)

-6/201(, والسيينن اامنتبى: )2/163( وهو مقيد بنص احلديث . انظر: اللؤلؤ واامرجان فيام ا فق عليه الطيييطان: )3)

 ( . 2/904(, وسنن ابن ماجة: )202

 ( . 2/219( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )4)

(, واامعامالت الرشييعية اامالية: 145-143قيود يف ااملكية ونظرية العقد للطيييخ أبو زهرو: م)( انظر  فصيييل هذه ال5)

 ( وما بعدها . 72م)

 (1/452ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )( انظر: 6)

 ( . 254-1/253(, واامدخل الفقهي العام: )1/80( انظر: ااملكية للطيخ عيل اخلفيف: )7)

= 
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صاحا  هذه اخلصا،ص هلا أمهيتها يف حقيقة ااملكية وآثارها يف الرشيعة االسالمية, وهي متكن 

شيته عىل الفروق:  طار يف حا شار ابن ال رصف فيه, وإىل هذا أ وأما عل »ااملك من االنتفاع به, والت

صحيح  ألنه ال يتمكن أحد من االنتفاع بتلك ااموقوف فال ملك عليها, ال للواقف , وال لغريه عىل ال

العل, وال من الترصييف فيها, وال من أخذ العوض عنها, وإذا ن يكن يشء من ذلك فال ملك, إذ ال 

خاصييية فاع  خذ العوض أو من االنت فاع, ومن أ لك إال التمكن من االنت هذه  (1)«معنى للم وأها 

 اخلصا،ص ثالث:

 بو ه اول صاحبه  يع أنواع االنتفاع والترصف اامرشوعة يف ملكه .ااملك بعد ث-1

 األصل يف ملكية األعيان أهنا  طمل الرقبة واامنفعة مًعا . -2

 ملكية األعيان  ثبت عىل التنبيد وهي ال  قبل التوقيت . -3

 وأعرض هنا خصا،صها باختصار حسا أنواع ااملك:

: خصاًص املل  التام لدى الفقها  ء: أوالر

ااملكية التامة تول صيياحبها كل أنواع الترصييف الرشييعي, هذه اخلاصييية هي فا،دو ااملك -1

 وثمر ه, و طهد هلا عبارات الفقهاء منها: 

ساين:  حكا ااملك والية الترصف للاملك يف اامملوك باختياره, ليس ألحٍد والية اجلرب »قال الكا

رضورو, وال ألحد والية اامنع عنه, و رضر به إال إذا  علق به حق الغري فيمنع عن عليه إال ل إن كان يت

الترصف من غري رضا صاحا احلق وغري اامالك ال يكون له الترصف يف ملكه من غري إذنه ورضاه 

 .  (2)«إال لرضورو

 .  (3)...«يثبت الترصف بحصول ااملك ويزول بزواله »قال العز بن عبد السالم: 

 املنفعة: امللكية التامة شاملة للرقبة و-2

إذا ملك االنسييان عينًا من األعيان بسييبا من أسييباب ااملكية التامة فإنه يملك منفعتها بذلك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/233(, وانظر كذلك هتذيا الفروق: )3/215الفروق: ) ( حاشية ابن الطار عىل1)

 ( . 8/412بدا،ع الصنا،ع: ) انظر: (2)

 ( . 2/6قواعد األحكام: )انظر: ( 3)
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ااملك  ألن ملكية العل  سييتلزم ملكية اامنفعة إما حااًل أو مااًل دون العكس أي أن ملك اامنفعة ال 

ططص قد يملك منافع يشء دون أن يملك عينه كام يف ستتبع ملك العل ألن ال صية ي  االجارو والو

 باامنافع, والوقف والعارية . 

وإنه امن العلوم بداهًة أن ملكية األشييياء ليسييت مقصييودو لذاهتا, وإنام الغاية األسيياسييية منها: 

رصف  سنًدا لكامل االنتفاع الكامل والت االنتفاع هبا حااًل أو مآاًل, وملكية الرقبة ما أمرت إال لتكون 

 حددهتا الرشيعة . اامرشوع ضمن القيود التي 

سباب ااملكية ما يوجا امتالك ال سالمي من أ رقبة وحدها دون وعىل هذا ال يوجد يف الفقه اال

كنن يويص بالرقبة لطييطٍص وباامنفعة لطييطٍص آخر, أو  (1)را الوصييية باامنافعمنافعها إال يف صييو

 بالرقبة للورثة وباامنفعة لططص آخر  . 

 دا،اًم  امًة .  ااملكية األوىل لألشياء  كون-3

إن أول ملكية  ثبت عىل ال ييء الذي ن يكن مملوًكا من قبل  كون دا،اًم شيياملة لرقبة ال ييء 

ومنافعه مًعا, فااملكية األوىل  كون بصييورو دا،مٍة  امًة فال يمكن أن  ثبت ااملكية األوىل عىل ال ييء 

 قبة . ناقصة مقصورو عىل ملك الرقبة وحدها أو اامنفعة وحدها دون الر

أما ااملكية الناقصة فال  نطن إال من األسباب الناقلة للملكية  ألن ملكية الرقبة وحدها أو اامنفعة 

 . (2)وحدها  كون بصورو دا،مة مسبوقة بملكية  امة فيه

 إن ملكية العل ال  قبل التوقيت بطالف ملكية اامنفعة: -4

سباهبا  ثبت مؤبدو  فإذا ثبت هذا فإهنا  (3)وهي ال  قبل التوقيتإن ملكية العل متى ثبتت بنحد أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ناع: )انظر: ( 1) تاج: )2/118(, ورشح منتهى االرادات: )3/94كطييياف الق ية اامح هنا هذب: 8/78(, و (, واام

(2/266)  . 

(, 74(, وااملكية ونظرية العقد لإلمام حممد أيب زهرو: م)1/375ة االسييالمية للعبادي: )( انظر: ااملكية يف الرشيييع2)

 ( . 272-1/271واامدخل الفقهي العام للطيخ مص فى الزرقا: )

(, 1/456(, وااملكية يف الرشيييعة االسييالمية: )67(, وااملكية ونظرية العقد: م)8/283( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( . 1/80طيخ عيل اخلفيف: )وااملكية لل

= 
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إىل أن العمري والعقبى  نقل ااملك إىل اامعمر  (3)فذهَا  هور الفقهاء (2)والرقبي (1)اختلفوا يف العمري

 لدهيا,  (4)له ثا لورثته من بعده, وذلك ألن ملكية العل ال  قبل التوقيت

أيام رجل أعمر »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسييول اهلل   واسييتدلوا بنحاديث منها ما رواه جابر بن عبد اهلل

يه  عت ف طاءر وق ها، ألنه أعطى ع طا لذي أع ها، ال ترجع إىل ا لذي أعطير هنا ل ف  به،  له ولعق عمري 

 .  (5)«املواريث

 ااملكية التامة ال  قبل االسقار, وإنام  قبل النقل: -5

إال بسبا من األسباب الناقلة  دًو, وال  نتقل عن اامالك إىل غريهبإذا كانت ملكية العل  ثبت مؤ

باالسييقار بنن ارج ال ييء عن ملك اامالك ال إىل مالك أو  كالبيع واهلبة, فهل يزول ااملك للملكية

 .  باالعراض عنه بنن ي ك اامالك العل دون استعامل أو استفادو

 . (6)اختلفوا يف اامسنلة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ما 1) مالك العل آلخر: أعمر ك داري هذه, أو هي لك عمري أو  ( العمري: نوع من أنواع اهلبة, وصييورهتا: أن يقول 

ِر إما بعمر صيياحا العل أو بعمر  ُت أو مدو حيا ك أو ما َحييُت أو نحو هذا, سييميت ُعمري لتقييدها بالُعمع ِعطييع

مَ  له . انظر: اامغني: )الطييطص اآلخر وهو ااُمعع هد: )8/282ر  ية اامنت بدا جاين: 2/405(, و فات للنر (, والتعري

 ( . 390(, والتعريفات الفقهية للربكني: م)152م)

ا نوع من أنواع اهلبة, وصييورهتا: أن يقال مالك العل لطييطٍص آخر: أرقبُتَك هذه الدار أو هي لك 2) ( الرقبي: وهي أيضييً

 عادت إيّل وأن ِمتُّ قبلك فهي لك ولعقبك, فكننه يقول لصيياحبه: هي آلخِرنا موً ا, حيا ك عىل أنك إن متَّ قبيل

 وبذلك سميت ُرقعبى  ألن كل واحٍد منهام يرقا موت صاحبه . 

 ( . 8/282انظر: اامغني: ) 

, وجواهر (2/405(, وبداية اامنتهد: )5/93(, و بيل احلقا،ق: )7/367( انظر:  فصيييل اامسيينلة بدا،ع الصيينا،ع: )3)

 ( . 8/282(, واامغني: )5/409(, وهناية اامحتاج: )2/160ارو عىل حتفة احلكام: )ي(, ورشح م1/397العقود: )

 ( .8/283( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 ( .4164( هبذا اللف  يف باب العمري من كتاب اهلبات, برقا: )11/72( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )5)

(, 20-4/18(, والفروق للقرايف: )6/34(, و بيل احلقا،ق: )6/193ل اامسيينلة: يف بدا،ع الصيينا،ع: )( انظر  فصييي6)

يا الفروق: ) هتذ تاج: 266, 2/264(, واألم: )2/140(, ورشا،ع االسيييالم: )43-4/41و ية اامح هنا (, و

هاج: )8/126-127) باجوري: )2/247(, ورشح اامحىل عىل اامن ية ال حاشيي (, 2/195ر: )(, واامحر2/38(, و

= 
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قار, فلو أن إنسيياًنا أسييقف مليكته عن عىل إن ملكية األعيان ال  قبل االسيي (1)فنمهور الفقهاء

صيًدا ثا أبلقه  فإنه يبقى عىل ملكه, فإذا  ساٌن  َصاَد إن يشء أو أعرض عنها فإهنا  بقى ملًكا له كام لو 

اَده آخر فإن لألول اسيي داد ا ثا  ركها, وأ ى آخُر فنحياها فإن لألول  (2)منه هصييَ وكام لو أحيا أرضييً

 اس دادها منه . 

أشييياء واختلفوا يف بعض  -وهو عدم جواز إسييقار ااملكية-وا من هذا األصييل ولكنها اسييتثن

 .  (3)فروعها أيًضا

 ملكية العل ال يضمنها صاحبها إذا أ لفها: -6

هذه اخلاصييية  دل عىل أن مالك العل ملًكا  اًما إذا أ لفها ال يضييمن مثلها إن كانت مثلية, وال 

من هذا الضامن إذ أنه إن ضمن ضمن لنفسه وذلك ال معنى له, قيمتها إن كانت قيمية  ألنه ال فا،دو 

 وهو عبث  نزهت الرشيعة عنه . 

وليس معنى ذلك أن الذي أ لف ماله يعفى من كل  بعٍة ال الفه ماله بل إنه مسييئول ديانة عام 

منع أ لفه, وقد يستحق التعزير عىل عمله, وقد يؤدي عمله هذا به إىل إثبات سفهه أو نقصان عقله في

من الترصف بامله ويتواله عنه غريه لعنزه عن القيام بمصاحله, وقد يتعرض للمسئولية أمام الدولة 

 .  (4)إذا كان التالف من األمالك التي هلا عالقة بالدولة

 : ينا بياهنا عىل النحو التايل:  (5) : خصاًص املل  الناقصثانيار 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والروضييية البهية: 2/459(, ورشح منتهى االرادات: )4/185ف القناع: )ا(, وكطييي147-8/146واامغني: )

 ( . 131-2/130(, و)73-1/72(, وااملكية للطيخ عيل اخلفيف: )36-6/35(, وجواهر الكالم: )2/275)

(, وقواعد األحكام للعز بن عبد 8/138حها: )(. انظر:  فصيييل اامسيينلة يف اامصييادر السييابقة وكذلك اهلداية مع رشو1)

 .  (1/457و ااملكية يف الرشيعة: ) (2/133السالم: )

تاج: )4/41انظر: الفروق للقرايف: )( 2) ية اامح هنا هاج: )127-8/126(, و ينا 2/247(, ورشح اامحىل عىل اامن (, و

 .  -إن شاء اهلل- فصيل الكالم يف قاعد ه 

 ة . ( راجع اامصادر السابق3)

 ( . 75( انظر: ااملكية ونظرية العقد للطيخ أيب زهرو: م)4)

قا: )( انظر: 5) عام للزر خل الفقهي ال امد ية للطيييخ عيل اخلفيف: )254-1/257ا ية يف 79-1/80( و ااملك ( و ااملك

= 
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 خصاًص مل  الرقبة، وحدها: -أ

سييقار, وإنام  قبل النقل, وأن ملكيتها دا،مة بطالف ملك اامنفعة إذ األصييل فيه أهنا ال  قبل اال

التوقيت, وأن مالك الرقبة وحدها ال يملك حق االنتفاع بني وجه من وجوه االنتفاع ال بنفسييه وال 

ة وحدها يرضيي مالك اامنفعة وأن ملكية الرقببغريه, وكذلك يمنع مالك الرقبة من الترصييف هبا بام 

 . (1)إىل ملكية  امٍة بعد انتهاء مدو االنتفاع من مالك اامنفعة  نتهي

 خصاًص ملكية املنفعة وحدها: -ب

بالعل ولكن العل ملك غريه, وإنام اسييتفاد ذلك احلق من مالك -1 يتعلق حق ملك اامنفعة 

ه, لكي يعيدها إىل , ولذلك كان اامنتفع م الًبا باامحافظة عىل العل اامنتفع هبا حمافظته عىل مال(2)العل

صاحبها بقيمتها  ضامنًا ل ساامة وإذا هلكت بفعله أو  قصريه يف اامحافظة عليها كان  مالكها صحيحة 

إن كانت قيميًة, ومثلها إن كانت مثلية, وال يضييمن إن هلكت من غري  عٍد أو  قصييري يف اامحافظة 

 .  (3)عليها

ت ملكية اامنفعة ألن حقه متعلق بمنافعها, وعىل هذا إذا  لفت العل اامملوك منها منفعتها ب ل

 فإذا فا ت سقف حقه . 

إن ملك اامنفعة يقبل التقييد بالرشور يف أوجه االنتفاع, ويف زمانه ومكانه وهو االف بذلك -2

 .  (4)ااملك التام فإنه ال يقبل التقييد بالرشر

ته أو -3 قل لورث بل ينتهي بوفاو ملك اامنفعة فقد اختلفوا يف إرثه, فهل يورث فينت ال يورث, 

 .  ال ينتقل لورثتهاامالك, و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  وما بعدها(-1/456الرشيعة: )

 ( .145-144( انظر: اامصدر السابق, وكذلك ااملكية اخلاصة: م)1)

(, وكطيياف 189(, والقواعد البن رجا: م)5/87(, و بيل احلقا،ق: )215-6/214انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 2)

 ( .4/67القناع: )

(, 3/220(, واهلداية: )5/84( وما بعدها, و بيل احلقا،ق: )6/315( انظر  فصيييل اامسيينلة: يف بدا،ع الصيينا،ع: )3)

 ( . 4/70وكطاف القناع: ) (,1/370(, واامهذب: )321والقوانل الفقهية: م)

شية ابن عابدين: )4) (, 237(, والقوانل الفقهية: م)6/215(, وبدا،ع الصنا،ع: )6/31( انظر:  فصيل الكالم يف: حا

 (, واامغني البن قدامة: )/( .3/560واجلمل عىل اامنهو: )

= 
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وخالفها يف اامسييينلة احلنفية,  (1)فذها  هور الفقهاء إىل أن اامنفعة  ورث كام  ورث األعيان

 . (2)فقالوا: بنن اامنافع ال  ورث

قبة وعىل قول اجلمهور فإن ملكية اامنافع وحدها ال تتلف عن ااملكية التامة وال عن ملكية الر

وحدها, وعىل قول احلنفية فإن اامنفعة االف ااملك التام وملك الرقبة وحدها فإهنام يورثان وينتقالن 

 باخلالفة إىل الوارث . 

 خصاًص مل  االنتفاع وحده: -ج

لك -1 فاع من يشء فال يم لك حق االنت هذا من م لك, وعىل  به اام فاع ال حيصيييل  حق االنت

 . (3)ي يقدمه له اامضيف  ألنه إباحة حمضة ال حيصل به ااملكاامعاوضة عليه, ك عام الضيف الذ

ملك االنتفاع حق شطيص, فالضيف الذي يقدم له ال عام أو الذي ينذن له صاحا حديقة -2

أن يتناول من ثمرها ما شيياء ليس له أن ي عا غريه, ألن هذا من قبيل االباحة, واالباحة منح للمباح 

 .  (4)له, وليس له أن يملك غريه ذلك

... كاالذن يف سكن  (5)فتمليك االنتفاع نريد به أن يبارش هو بنفسه فقف -رمحه اهلل- يقول القرايف

سعى  سك كاام اف واام ضع الن سواق وموا ساجد واأل اامدار , والربف, واامنالس يف اجلوامع واام

 .  (6)ونحو ذلك

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

لة يف القوان1) لة . انظر  فصيييل اامسييين ية اامحتاج: 239ل الفقهية: م)( وهو قول اامالكية, والطيييافعية واحلناب (, وهنا

 ( . 8/42(, واامغني البن قدامة: )5/317)

 ( . 4/45(, وحاشية ال ح اوي عىل الدر اامطتار: )4/222( انظر  فصيل كالمها يف: بدا،ع الصنا،ع: )2)

وبعض فقهاء اامالكية,  ( اامسيينلة خالفية فاجلمهور عىل أنه إباحة حمضيية ال حيصييل به ااملك وخالفها يف ذلك الطييافعية3)

ية قليويب وعمريو:  حاشيي باالسييتيالء . انظر:  باحات متلك  باام قديا أحلقت  بالت يك  ألهنا  فة متل يا قالوا: إن الضيي ف

 ( . 156(, وقيود ااملكية اخلاصة: م)189(, والقواعد البن رجا: م)3/213(, والفروق للقرايف: )3/110)

(, 157-156(, وقيود ااملكية اخلاصيية: م)70املكية ونظرية العقد: م)(, وا189( انظر: القواعد البن رجا: م)4)

 ( . 1/334والفروق للقرايف: )

 ( .1/331( الفروق للقرايف: )5)

 ( . 1/331( انظر: إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق البن الطار: )6)
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 املطلب اخلامس: الفرق بني امللكية واإلباحة واالختصاص
 

ا:االفرقابيناالملكيةاواإلباحة:اأولًا

ااملكية كام سبق  عريفها: بنهنا اختصام إنساٍن ب ء اوله رشًعا االنتفاَع والترصف فيه وحده 

 .  (1)ابتداًء إال امانعٍ 

ًئا بال  -كام سييبق  عريفها-واالباحة  ناول شييي ينكل أو يت بنهنا: ال خيص واالذن لواحٍد أن 

 .  (3)ال ء أو باستعاملهأو االذن باستهالك  (2)عوضٍ 

, كام أن ااملكية  فيد ملك (4)وعىل هذا فاالباحة  فيد ملك االنتفاع بال ييء بالفعل أو بإحرازه

 .  (5)العل واامنفعة واالنتفاع

 يفرقون بل ااملكية واالباحة عىل ما ينا:  -رمحها اهلل-والفقهاء 

ملوك ما ن يوجد مانع, بطالف أن ااملك يكسييا صيياحبه سييل ان الترصييف يف ال ييء اام-1

االباحة فهي  كسييا صيياحبها أن ينتفع بنفسييه ب ييء بموجا إذن, واالذن قد يكون من اامالك 

كركوب سيييار ه أو من الطييارع كاالنتفاع باامرافق العامة, من برقات وأهنا رو مراعي وغري ذلك, 

 .  (6)فاامباح له ال ء ال يملكه وال يملك منفعته بعكس اامملوك

أن االباحة العامة التي  كون من جهة الطييارع قد  كون سييبًبا للملك أو االنتفاع, بطالف -2

سبًبا للملك بحاٍل, وعىل هذا فاالباحة  باين ااملك وهي ليست متليًكا  االباحة اخلاصة فإهنا ال  كون 

 . بل االباحة سبا من أسباب ااملك, وقد سبق بيان ذلك .  (7)أصاًل 

ستعامل أو االنتفاع بطالف أن اامباح له ح-3 ستهالك أو باال رصفه إما باال كمه يتعلق بعينه و 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من الرسالة . 68( انظر: م: )1)

 ( . 8360( جملة األحكام, مادو رقا: )2)

 ( . 4/61الفقه االسالمي وأدلته: ) (3)

 ( . 1/74(, واامنثور يف القواعد: )3/367( انظر: الفروق للقرايف: )4)

 ( . 188( انظر: القواعد البن رجا: )5)

 ( . 4/61( انظر: الفقه االسالمي وأدلته: )6)

 ( . 1/183( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )7)

= 
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شياء فإنَّ حكمه ال يتعلق بعينه, وال  صيه أو وكيله, وهو بمالك األ رصف عنه وليه أو و رصفه, فيت ت

 يملك وإن كان ممن ال يترصف . 

 فااملكية ال  عتمد عىل الترصف بطالف االباحة . 

, وها ال يفرقون بل ااملك واالباحِة إال أن بعضييها (1)االباحة متليًكاومن الفقهاء من جعل -4

 .  (2)محلوا االباحة عىل ملك االنتفاع

اثانيًا:االفرقابيناالملكيةاوالختصاص:ا

 تعريف االختصاص عند الفقهاء: -أ

حق االختصام وهو عبارو عام اتص مستحقة باالنتفاع به, وال يملك أحد مزامحته, وهو غري 

 .  (3)ابل للطمول واامعاوضاتق

حلاوي  ية ال يسييتعملون لف  حق االختصيييام, وإنام يسييتعملون لف  حق, ذكر يف ا واحلنف

سان انتفاًعا وار فاًقا ال  رصًفا كاماًل, »القدا:  وهو )احلق( يف عرف الرشع عبارو عام اتص به االن

فع بمسييل ما،ه عىل سي ح جاره, ك ريق الدار ومسييل ااماء, والرشيب, وشيارع ال ريق فإنه قد ينت

 .  (4) «وب ريق داره, ولو أراَد أن يترصف بالتمليك فيه بيًعا أو هبًة أو نحومها ال يمكنه ذلك

 الفرق بين الملك واالختصاص: -ب

ااملك يتعلق باألعيان واامنافع, واالختصام إنام يكون يف اامنافع, وبنن االختصام أوسع, -1

ثبت فيام ال يملك من النناسييات كالكلا, والزيت الننس وجلد ااميتة وهلذا شييواهد منها: أنه ي

 .  (5)ونحوه

ويطييهد هلذا مسييا،ل كثريو منها: لو أوىص بكلا أو كالب ألجنبي, وله متمول, فإنه ينفذ يف 

صه يف  صا صام ليس كحق ااملك, فكان للمريض أن ينقل اخت صح  ألن حق االخت الكل عىل األ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/213(, وحاشية ابن الطار: )1/74بن الطار من اامالكية . انظر: اامنثور يف القواعد: )( وها  هور الطافعية وا1)

 ( . 188(, والقواعد البن رجا: م)3/213( وهو ابن الطار وابن رجا من احلنابلة, انظر: حاشية ابن الطار: )2)

 ( . 184( القواعد البن رجا: م)3)

  (1/194ااملكية يف الرشيعة االسالمية: ) نقاًل من ب( .15( احلاوي القدا: )و/4)

 ( . 3/137( انظر: اامنثور يف القواعد: )5)

= 
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 .  (1)ا من غري أن حيسا من الثلث إذا ال مالية يف ذلكذلك امن شاَء من األجان

سان ب ء معٍل ال ي لق له حرية الترصف واالنتفاع, فيام اتص به, كام هو -2 صام االن اخت

 يف ااملك, فإنه ي لق له حرية الترصف واالنتفاع انتفاًعا كاماًل كام أشاره إليه احلنفية يف  عريفها . 

كامل يف اامملوك لصيياحبه, بطالف االختصييام فإنه ال يقتيضيي ااملك يقتيضيي الترصييف ال-3

سميته  ألنه حق من احلقوق, وسامه آخرون  صل   سامه بعض الفقهاء حًقا إبقاًء له عىل أ ذلك, وهلذا 

اختصاًصا متييًزا له عن غريه من احلقوِق, فام سمي اختصاًصا يميزه عن ااملك أن صاحبه ال يترصف 

 اًل . فيام اختص به  رصًفا كام

ا عند الفقهاء: وجيوز ذلك بالنسييبة  وعىل هذا فإنه ال جيوز بيع ما يسييمى حًقا أو اختصيياصييً

 .  (2)للملك

حق االختصييام وإن ن يكن ملًكا إال أنه يمنع غريه أن يتملك ال ييء اامطتص به, إال بإذن -4

ًصا مانًعا من  صا صام, وعىل هذا فإن إق اع االمام لألرض يفيد اخت , فال (3)اامزامحةصاحا االخت

جيوز رفع هذا االختصام باالحياء وأنه ال يعد ملًكا, ولو هتنا عليه من يروم االحياء كان له منعه, 

 .  (4)فإذا ن يعد ملًكا فال يصح بيعه, لكن يورث, ويصح الصلح عليه

 وعىل هذا حق االختصام يمنع ثبوت ااملك يف ال ء اامطتص به . 

ا اامباح اقتناؤه كاامعلا امن يص اد به هل يثبت فيه حق االختصام اختلف الفقهاء يف الكل-ج

 أو جيرى عليه حق ااملك؟ عىل قولل: 

أن الكلا الذي جيوز اقتناؤه يثبت لصاحبه اختصام به, وال يثبت له ااملك فيه,  القول األول:

و هو قول لإلمام . (5)ابلةوعىل هذا ال جيوز بيعه, وهو قول  هور الفقهاء من اامالكية, والطافعية واحلن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/127اامنثور يف القواعد: )( انظر: 1)

 ( . 3/310(, والروض النضري: )6/433(, وحاشية ابن عابدين: )6/195( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 .  يف الفرع األول من أسباب ااملكية لكالم عىل االق اع( هذا عند بعض الفقهاء, وقد سبق بيان ذلك يف ا3)

 ( . 2/255(, والروضة البهية: )2/169( انظر: رشا،ع االسالم: )4)

 ( . 184( انظر: القواعد البن رجا: م)5)

= 
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  (1)أيب حنيفة

سواء أكان  -رمحه اهلل-قال أبو حنيفة  بيع الكلا جا،ز, وثمنه حالل, والقيمة عىل متلفه واجبة 

 . (2)منتفًعا به أم غري منتفع

ذكر الدسوقي: أنه ال جيوز بيع كلا الصيد واحلراسة يف مطهور اامذها وإن جاز اتاذها, لنهي 

ولكن إذا أ لف وجبت قيمته  ألنه  عٍد بقتل ما أذن الطييارع يف   (3)ن الكلا,عن ثمملسو هيلع هللا ىلص الرسييول 

 .  (4)افتنا،ه

بيع الكلا بابل, وثمنه حرام وال قيمة عىل متلفه بحاٍل سييواء أكان منتفًعا به »وقال ااماوردي: 

 .  (5)«أم غري منتفع

ماشيٍة فال جيوز اقتناؤه إال  قال: قال الطافعي: وال جيوز اقتناؤه إال لصاحا صيٍد أو حراسٍة أو

 .  (6)«أن يكون منتفًعا به

إن الكلا الذي جيوز اقتناؤه يثبت لصيياحبه ااملك فيه, ويعترب ذلك مااًل, وجيوز  القول الثاين:

, وبه قال من الفقهاء (8), وقول للاملكية ذها إليه سييحنون(7)اقتناؤه بكل حاٍل, وهو مذها احلنفية

 . (10)ول ابن حزم من الظاهرية, وهو ق(9)ع اء والنطعي

  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/208انظر: االفصاح: )( 1)

 ( . 1/208: )صدر السابقانظر: اام( 2)

سننه ) (3) سا،ي يف  صححه األلباين يف 7/621احلديث أخرجه الن صيد, و  صة يف ثمن الكلا من كتاب ال ( يف باب الرخ

 (.3/966صحيح سنن النسا،ي )

 ( . 3/11حاشية الدسوقي: )انظر: ( 4)

 ( . 6/63احلاوي الكبري: )انظر: ( 5)

 ( . 6/63احلاوي الكبري: )انظر: ( 6)

 ( . 1/184ورمحة األمة: ) (,1/108(, وحاشية ابن عابدين: )5/143) :انظر: بدا،ع الصنا،ع( 7)

 ( . 315, 1/279حكام: )(, ورشح ميارو عىل حتفه األ3/11حاشية الدسوقي: )انظر: ( 8)

 ( . 1/164(, ورشا،ع االسالم: )5/163( انظر: نيل األوبار: )9)

 ( . 9/617(, و)10/296اامحىل: )انظر: ( 10)
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 :الباب األول: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأركان الملكية

 و فيه  فصالن:

 . القواعد والضوابف الفقهية فيام  ثبت فيه ااملكية وأثرهاالفصل األول: 

 القواعد والضوابف الفقهية  فيام ال  ثبت فيه ااملكية .ثاين : الفصل ال
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 ثرها:القواعد والضوابف فيام  ثبت فيه ااملكية, و أالفصل األول: 

 و فيه عرشو مباحث:

 من رورا ه . قاعدو: من ملك شيئًا  ملك ما هو :املبحث األول 

 من ملك ظاهر األرض يملك بابنهاقاعدو :املبحث الثاين : . 

 قاعدو: من ملك أصيياًل ملك ما حدث عنه من النامء :املبحث الثالث 

. 

 :قاعدو: من ملك شيئًا ملك بدله املبحث الرابع . 

 خلام حث ا لك يف اام س:املب عدو: اام يه قا ضييمون يقع امن يتقرر عل

 . الضامن

 :ضابف: ااملك يف اامعاوضات ال يقف عىل القبض املبحث السادس . 

 :ضابف: الصفة متلك  بعًا للموصوف  املبحث السابع . 

 :ضابف: إذا ثبت ااملك ثبت بضامن يقابله  املبحث الثامن . 

 :الضامن يف ااملك الصحيحضابف: إنام متلك الغلة ب املبحث التاسع . 

 :ناع الترصييف ألجل حق الغري ال يمنع  املبحث العارش قاعدو: امت

 . ثبوت ااملك
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 املبحث األول: قاعدة: من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته
 

هذه القاعدو من القواعد العامة التي  تعلق بنحكام ااملكية, وهي كنصييل فقهي  نص عىل حمل 

صياغة اامذكورو من  ش ر اامالك يف عقد ااملكية أو ن يط ر, فالقاعدو بال سواء ا ااملك وما يلحق به 

و وابعه عقاًل أو عرفًا  لوازم اامال اامملوك  صول اامقررو عند الفقهاء, وهي حتتوي يف بياهتا أحكاماأل

 أو رشعًا.

طهورو:  ستوحاو من القاعدو العامة اام , فهي  نبثق (1)التابع تابعوالقاعدو هبذا اللف  يف احلقيقة م

ا عىل ما يتبع اامال اامملوك , وبالتايل لقي ضييوء عن قاعدو التبعية ومتثل أصيياًل يف باب ااملكية بحيث 

 يدخل يف عقد ااملكية, ويثبت فيه ااملك رشعًا وما ال يتبعه وال يدخل يف العقد.

 دراسة هذه القاعدو  تكون من العنارص اآل ية: وهي عىل النحو اامذيل:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

اعد أو اامواد الرشييعية التي سيي رها أصييحاب جملة األحكام القو القاعدو باللف  اامذكور من

 , وصاحا  بيل (3), وقد ذكرها بالصيغة اامذكورو مع زيادو يسريو صاحا اهلداية اامرغيناين(2)العدلية

 .(4)احلقا،ق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وجملة 120(, واألشييباه والنظا،ر البن ننيا )م117( انظر: هذه القاعدو يف األشييباه والنظا،ر للسيييوبي )م1)

(, والوجيز يف إيضيياح 363ليا باز اللبناين والقواعد الفقهية للندوي )م(, مع رشح سيي1/39األحكام العدلية )

 (.331قواعد الفقه الكلية )م

ال ينفرد باحلكا بل يدخل  الذي ومعنى هذه القاعدو: أن التابع لغريه يف الوجود حقيقة أو حكاًم يسييتحا عليه حكا اامتبوع

 مستقاًل بل وجوده  ابع لوجود غريه.يف احلكا مع متبوعه, وذلك ألن التابع ال حيمل وجودًا 

 انظر: اامراجع اامذكورو آنفا.

 ( مع رشحها.1/39( انظر: جملة األحكام العدلية )2)

( اامرغيناين: هو برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين اامرغيناين الراشييداين, صيياحا اهلداية والبداية 3)

 هي. 593وكفاية اامنتهى, وغريها  ويف سنة 

 ( . 206(, و اج ال اجا: م)21/232انظر: سري أعالم النبالء: ) 

(هي, ورشح كتاب كنز الدقا،ق, 705( هو أبو عمرو عثامن بن عيل بن حمنن الزيلعي الصويف البارعي, قدم القاهرو سنة )4)

= 
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شيئًا ملك ما هو من رورا ه و وابعه صل عبارات (1)فالنص عندمها: من ملك  . و قرر هذا األ

من باع دارًا دخل بناؤها يف البيع وإن ن يسمه, : »(3)يف كتابه  (2)القدوري االمام لقاما :امن الفقهاء منه

 «.ومن باع أرضًا دخل ما فيها وإن ن يسمه..., ومن باع دارًا دخل يف اامبيع مفا يح أغالقها

ألرض ,  ناوَل البناءع والطيينُر: ا(5)يف خمترصييه  (4)ويطييهد هلذا األصييل ما ذكره العالمة خليل

َقانيتها  «.و ناولتهام, ال الزرُع... والداُر: الثابَت كباٍب وَرفي ورًحا مبنيٍة بَفوع

وكل أرض بيعت فللمطيي ي »: -رمحه اهلل  عاىل- (6)ويقوي هذا اامعنى ما قاله االمام الطييافعي

 «. يع ما فيها من بناء وأصل

صحيح »قال ااماوردي معلقًا عىل ما ذكره:  طنر يدخل فإذا ثبت عىل ال من اامذها أن البناء وال

يف البيع, فكذا حمل ما كان يف األرض متصيياًل هبا من مسييمياهتا سييواء كانت أجرًا أو حنارو أو  رابًا 

وكذا  الل ال اب التي  سييمى بالبرصييو جباالً, وجوخاهتا وبيدرها وقدرها واحلا،ف التي حيظرها, 

 .(7)«ي فيها وعل ااماء إن كانت فيها فإنه يملكهاوسواقيها التي  رشب األرض منها, وأهنارها الت

من باع دارًا دخل بناؤها يف البيع وإن ن يسييمه, ألن اسييا الدار يتناول »قال صيياحا اهلداية: 

ضًا دخل ما فيها  صال قرار فيكون  بعًا له, ومن باع أر صل هبا ا  صة والبناء يف العرف, وألنه مت العر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (هي . 743وأسامه بتبيل احلقا،ق,  ويف سنة )

 ( . 116-115،د البهية: م)(, والفوا1/470انظر: حسن اامحارو: ) 

 (.5/158(, و بيل احلقا،ق )10/65(, )9/174( انظر: اهلداية برشح فتح القدير )1)

ي, و ويف سنة 362هو أبو احلسل أمحد بن حممد بن أمحد ابن جعفر بن محدان القدوري البغدادي, ولد سنة  (2) ي, 428ه ه

 (.1/247(, واجلواهر اامضية) 30-31الفوا،د البهية م)وله خمترص معروف بالكتاب يف اامذها احلنفي. انظر: 

 (.2/200( انظر: الكتاب مع رشحه اللباب )3)

صار عليه  (4) رص خليل الذي  رص معروف بمطت شعيا اجلندي, وله خمت سى بن  سحاق بن مو هو أبو اامودو خليل بن إ

 (.112-115نيل االبتهاج م ) ( و223هي. انظر: شنرو النورزكية: م)769عمدو اامذها اامالكي,  ويف سنة 

 (.285-5/281( انظر: خمترص خليل مع رشح منح اجلليل للطيخ عمر عليش )5)

 (. 5/176(انظر: خمترص اامزين مع رشحه احلاوي )6)

 (.5/176( انظر: احلاوي الكبري للاموردي )7)

= 
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  .(1)«ألنه متصل هبا للقرار فنشبه البناءمن النطل والطنر وإن ن يسمه, 

ء  بع هلا األصييل أن كل ما كان يف الدار من البناء أو متصيياًل بالبنا»معلقًا عليه:  قال ابن اهلامم

اامتصل والسور والدرج اامتصلة واحلنر األسفل من الرحى, ويدخل احلنر  فيدخل يف بيعها كالسلا

ساناً  ستح ر الرحى اامبنية يف الدار, وهذا متعارف يف ديارها, أما يف ديار واامراد بحن , األعىل عندنا ا

باب  باب ااموضييوع, وال كال قل وحتول وال  بنى فهي  يد ألهنا بحنرها  ن مرصيي ال  دخل رحى ال

 .(2)«ااموضوع ال يدخل باال فاق يف بيع الدار

قوقها  ناول البيع وإن باعه دارًا بح: »(3)ويعضييد هذا القول ما أشييار إليه ابن قدامة يف اامغني

اامدفونة,   (4) أرضيها وبناءها, وما هو متصيل هبا مما هو من مصيلحتها كاألبواب اامنصيوبة, واخلوايب

والرفوف اامسييمرو, واألدوات اامغروزو, واحلنر اامنصييوب من الرحى وأشييباه ذلك, وال يدخل يف 

 «.البيع ما ليس من مصاحلها كالكراا واامناضد مثالً 

ما ناء عىل  قدياًم  فب هاء  هبا الفق مما اعتنى  ها ومدلوهلا وفروعها  نا عدو بمع قا نا أن ال ذكر ظهر ل

ا أشييار إليه مموحديثًا, وليسييت القاعدو من صيينيع أصييحاب اامنلة فحسييا بل القاعدو بمسييا،لها 

 .أيضاً  اامتقدمون, ويظهر ذلك جليًا من خالل الفروع اامندرجة حتت القاعدو

 ة وما يتعلق بها من المسائل:ثانياً: شرح مفردات القاعد

 قولهم: من ملك شيئاً: ما هو المقصود بالشيء في هذه القاعدة؟-أ

  ينا بيان ذلك عىل النحو التايل:

: هو لغة ما يصح أن يعلا وارب  (6), قال الكفوي(5)ال ء يف اللغة: ااموجود وما يتصور وارب عنه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/259( انظر: اهلداية مع رشح فتح القدير )1)

 (.6/259( انظر: رشح فتح القدير: )2)

 (.143-6/142( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

  (213( و اامعنا الوسيف: م )167انظر: خمتار الصحاح: م ) .خلوايب  ع خابية  و هي وعاء ااماء الذييحف  فيه( ا4)

 (.1/502( انظر: اامعنا الوسيف: )5)

اضيييا يف أسييتنبول, من آثاره العلمية الكليات هو أبو البقاء أيوب بن موسييى احلسيييني الكرمي الكفوي احلنفي, عل ق (6)

( ومعنا اامؤلفل 1/229( وهدية العارفل )2/38هييي. انظر: األعالم )1094ورشح الربدو للبوصريي,  ويف سنة 

2/31.) 

= 



 148 الفهارس 

 .(1)عنه فيطمل ااموجود واامعدوم ممكنًا أو حماالً 

سا جلميع اامكنونات عرضًا كان أو جوهرًا, ويصح أن  وقيل: ال ء عبارو عن ااموجود, وهو ا

, وقال بعضييها: هو عبارو عن كل موجود إما حسييًا كاألجسييام أو حكاًم كاألقوال (2)يعلا وارب عنه

 .(3)نحو: قلت شيئاً 

 .(5)يف اخلارج: هو ااموجود الثابت اامتحقق  (4)وهو يف االص الح: قال اجلرجاين

 ۀہ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ : هو اصيي الحًا خام بااموجود خارجيًا أو ذهنيًا. ﴿ (6) قال الكفوي

 .(7)ي﴾

واامقصييود بال ييء هنا أي يف القاعدو: كل ما يصييح أن يملك رشعًا ويسييتقل باحلكا أو ينفرد 

 باحلكا عرفًا أو عقاًل أو رشعًا.

 :(8)بعة أقسامفعىل هذا كل ما يصح أن يملك عىل أر

 أن يكون عينًا مع منفعته أو بدون منفعته . -1

 أن يكون منفعة حمضة.-2

 أن يكون انتفاعًا.-3

 أن يكون دينًا.-4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.525( انظر: الكليات للكفوي: م)1)

 (.343( والتعريفات الفقهية: م)130( انظر: التعريفات للنرجاين: م)2)

 (.126ح اامنري: )( اامصبا3)

هو عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين احلسيييني احلنفي, أبو احلسيين, اامعروف بالرشيييف اجلرجاين عان حكيا مطييارك يف  (4)

هييييي, من آثاره: التعريفات, ورشح اامواقف لإلجيي, وحاشييية عىل  فسييري 740أنواع من العلوم, ولد بنرجان سيينة 

( 7/216( ومعنا اامؤلفل )125-137شرياز. انظر: الفوا،د البهية م)هييي بييي 816البيضاوي وغريها,  ويف سنة 

 (.5/7واألعالم )

 (.130(, والتعريفات: م)343( التعريفات الفقهية: م)5)

 . (525الكليات للكفوي: م )( 6)

 ( من سورو الكهف.23( اآلية: )7)

 (.104-98اصة: م)اخل(انظر: هذه األقسام يف قيود ااملكية 8)

= 
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ط ر يف ال ء اامملوك ما  سابق ي سام ااملكية, فعىل البيان ال سام يف أق وقد  قدم بيان هذه األق

 ينا:

 أن يكون مما يصح أن يملك رشعًا.-1

ستقل باحلكا يكون أن يكون مم-2 صاًل فكل ما ال ي ستقل باحلكا, ويعترب ذلك عند الفقهاء أ ا ي

  بعًا ألصله.

 أن يكون مما يثبت حكاًم ولو يف الذمة.-3

 معنـى الضرورات لغة واصطالحاً والمقصود بها في القاعدة: -ب

ياج اسييا من االرار, واالرار: االحتالرض::ورة يف اللغة: الرض::ورات  ع َضورة و  -1

 .(1)الطديد, والرضاء نقيض الساء, وهلذا أبلقت عىل اامطقة واامرضو

صطالح:و-2 رضورة يف اال طاببي:  ال سعة ورفع »هي كام عرفها ال ما يفتقر إليه من حيث التو

غالا–الضيييق اامؤدي  فإذا ن  راع دخل عىل  -يف ال قة الالحقة بفوت اام لوب  إىل احلرج واامطيي

 .(2)«احلرج واامطقة -عىل اجلملة-اامكلفل 

ستدالل حيث  ضًا ما ال يفتقر إىل نظر وا رضر وهو النازل مما ال مدفع له, وأي طتقة من ال قيل: م

 .(3) علمه العامة

هي األشييياء التي  تبع شيييئًا هي مثله يف الدخول حتت واملقص::ود بالرض::ورات يف القاعدة -3

 . (4)الداللة ال من بريق وضع اللف 

 عند الفقهاء: اء ولوازمهووابط َضورات اليش-4

ذكر الفقهاء رمحها اهلل ضييوابف  صييلح أن  كون قواعد قانونية  بل ما يلزم ااملك أو ال ييء 

 وهي: عند إبرام العقد اامملوك بال ذكر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.574(, والقامو  اامحيف: م)136اامصباح اامنري: م)( انظر: 1)

 (.11-2/10( ااموافقات للطاببي: )2)

 (.138(, والتعريفات للنرجاين: م)134( انظر: التعريفات الفقهية: م)3)

 (.371(, وجمامع احلقا،ق: م)1/111( رشح األ اا: )4)

= 
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: مثال ذلك: األدوات الصحية يف اامنزل, والطنر يف (1)كل ما هو متصل بال ء ا صال قرار-1

 اامزرعة.

: ومثال ذلك التهوية وهي اامسييافة التي   ك بل بيته وبيت (2)ق ال ييءكل ما هو من حقو-2

 جاره حتى ال حينا النور واهلواء و تع ل منافع بيته.

ومثال ذلك اامفتاح  (3)ومن حقوق ال ء كذلك كل ما هو منفصل وال  تا مصلحة ال ء إال به,

 بالنسبة للسيارو, والبيت.

, ومثال ذلك السمن يف احليوانات وذلك (4)عقد وقبل القبضكل زيادو حتصل يف ااملك بعد ال-3

 ملكه فتدخل يف لوازم  ااملك.نامء  هناأل

 مثال ذلك اامرايا بالنسبة للسيارو. (5)كل ما يعد جزءًا من ال ء-4

هذه ضييوابف لوازم ااملك, ويمكن أن  صييلح قواعد قانونية  ن بق عىل جز،يات فقهية كثريو. 

 واهلل أعلا بالصواب.

 

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

 هذه القاعدو من القواعد اامطهورو لدى الفقهاء رمحها اهلل.

والقاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن من يملك شيئًا مما يصح أن يتملك رشعًا فهو يملك بذلك 

 ااملك ما هو من لوازمه و وابعه ومتمام ه.

 يث العرف والعادو.فملكية العل  ستلزم ملكية  وابعها من ح

وذلك ألن التابع  ابع, فكل ما يدخل يف مسييمى ااملك باعتبار الداللة العرفية يتبع األصييل يف 

 احلكا وال حيتاج ذلك إىل بيان أو اش ار ألن اامعروف عرفًا كاامرشور رشبًا.

عام  فيد أن  قاعدو بمدلوهلا ال عوال ما هو ليس من لوازم املل  وال تواب ته ال وال َضور هكل  ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/154(, واامبدع )2/47(, واألم )2/59(. ر الواع , وجواهر االكليل )198( انظر: الدر اامطتار )م1)

 (.143-6/142(, واامغني البن قدامة )228(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي )م198( انظر: الدر اامطتار )م2)

 (.4/155(, واامبدع البن مفلح )5/155(, والذخريو للقرايف )4/548( انظر: حاشية ابن عابدين )3)

 (.120( ومرشد احلريان )م236-230(, وكذلك اامواد التالية )1/121( انظر: جملة األحكام العدلية )4)

 (.6/144,145(, واامغني البن قدامة )6/222( انظر: احلاوي الكبري للاموردي )5)
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صاحا ااملك أن يدعي بذلك بناء عىل ملكه الثابت يف األصل مثل يدخل يف املل  حكامر  , وال جيوز ل

الزوا،د اامنفصييلة والنتاج, فبناء عىل هذا إذا أراد صيياحا ااملك أن يتملك ما ليس من لوازم العقد 

 فعليه أن يط ر ذلك عند حصول العقد.

هو الذي حيدد مسييمى ااملك و وابعه, فام اعتاده , ورفالع و األصييل اامعول عليه يف هذا هو 

نا , و وافقو عامالهتا, وخربال يه يف حياهتا وم ها ا عل هتا وحقوق نا ياء ومكو اهتا يف ببا،ع األشيي

صًا رشعيًا, وهو الذي يبل ما  وروراهتا وزوا،دها, كل ذلك هو العرف الصحيح الذي ال االف ن

يه يف العقد, ويطيي ر أن يكون الذي يتناول ااملك غري األصييل يدخل يف ااملك  بعًا دون أن ينص عل

 واامتبوع.

ند  فإنني أجد أن كل هذه األحكام  سييت وبالنظر يف األحكام الفقهية التي نص عليها الفقهاء 

 و رجع إىل العرف.

فالدليل عىل أن أشييياء معينة من حقوق ااملك أو من أجزا،ه أو  تصييل به ا صييال قرار أو من 

و العرف, كام أن الدليل عىل أن حقوق ااملك وأجزا،ه وما يتصل به ا صال قرار وزوا،ده من زوا،ده ه

  وابع ااملك هو العرف كذلك واهلل أعلا.

 
 

 تبار ھذه القاعدة واألدلة  عليها:رابعاً: أقوال الفقهاء في اع

ستوحاو من القاع(1)هذه القاعدو من القواعد التي ا فق عليها الفقهاء طهورو   ألهنا م دو العامة اام

 .(2) )التابع تابع(

 واألدلة عىل القاعدو كثريو منها: ,وذلك ألن لوازم األشياء  ابعة هلا يف احلكا

من باع نخالر قد أبرت، فثمرها »قال: ملسو هيلع هللا ىلص حديث عبد اهلل بن عمر را اهلل عنهام أن النبي -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والكتاب مع رشحه 5/221(, وحاشييية الطييلبي )5/185(, و بيل احلقا،ق )10/65(, )9/174( انظر: اهلداية )1)

(, 5/177(, واحلاوي الكبري للاموردي )5/281(, ورشح منح اجلليل )4/547بدين )(, وحاشيية ابن عا2/200)

 (.1/111(, ورشح اامنلة لأل اا )143,144, 6/142واامغني البن قدامة )

 (.1/154(, وغمز عيون البصا،ر )47( جملة األحكام العدلية مادو رقا )2)

= 
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 .(1)«للباًع إال أن يشرتط املبتاع

لنبي صييىل اهلل عليه وسييلا جعل التنبري حدًا املك البا،ع للثمرو, وجه الداللة من احلديث أن ا

 كان ذكر التنبري مفيدًا. ان يكن حدًا, وام مط ي, يدخل يف اامبيع الزمًا ولوفيكون ما قبله لل

فدل احلديث عىل أن النامء الكامن لظهوره غاية, فكان  ابعًا ألصييله قبل ظهوره, وغري  ابع له 

 (2) بعد ظهوره.

 .(3)"الثنيا إال أن تعلمهنى عن ملسو هيلع هللا ىلص وألن النبي -2

وجه االسييتدالل منه: أنه يدل بمن وقه أن اامبيع يطييمل  يع لوازمه وال يصييح اسييتثناء يشء 

 جمهول منه, ألن االستثناء اامنهول جيعل اامستثنى منه جمهوالً.

 األصل اامتفق عليه هو أن العادو حمكمة إذا كانت م ردو.-3

صل يدل  صحة هذه القاعدو ألن العادو حتكا يف لوازم ااملك عند الفقهاءوهذا األ ضًا عىل   (4)أي

 واهلل أعلا بالصواب.

ضامل-4 سلا عن بيع اام صىل اهلل عليه و يدل عىل أن التابع ال  (7),(6)واامالقيح (5)وألن هني النبي 

 وهو يطهد بصحة القاعدو. يفرد باحلكا, وإنام يتبع أصله باللزوم.

من ملك شيييئًا ملك ما هو من رورا ه والتابع ال "مصيي فى الزرقا أن قاعدو :  ويرى الطيييخ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صحيحه: ) ( 1) سلا يف « من باع نطاًل قد أبرت ... » (, يف باب3/102احلديث أخرجه البطاري يف  من كتاب البيوع, وم

 من كتاب البيوع ..« من باع نطاًل عليها ثمر»( يف باب 1173-3/1172صحيحه: )

 (.6/131( انظر: اامغني البن قدامة )2)

( يف 5/290)( يف باب يف اامطابرو من كتاب البيوع, وال مذي يف سييننه 2/235( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه )3)

(, يف باب النهي عن الثنيا حتى  علا من 7/260باب ما جاء يف النهي عن الثنيا من أبواب البيوع والنسيا،ي يف سيننه )

 كتاب البيوع, قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأصله يف صحيح مسلا.

 (.6/449(, واامعيار )70أبو سنة )م (, والعرف والعادو لألستاذ فهمي63( انظر: جملة األحكام العدلية مادو رقا )4)

 (.1/207( اامضامل: ما يف أصالب الفحول. انظر: غريا احلديث أليب عبيد )5)

 (1/208( اامالقيح: ما يف الب ون وهي األجنة. انظر: غريا احلديث أليب عبيد.)6)

عن بيع احلبلة من كتاب البيوع, ( يف باب النهي 5/347(إشييارو إىل احلديث الذي أخرجه البيهقي يف السيينن الكربى )7)

 (.3/12وقد قوى إسناده عند عبد الرزاق احلاف  يف التلطيص احلبري )

= 
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 .(1)التابع  ابع وأن فيها  رادفًا و داخالً : يفرد باحلكا  تفرع عن القاعدو 

 خامساً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة: 

  ندرج حتت هذه القاعدو فروع فقهية كثريو, أذكر هنا  لة منها:

الطيينر والبناء يف بيع األرض بال ذكر, ألن الطيينر والبناء متصييالن  يدخلرض: بيع األ -1

باألرض, ون يوضعا للفصل, وال يدخل الزرع, ألنه وضع للق ع, ودليل ذلك عرف البلد وعوا،د 

 .(2)النا , وهو حمل ا فاق عند اامذاها األربعة

صل هبا, كاألرض والبناومنها: بيع الدار: -2 سلا يدخل كل ثابت ومت ء واألبواب واامفتاح وال

سقف ونحوها,  صل عنوال ست من عامرو وال يدخل غري الثابت واامنف ها وكذلك اامنقوالت التي لي

العوا،د, وهو حمل األعراف و الدار وحقوقها كاامتاع, ومعرفة الثابت واامتصييل واامنفصييل مبنية عىل 

 .(3)ا فاق عند اامذاها األربعة

صلة: ومنها: بيع زواًد املبي-3 صل من حيث ع املنف ذكر ابن رجا يف قواعده أحكامًا للنامء اامنف

 .(4) بعيته للمبيع وينا بيان ذلك يف قاعدو النامء

سيارة:و-4 سيارو,  منها: بيع ال يدخل فيه: عنلة االحتيار, والرافعة, ومفتاج اجلنف, وفرم ال

سيارو ونحوها, ألن النا   عارفوا  صة ال سنل ورخ ساحات واام شياء من  وابع واام عىل أن هذه األ

 السيارو.

 يدخل فيه األزرار, ألن النا   عارفوا عىل أهنا جزء من اجللباب. منها: بيع اجلالبيب:و-5

يدخل فيه اامفا يح, ألنه ال ينتفع هبا اامنفعة اامقصودو  السفر ذات األقفال: : بيع حقاًبمنهاو-6

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1025-1022(, 2/977( انظر: اامدخل الفهقي العام للزرقا )1)

نا،ع: )2) بدا،ع الصيي قدير: )6/612( انظر:  (, واألم: 463-3/462(, والفروق للقرايف: )6/260(, ورشح فتح ال

حلاوي للاموردي: )(, 2/45) يل: )220-210-6/195وا عذب السييب هل ال قه 2/109(, واامن (, والوجيز يف الف

لدجييل: ) قه االسييالمي 179(, وحوايش التنقيح البن سيييان اامقدا: م )2/481ل (, وبيع العقار والثامر يف الف

 (.352لعثامن: م )

،ل: )3) قدير: )2/160( انظر: عيون اامسيييا تاج: 3/463(, والفروق: )260-6/259(, ورشح فتح ال (, ومغني اامح

 (.348(, والروض اامربع رشح زاد اامستقنع: م )192(, وبلغة الساغا: )م2/84)

 ( . 178-2/174( انظر:  قرير القواعد وحترير الفوا،د: )4)
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 نا .دون اامفا يح لألقفال, وهذا ما  عارف عليه ال

يدخل فيه األشيينار, بئر ااماء, ال ريق للمزرعة, األسييالك  منها: بيع ملرعة األش::جار:و-7

سوارها, ألن النا  يف زماننا قد  عارفوا عىل أن هذه األشياء  دخل يف مسمى  طا،كة للمزرعة, وأ ال

 البيع.

غاسييل ومواسييري , وااماج العامرودرأ: يدخل فيه حق اامرور عىل بيع الش::قة من العامرة منها:و-8

ية, واألبواب, والطييبابيك ونحوها, ألن النا   عارفوا عىل أن هذه  اامياه, والتمديدات الكهربا،

 األشياء من حقوق اامبيع, ومما يتصل به ا صال قرار.

يدخل فيه الطاشة, والربامو اامدخلة, والوصالت الكهربا،ية, ولوحة  منها: بيع احلاسوب:و-9

, ومطييغل األقرام, والفنرو والسييامعات, واألقرام اامطييغلة للنهاز, اامفا يح, ووحدو التحكا

 ونحوها ألن العرف يقيض بذلك.

يدخل فيه: السيياعة, وأنبوب الغاز البالسييتيكي, ووحدو التحكا  ومنها: بيع مدفأة الغاز:-10

 ص, ونحوها, ألن العرف يقيض بذلك.بيف الطعلة, والطعلة, والقادح, وبالبات اجل

وهي من اامسييا،ل  و باع نطاًل وعليها ثمرو مؤبرو هل  دخل الثمرو يف البيع أم ال ؟ل ومنها:-11

  القديمة التي هلا أثر فعال يف اامسا،ل اامستندات.

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل: 

باع نطاًل وعليها ثمرو مؤبرو فال  دخل الثمرو يف البيع بل  بقى عىل ملك  القول األول: نه لو  أ

 البا،ع.

وأما إذا كانت النطل ن  ؤبر فتكون ثمرهتا للمط ي هذا عند  إبالق بيع النطل من غري  عرض 

 .(3), واحلنابلة(2), والطافعية(1)للثمرو, وهذا مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 واستدلوا بام ينا:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 465-3/464( انظر: الفروق: )1)

 ( .2/41( األم: )2)

 (.192( بلغة الساغا: م )3)

= 
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فثمرها للباًع  (1)د ابرتمن باع نخالر ق»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد اهلل بن عمر را اهلل عنهام أن النبي -1

 .(2)«إال أن يشرتط املبتاع

من باع نطاًل وعليها ثمرو مؤبرو فالثمرو ال  دخل  أن عىل بمن وقه احلديث وجه االستدالل: يدل

يف البيع, بل  بقى عىل ملك البا،ع, واسييتدل بمفهومه أي بدليل اخل اب عىل أن النطل إذا ن 

 .(3)إبالق بيع النطل من غري  عرض للثمرو للمط ي . هذا عند اؤبر  كن ثمرهت 

وذكر النطيل ليس بقيد, وإنام ألن سييبا ورود احلديث كان يف النطل, ويف معناه كل ثمر بارز إذا 

 .(4)بيع أصله ن  دخل الثمرو

قبل أن ارج, وعىل اللبن قبل  ا  الثمرو قبل أن  ؤبر عىل اجلنلواسييتدلوا بالقيا : وهو قي-2

 .(5)دخل كل ذلك يف اامبيع واجلامع بينهام هو االستتار واخلفاءاحلالب, حيث ي

 .(6)فإن الثمر للبا،ع مؤبرًا أو غري مؤبر, وهذا مذها احلنفيةوالقول الثاين: 

 واستدلوا بام ييل:

إن  قييد احلكا بوصف كام ورد يف احلديث ال يدل عىل انتفاء احلكا عند انتفاء الوصف, فنهل -1

 .(7)مفهوم الصفة اامذها ينفون حنية

 .(8)إن الثمر ال يدخل يف اامبيع ألنه عل قا،ا بنفسه-2

ىل الطنرو فيقترص حكمه إإن ااملك ثابت للبا،ع يف الطنرو والثمرو قبل البيع, والبيع أضيف -3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شيئًا من بلع ( أبرت: أي 1) شق بلع النطلة األنثى ليذر فيه  طقيق والتلقيح, ومعناه   نبر النطل فهو مؤبر, والتنبري هو: الت

 (.18-1/17النطلة الذكر . النهاية البن األثري: )

 (154احلديث سبق ترجيه يف م ) ( 2)

 (.5/160(, وإرشاد الساري: )3/464( انظر: الفروق: )3)

 (.5/160: )( انظر: إرشاد الساري4)

 (.5/160(, وإرشاد الساري: )3/464( انظر: الفروق: )5)

بدا،ع الصيينا،ع: )6) (, واللباب يف اجلمع بل السيينة والكتاب: 262-6/261(, ورشح فتح القدير: )6/612( انظر: 

(2/218.) 

 (.6/612( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )7)

 (.6/613( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

= 
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 .(1)عليها, واحلديث ن يتعرض اما قبل التنبري بنفي وال إثبات, فيبقى عىل ملك البا،ع

ن بيع النطل اامؤبر وحكا الثامر فيها, فكان جوابه مقصييورًا عىل حمل سييئل عملسو هيلع هللا ىلص إن النبي -4

 .(2)السؤال, وهو كل اجلملة احلارو يف غرض اامتكلا

 ويرد عىل احلنفية بام ييل:

طنر, ولكن إذا  عارف -1 ضيف إىل ال طنر وأن البيع أ ستقل عن ال إن القول بنن الثمر يشء م

 نخذ حكمه, ويكون ملكًا للمط ي.النا  عىل أن الثمر يتبع الطنر فإنه ي

إن القول بدليل اخل اب ظاهر, ألنه لو كان حكا غري اامؤبرو حكا اامؤبرو لكان  قييده بالرشر -2

 .(3)لغوًا ال فا،دو فيه

 قد  ضمن قيدًا, وال بد أن يكون هلذا القيد فا،دو, وإال اما ذكر.ملسو هيلع هللا ىلص إن جواب النبي -3

سيينلة هو القول األول وهو قول اجلمهور, أي أن الثمر أن الراجح يف هذه اام الذي يظهر لي 

 اامؤبر للبا،ع, والثمر غري اامؤبر للمط ي وهو من لوازم ااملك.

بنن اامحكا هنا هو العرف   و و  يف هذا احلديث كان ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي ذلك ألحيتمل اعتامد القول 

رص النبوو  رصه, فقد يكون عرف النا  يف ع سا،دًا يف ع يض الذي كان  أهنا ال جيعلون جزءًا من يق

أن الثمر  ملسو هيلع هللا ىلصالثمن للثمر اامؤبر, وإنام جيعلون الثمن كله لألصيييل وهو النطل, فكان قضييياء النبي 

للبا،ع, ألنه خال عن العوض, وشنر النطل فقف للمط ي, ألنه مدفوع العوض, فقىض النبي عليه 

 السالم بالعرف يف حتديد لوازم ااملك.

حتى بعد أن  ؤبر -ح اامعروف عند النا  أن الطيينر يباع مع ثمره وأما إذا  غري العرف فنصييب

يصييبح احلكا هو أن الثمر يتبع الطيينر, ويقوم هذا العرف مقام الرشيير الذي  -وينضييو ويتطييقق

املعروف عرفار كاملرش::وط »: , وقاعدو(4)«العادة حمكمة»اسييتثناه نص احلديث ببقًا للقاعدو الفقهية 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/218يف اجلمع بل السنة والكتاب: )( انظر: اللباب 1)

 (.2/218( انظر: اللباب يف اجلمع بل السنة والكتاب: )2)

 (.4/507( انظر: فتح الباري: )3)

 (.115( انظر: األشباه والنظا،ر: م )4)

= 
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 .(1)«ار طرش

اش ار الثمر له مؤبرًا أو غري مؤبر, فإذا كان هناك عرف ب يملك  أن اامط يفاحلديث ينص عىل

يض بنن  ط ي ذلك, أو هناك عرف يق ط ر اام شنار, ون ي ط ي األ يض بنن الثمر ام يف زمن ما يق

 الثمر للبا،ع, ون يط ر ذلك, فإن العرف حيل حمل الرشر يف حتديد لوازم ااملك.

ن دارًا هلا علو وسييفل, واشيي ى أحدمها منها علوها واآلخر لو اشيي ى رجال  ومنها:-12

 سفلها, فمن يملك بذلك السقف بناء عىل انه من لوازم الدار أم ال؟

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل:

سفل وهذا مذها احلنفية القول األول: صاحا ال سفل ومتما له فيملكه  سقف جزء من ال , (2)أن ال

 .(3)واامالكية

إذا احتاج سييقف السييفل إىل إصييالح ال ي الا به واحد منهام, أما ذو » الآللئ الدرية: جاء يف

 .(4) «السفل, فألنه ال ي الا بإصالح ملكه, وأما ذو العلو  فألنه ال ي الا بإصالح ملك الغري...

ا إذا كان علو الدار لرجل, وأسفلها آلخر فالسقف الذي بينهام لصاح: »(5)ويف القوانل الفقهية

 «.السفل, وعليه إصالحه, وبناؤه إن اهندم ولصاحا السفل اجللو  عليه

 .(6)وذلك ألن السفل ال يسّمى بيتًا إال بالسقف

 .(7)وألن السفل اسا امبنى مسقف, فكان س ح السفل سقفًا للسفل

صييل أن السييقف ليس جزءًا من السييفل, وإنام هو حاجز بل ملكيهام ينتفعان به, غري مت القول الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( انظر: اامصدر السابق.1)

 (.2/290ولل: )(, وجامع الفص5/52(, وحاشية ابن عابدين: )6/282( انظر: رشح فتح القدير: )2)

 (.369(, والقوانل الفقهية: م )3/329( انظر: الرشح الكبري وحاشية الدسوقي: )3)

 (.289-2/288( الآللئ الدرية: )4)

 (.369( القوانل الفقهية البن جزي: م )5)

 (.369( القوانل الفقهية: م )6)

 (.5/52( حاشية ابن عابدين: )7)

= 
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 .(2), واحلنابلة(1)ان فكان كاحلا،ف بل ااملكل, وهذا مذها الطافعيةيببناء أحدمها ا صال البن

 .(3)وقد جاء يف قواعد ابن رجا أن السقف قد اتص بملك صاحا العلو

سفل هو الذي يملكه وذلك  الذي يظهر لي صاحا ال سفل, و سقف يتبع ال هو القول بنن ال

 ه وينا بيان ذلك يف قاعد ه.ألن ملك السفل يدخل فيه علو

شيئًا  صاحا القرار, وهو األرض واألصل يف هذا إن كل من ملك  سفل هو  صاحا ال وألن 

 ملك ما هو فوقه وحتته. واهلل أعلا بالصواب.

صة الدار ببناء  ومنها:-13 صح  بعًا كام يملك عر شيئًا له حريا, ملك احلريا عىل األ من أحيا 

 .(4)دون ااملك ن يصحالدار, فلو باع حريا ملكه 

محل البها،ا, فإذا كانت البهيمة حاماًل وقت الرشيياء, فحملها  بع هلا كعضييو منها  ومنها:-14

بحكا التبعية, وإذا محلت البهيمة بعد الرشيياء وقبل قبض اامطيي ي إياها فحملها  ابع هلا يملكه 

 (5) اامط ي وذلك بمقتىض أن من أسباب ااملكية: التولد من اامملوك.

 (6) احلنارو اامطلوقة يف األرض  دخل يف البيع  ألهنا من أجزا،ها. ومنها:-15

هذه  لة من اجلز،يات الفقهية ذكرهتا عىل سييبيل التمثيل وهي  دل عىل أن لوازم ال ييء  نخذ 

 واهلل أعلا بالصواب. حكمه عىل سبيل التبعية.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/325) ( انظر: فتح العزيز رشح الوجيز:1)

 (.150( والقواعد البن رجا: م )3/404( انظر: كطاف القناع: )2)

 ( .150( القواعد البن رجا: م )3)

 (.364(, والقواعد الفقهية للندوي )م117( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي )م4)

 -515الزرقا )م/ (, وفتاوى مص فى2/42(, واألم للطافعي )146( انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا )م5)

516.) 

 (.83-2/82(, ومغني اامحتاج )6/222( انظر: احلاوي الكبري للاموردي )6)
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 من ملك ظاهر األرض ميلك باطنها قاعدة::املبحث الثاني
 

الفقهية التي  تعلق بملكية األراا والعقارات, وهي حتوي يف بياهتا  قواعدمن ال هذه القاعدو

أحكامًا  نبثق من حمل ااملك, وكيفية ثبوت ااملك فيه وقد سييبق بيان ما يصييلح أن يكون حماًل للملك 

 وما يتصل بذلك.أو حلق ااملكية, ومدى كل منهام واحلدود اامحددو امحلها أي اما يتعلق به كل منهام 

ضوء عىل أ والقاعدو سحبلفظها اامذكور  لقي ال طري إىل فكام ملكية  ل األرض وبابنها كام أهنا  

 ملكية ما فوق األرض وعلوها وينا بياهنا عىل النحو التايل:

 ، ووضعها وألفاظها:أوالً: الكالم على أصل القاعدة

, (1)وهي بصيييغتها ذكرت يف اامعيار يف الفتاوىمما أفاد ه عبارات الفقهاء اامتقدمل,  هذه القاعدو

كل من ملك حماًل صييار مالكًا ما فوقه »من جملة األحكام العدلية عىل أن  (1194)وقد نصييت اامادو 

وما حتته أيضييًا, يعني: أنه يترصييف يف العرصيية التي هي ملكه بالبناء, والتعيل عليه كام يطيياء وسييا،ر 

 .(2)«زن, والتعمق يف حفرها كام يطاء النطاء البئرالترصفات, كحفر أرضها القامة اامط

ال شك فيه أن من ملك موضعًا له أن »يف استدراكه عىل القرايف فقال:  وإىل هذا أشار ابن الطار

يبني فيه, ويرفع فيه البناء ما شاء ما ن يرض بغريه, وأن له أن حيفر فيه ما شاء ويعمق ما شاء ما ن يرض 

 .(3)«بغريه

أن من ملك أرضييًا اختص هبواها حتى »واها االمام الزرك يي يف اامنثور حيث قال: فحبوأفاد 

ي سييها إىل صيييد... إىل أن قال: ميمتنع عىل غريه االرشاع إليه, والترصييف فيه إال بام ال رر فيه كر

 .(4) «وهذا يدل عىل ثبوت ااملك إىل توم األرض السابعة مع أنه ال حاجة إليه...

صل هذه القاعدو: (5)الكبريوذكر يف احلاوي  االر فاق بعلوها ألن من ملك دارًا ملك » ما يؤكد أ

ها... بالعقد  «واهلواء في لك فلا جيز إفراده  ثا ذكر أن الصييلح عىل اهلواء ال جيوز ألنه من  وابع اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/466( اامعيار يف الفتاوى للونرشييس: )1)

 (.656-1/655(: )1194( جملة األحكام العدلية, مادو رقا: )2)

 (.4/44البن الطار: ) قعىل أنواء الفرو ق( إدرار الرشو3)

 (.226-3/225 القواعد: )( اامنثور يف4)

 (.6/406( احلاوي الكبري للاموردي: )5)

= 



 160 الفهارس 

 .(1)كاامرافق

فله أن ينزل  إذا ملك ااموضع كان له إىل تومه» :ناع ما يؤكد أصل هذا اامعنىوجاء يف كطاف الق

 .(2)«ءفيه ما يطا

له إىل تومه: »(3)ويف اامغني من أحيا أرضيييًا, »وجاء يف مكان آخر:  ,«من ملك ااموضييع كان 

فملكها بذلك, فظهر فيها معدن ملكه ظاهرًا كان أو بابنًا, إذا كان من اامعادن اجلامدو  ألنه ملك 

 .(4)«ألرض, بنميع أجزا،ها وببقاهتا...ا

, وقد ذكرها بها, وهي  دل عىل أصل هذه القاعدورها الفقهاء رمحها اهلل يف كتهذه عبارات س 

شارو إىل وجود اخلالف فيها لدى (5)أبو عبد اهلل اامقري صيغة االستفهام إ , وأبو العبا  الونرشييس ب

القاعدو العارشو وااما،ة: من ملك ظاهر األرض هل يملك بابنها »فقهاء اامالكية, قال الونرشييييسيي: 

 .(6)«م الأ

سابق فناء يف اامغني البن قدامة:  ضًا كانت  "و قد وردت القاعدو  بلف  أعا من ال من ملك أر

من ملك شيييئًا من هذه األرض ملكه وما حتته من "و كذلك وردت بلف :  (7) "له حقوقها و مرافقها

   (8) "ال باق

وا يف عباراهتا بل قاعدو العلو و ومن خالل األلفاظ الواردو يف القاعدو يتبل لنا أن الفقهاء  ع

فالقاعدو هلا جانبان: السفل و قاعدو الظاهر و البابن عىل أن هذه األشياء من حقوق ال ء اامملوك.

بدراسييية اجلانبل  ها. و أقوم هنا  ثاين: ملكية علو األرض و هوا، بابن األرض و ال األول: ملكية 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/406( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.2/196( كطاف القناع: )2)

 (.4/370( اامغني البن قدامة: )3)

 (.8/157( اامغني البن قدامة: )4)

 (.63, واللوحة )ب/1090( القواعد للمقري القاعدو رقا 5)

 (.390إىل قواعد االمام مالك: م )( إيضاح اامسالك 6)

 .  (2/446( و كذلك انظر: الكايف البن قدامة: )5/585امغني )( ا7)

 .  (11/48رشح صحيح مسلا للنووي) ( 8)

= 
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 قاعدو احلقوق و االر فاق.اامذكورين لتعلق أحدمها بنخر و الندماجهام يف 

لذي ذكر قة  واللف  ا لذا ن يصييغ عىل بري هاء, و يه  هور الفق ما ذها إل نا صيييغ عىل  ه ه

 االستفهام. واهلل أعلا بالصواب.

 ثانياً: المقصود بظاھر األرض وباطنها في القاعدة: 

عها و ر بف هبا, من اامعلوم أن األشييياء التي جيوز متلكها قد يكون هلا عالقة بنشييياء أخرى  تب

شيئًا  شياء التي حكمت العوا،د بنهنا  تبع ب ء إذا وقع العقد عليها أو إذا ملك رجل  ومن  لك األ

. وهي اسييا جنس, ن يقولوا بواحدها, واجلمع: أرضييات  ألهنا قد جيمعون اامؤنث (1)منها األرض

والنون عوضييًا عام حذفوه  التي ليسييت فيها  اء التننيث بالتاء كفرسييات, ثا قالوا: أرضييون بالواو

, وعىل هذا (3), وهي كل ما استقر عليه قدماك, وكل ما سفل فهو أرض(2)فتحة الراء عىل حاهلا او ركو

 فهي  طمل األراا والدور والعقارات وكل ما ال يمكن نقله بنصله.

 ابنها ما ن يظهر منها كاحلناروبواامقصييود بظاهر األرض ما ظهر من األرض, واامقصييود ب

 .(4)وغري ذلك و اامرافق اامطلوقة فيها, واامعادن اامطفية والركاز

 طري هنا إىل ما يثبت فيه ااملك إذا ملك رجل شيئًا من األراا أو الدور أو العقارات,  والقاعدو

 ؟هل يثبت له ااملك يف علوها وسفلها أم يثبت له ااملك عىل ظهرها فقف.

وبيع األرض يندرج "لف  األرض عند التملك بقوله: ما يطييمله  -رمحه اهلل-وأوضييح القرايف 

حتته األشيينار والبناء دون الزرع الظاهر كمنبور الثامر فإن كان كامنًا يف األرض اندرج عىل إحدى 

الروايتل كام  ندرج احلنارو اامطلوقة فيها دون اامدفونة إال عىل القول بنن من ملك ظاهر األرض 

  ن يف األرض يملكه كل من ملك ظاهر األرض..فكل ما خفي وب(5)"ملك بابنها

 :قاعدةثالثاً: المعنى اإلجمالي لل

شيئاً َ من األراا أو الدور أو العقارات سباب ااملك اامعتربو رشعًا  سبا من أ أو ما  من ملك ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/463( انظر: الفروق للقرايف: )1)

 (.77( انظر: الكليات أليب البقاء الكنوي: م )2)

 (.73( الكليات: م )3)

 (.352(, ورشح اامنهو اامنتطا إىل قواعد اامذها: م )390( إيضاح اامسالك: م )4)

 (.390(, وإيضاح اامسالك أيضًا: م )3/463( الفروق للقرايف: )5)



 162 الفهارس 

ملكًا  امًا ال ناقصييًا, وال ملك منفعة وال ملك انتفاع فإنه يملك ما يف بابنه من األشييياء  يف معناها

لثمينة التي  تبعه و كون من  وابع ااملك, كام أنه يملك علوه إىل عنان السامء, فيكون له الترصف فيه ا

سفله إىل توم  صلحة اجلامعة, وكذلك يملك  صلحته أو ام طاء إال إذا كان هناك مانع يمنعه ام كيف ي

 األرض السابعة, وله أن يترصف فيه كيف يطاء إال إذا عارضه مانع..

 ملك ظاهر األرض فإنه يملك بابنها إذا  وفر لديه رشبان مها: من عنى يتبل أنه ومن هذا اام

 أن يكون ملكه ملكًا  امًا أي ملك عل ومنفعة. األول:

أن يكون اامملوك من بوابن األرض من  وابع ااملك رشعًا, وللفقهاء يف هذا  فصيل ينا  الثاين:

 بيان ذلك يف اامسا،ل إن شاء اهلل  عاىل.

اة،اواألدلةااعليهااوالمسائلاالمتعلقةابها:قاعدبعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالرا

ال افى علينا أنه إذا كانت األرض حماًل للملك فإنه ير بف هبا العلو إىل عنان السامء, والعمق إىل 

مالكًا لعلوها إىل عنان السييامء ولعمقها إىل توم  امالك لألرض  األرض بابن األرض فهل يعترب ا

 السابعة؟

ثا أن األرض قد حتوي يف داخلها معادن, وأحنارًا وزروعًا كامنة وغريها فهل ملكية األراا 

 .هبذه القاعدو قتيض ملكية هذه األشياء اعتبارًا 

سنلة:  من ملك اختلف الفقهاء يف  ضًا فهل يملك اعتبار هذه القاعدو بناء عىل اختالفها يف م أر

 وعمقها إىل بابن األرض أم ال؟ علوها إىل عنان السامء,

 عة أقوال: بعىل أر 

 اعتبار صييحة القاعدو يف جانا ملكية العمق و البابن و كذلك يف جانا ملكية العلو القول األول:

, واامالكية (1). وهذا قول اجلمهور من احلنفيةفكام أنه يملك عمق األرض فكذلك يملك علوها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/24(, وفتح القدير: )656-654(, ورشح اامنلة لرستا باز: م )1/656( ينظر: حاشية ابن عابدين: )1)

= 
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 .(3)واحلنابلة يف اامذها ,(2), والطافعية يف اامطهور(1)يف قول

طار  قال صحيح أن حكا ما حتت األبنية كحكا األهوية, ومما »: ابن ال ضيه النظر ال والذي يقت

يدل عىل ذلك أن من أراد أن حيفر حتت ملك غريه يتوصييل إليها من ملك نفسييه يمنع من ذلك بال 

ق عىل حكا قبوله لإلحياء اما ريا وال خالف فلو كان من حتت األبنية ليس له حكا األبنية بل هو با

 .(4)«منع من ذلك. واهلل أعلا

وهو  يهبام  دعو احلاجة إل اعتبار القاعدو يف ملكية عمق األرض وعلوها مع قيد القول الثاين:

 , (5)قول للطافعية

سفل من  »قال الزرك :  وكذلك ينبغي أن ال يملك من قراره إال ما  دعو احلاجة إليه دون ما 

ضل طكل عىل هذا قوله  سبع أرا شدار من األرض طوقه »: ملسو هيلع هللا ىلص اذ ال حاجة إليه, لكن ي صب  من  

سبع أروني , وهذا يدل عىل ثبوت ااملك إىل توم األرض السابعة مع أنه ال حاجة إليه وجيوز (6)«من 

 .(7) «أن يعاقا عىل غصا الطرب بالت ويق اامذكور

هذا مذها  م اعتبارها يف جانا ملكية العمقاعتبار القاعدو يف جانا العلو و عد القول الثالث:

 .(8)اامالكية

وأما ما حتت األبنية الذي هو عكس األهوية إىل جهة السييفل فظاهر اامذها أنه  » قال القرايف:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 5/249(, والذخريو: )390قواعد االمام مالك: م ) (, وإيضييياح اامسيييالك يف4/44( انظر: الفروق للقرايف: )1)

 (.4/44(, وحاشية ابن الطار عىل الفروق: )3/14وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: )

 (.6/406(, واحلاوي الكبري: )3/225( انظر: اامنثور يف القواعد للزرك : )2)

 (.16/97(, واالنصاف والرشح الكبري معًا: )8/157(, واامغني البن قدامة: )2/196( انظر: كطاف القناع: )3)

 (.4/46( حاشية ابن الطار عىل الفروق )4)

 (.3/225( اامنثور يف القواعد: )5)

صحيحه: )6) صحيحه: )5/78,89( احلديث متفق عليه: أخرجه البطاري يف  سلا يف   ( مع رشح النووي11/49(, وم

 .بيوعيف باب حتريا الظلا وغصا األرض وغريها, من كتاب ال

 (.226-3/225( اامنثور يف القواعد: )7)

لذخريو: )8) يه القرايف 4/45(, وهتذيا الفروق: )46-4/44(, والفروق: )5/427( انظر: ا (, وهذا التفريق ذها إل

 من اامالكية.

= 
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, ضخمالف حلكا األبنية... وقال: إن اامسييند إذا حفر حتته م مورو جيوز أن يعربها اجلنا, واحلا،

صالو يف الكعبة و رصيح بمطالفة األهوية ولو أجزنا ال عىل ظهرها ن ننزها يف م مورو حتتها, فهذا  

ورس الفرق " ون اتلفوا يف ملك ما فوق البناء من اهلواء عىل ما علمت إىل أن قال:  « اما حتت األبنية..

ترشاف, والنظر إىل اامواضع سوفر دواعيها عىل العلو يف األبنية لال تبل القاعد ل أن النا  شنهنا 

نا،ها, وغري ذلك من  عالبعيدو من األهنار ومواضيي الفرح والتنزه, واالحتناب عن غريها بعلو ب

ا يف ب ن األرض عىل أكثر مما يستمسك به البناء من األساسات خاصة, يهاامقاصد. وال  توفر دواع

 « ولو كان البناء عىل جبل أو أرض صلبة استغنوا عنه.

, فلذلك   ألجل احلاجة، وما ال حاجة فيه ال يرشع فيه املل أنه إنام يملوالرشع له قاعدو, وهو 

 .(1)ن يملك ما حتت األبنية من توم األرض بطالف اهلواء إىل عنان السامء فهذا هو  الفرق

وهذا قول بعض  : عدم اعتبار جانبي القاعدة بناء عىل أن العلو و العمق من احلقوق القول الرابع

 .(2)الفقهاء

طفعة قبل احلكا هبا, يف فروع  اذكرو سبا ال سيل وجه األرض التي هي  طفعة أنه إذا اجتاح  ال

طفعة لزوال ااملك. أما ما بقي من أعامق األرض  فهو حق ال ملك له فيه, ألن أعامق  سقف حق ال في

 .(3)األرض ال متلك, واحلقوق ال يطفع هبا

يان القول  لذي يظهر لي بعد هذا الب بار  هو القول األول وهو ا قاعدو و القولاعت  صييحة ال

 وذلك اما ينا: وكذلك علوها وسفلها بابنهابملكية صاحا األرض 

 .(4)«من ظلم قدر شد من األرض طوقه يوم القيامة من سبع أروني»ملسو هيلع هللا ىلص : لقوله -1

أن العقوبة تكون : اامقررو القاعدو هة ملك ما حتت الطيرب من األرضيل, من جاحلديث يطيعر ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.47-4/46انظر: حاشية ابن الطار عىل الفروق: ) و كذلك  (, 46-4/45( الفروق للقرايف: )1)

 (.3/34(, والتاج اامذها )355-4/354رية والزيدية. انظر: اامحىل )( منها الظاه2)

 (.3/34( انظر: التاج اامذها )3)

صحيحه )( احلديث 4) صحيحه )5/78متفق عليه, أخرجه البطاري يف  سلا يف  ( مع رشح النووي يف باب 11/59( وم

 حتريا الظلا وغصا األرض من كتاب البيوع.

= 
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 .(1)بقدر اجلناية

, ن يتعلق به حق ام بظاهر األرض, فلو ن يثبت ااملك فيهاميتعلق حكمه و العلو العمقن وأل-2

  رصييفًا كيف يطيياء, امأحد, ون الص ملك صيياحا األرض يف أرضييه, وليس له أن يترصييف فيه

سفلها, وهذا ال ينبغي   وجيوز ألحد من النا  أن يترصف فيام يتعلق بملك غريه من علو األرض و

 أوىل ليكون ااملك امية األرض, فثبوت ااملك له فيههبام حق صيياحا األرض ألجل ملك  علقألنه 

 خالصًا له يف أرضه. واهلل أعلا بالصواب.

سبق , وإن اختلفوا يف بعض فقهاء يقولون باعتبار هذه القاعدويتبل لنا أن  هور ال فبناء عىل ما 

 اهلل أعلا بالصواب., و(2)فروعها, وخالف يف اعتبارها بعض فقهاء اامالكية

 خامساً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:

شيئًا منها كل جانا منها نتدرج حتت هذه القاعدو هلا جانبان و عىل فروع فقهية كثريو, أذكر هنا 

 :ال نيا اامذيل

 اجلانا األول: ملكية بابن األرض وما يف داخلها: و فيه مسا،ل منها:

 أم ال؟ و عمقها إىل منتهى األرض بابن األرض أرضًا فهل يملك من ملك   -1

 عة أقوال: باختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل أر

صاحا األرض, ف القول األول: طاء, وليأن العمق ملك ل حيفر فيها  س ألحد أنله أن حيفر فيها ما ي

الكية , واام(3)وإن ن يرض به  ألنه  رصف يف ملك غريه بدون إذنه. وهذا قول اجلمهور من احلنفية

 .(6), واحلنابلة يف اامذها(5), والطافعية يف اامطهور(4)يف قول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/47( انظر: حاشية ابن الطار )1)

سالك: م )2) ضاح اام طار عىل و (.352(, ورشح اامنهو اامنتطا إىل قواعد اامذها: م )390( انظر: إي شية ابن ال حا

 (.4/46الفروق )

 (.5/24(, وفتح القدير: )656-654(, ورشح اامنلة لرستا باز: م )1/656نظر: حاشية ابن عابدين: )ا( 3)

(, 5/249(, والذخريو: )390ح اامسيييالك يف قواعد االمام مالك: م )(, وإيضيييا4/44( انظر: الفروق للقرايف: )4)

 (.4/44(, وحاشية ابن الطار عىل الفروق: )3/14وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: )

 (.6/406(, واحلاوي الكبري: )3/225( انظر: اامنثور يف القواعد للزرك : )5)

 (.16/97(, واالنصاف والرشح الكبري معًا: )8/157دامة: )(, واامغني البن ق2/196( انظر: كطاف القناع: )6)

= 
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  و بابنها. عمقهاأنه ال يملك من األرض من  القول الثاين:

 .(2)قول بعض الفقهاءو.(1)هذا مذها اامالكيةو 

قال القرايف: وأما ما حتت األبنية الذي هو عكس األهوية إىل جهة السييفل فظاهر اامذها أنه 

, ضحلكا األبنية... وقال: إن اامسييند إذا حفر حتته م مورو جيوز أن يعربها اجلنا, واحلا،خمالف 

رصيح بمطالفة األهوية  صالو يف الكعبة وعىل ظهرها ن ننزها يف م مورو حتتها, فهذا   ولو أجزنا ال

ل: ورس الفرق بل اما حتت األبنية.. ون اتلفوا يف ملك ما فوق البناء من اهلواء عىل ما علمت إىل أن قا

القاعد ل أن النا  شيينهنا يوفر دواعيها عىل العلو يف األبنية لالشييترشيياف, والنظر إىل اامواضييع 

نا،ها, وغري ذلك من  عالبعيدو من األهنار ومواضيي الفرح والتنزه, واالحتناب عن غريها بعلو ب

بناء من األساسات خاصة, اامقاصد. وال  توفر دواعهيا يف ب ن األرض عىل أكثر مما يستمسك به ال

 ولو كان البناء عىل جبل أو أرض صلبة استغنوا عنه.

, فلذلك أنه إنام يمل  ألجل احلاجة، وما ال حاجة فيه ال يرشع فيه املل والرشع له قاعدو, وهو 

 .(3)ن يملك ما حتت األبنية من توم األرض بطالف اهلواء إىل عنان السامء فهذا هو  الفرق

طفعة قبل احلكا هبا, يف فر اذكرو سبا ال سيل وجه األرض التي هي  طفعة أنه إذا اجتاح  وع ال

طفعة لزوال ااملك. أما ما بقي من أعامق األرض  فهو حق ال ملك له فيه, ألن أعامق  سقف حق ال في

 .(4)األرض ال متلك, واحلقوق ال يطفع هبا

يان القول  هذا الب عد  حا األرض ول وهو بملكهو القول األ الذذذي يظهر ليب ية صيييا

 لألصل الذي بل أيدينا وسفلها وذلكعمقها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

لذخريو: )1) يه القرايف 4/45(, وهتذيا الفروق: )46-4/44(, والفروق: )5/427( انظر: ا (, وهذا التفريق ذها إل

 من اامالكية.

 (.3/34(, والتاج اامذها )355-4/354( منها الظاهرية والزيدية. انظر: اامحىل )2)

(, قد رّد عىل هذا ابن الطييار يف  عليقه ون يسييلا له القاعدو اامذكورو, وذكر فام ذكر من 46-4/45قرايف: )( الفروق لل3)

رس الفرق ن يظهرو الصييحيح أنه ال فرق بل األمرين, ويدل عليه احلديث الذي ذكره, فإنه ال شييك أن يف احلديث 

 (.47-4/46طار عىل الفروق: )إشعارًا يملك ما حتت الطرب من األرضل. انظر: حاشية ابن ال

 (.3/34( انظر: التاج اامذها )4)
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 من مل  أروار فهل يمل  معادهنا الراهرة والباطنة أم ال؟ -2

بصييدد بيان أحكام اامعادن يميزون بل أنواع من اامعادن, فها يقسييمون  -رمحها اهلل-الفقهاء 

معادن جامدو, ومعادن جارية أو اامعادن إىل معادن ظاهرو, ومعادن بابنة, كام أهنا يقسييموهنا إىل 

 مانعة, وينا  فصيل اامسنلة عىل ال  يا التايل:

 أوالر: تعريف املعادن وأقسامها:

عادن:تعريف  -أ لذها والفضييية  امل كا ها جواهر األرض,  هي اامواضييع التي  سييتطرج من

 األرض, حتى والنحا  وغري ذلك, ثا اشييتهر يف األجزاء اامسييتقرو نفسييها التي ركبها اهلل  عاىل يف

 .(1)صار االنتقال من اللف  إليها ابتداء بال قرينة

 والفقهاء ي لقون لف  اامعادن ويريدون به أحد معنيل:

 .(2)جواهر األرض من ذها وفضة وغريهافيها البقاع أو األماكن التي أودعها اهلل  عاىل  األول:

الفضيية واحلديد, ذكر يف هناية , و صييفية كالذها و(3)ما ارج من جواهر األرض بعمل الثاين:

اامعدن هو حقيقة البقعة التي أودعها اهلل  عاىل جواهر األرض ظاهرًا أو بابنًا, سييميت »: (4)اامحتاج

 .«بذلك العدون أي إقامة ما أثبته اهلل فيها واامراد ما فيها

فاع وقيل: اامعدن ما استطرج من األرض مما كانت أصله ثا اشتمل عىل خصوصية يعظا االنت

 .(5)هبا كااملح, واجلص وحنارو الرحا واجلواهر

 الفقهاء يقسمون اامعادن إىل قسمل:عادن: أقسام امل -ب

هي اامعادن التي ال حيتاج حتصيييلها إىل بلا, فهي  تميز عن األرض,  األول: املعادن الراهرة:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 3/192(, والنهاية يف غريا احلديث: )151(, واامصييباح اامنري: م )247-4/246( انظر: القامو  اامحيف: )1)

 (.2/318(, وحاشية ابن عابدين: )2/239وفتح القدير البن اهلامم: )

(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: 1/394(, مغنى اامحتاج: )2/318ابن عابدين: ) (, وحاشية2/239( انظر: فتح القدير: )2)

 (.235(, واألحكام السل انية أليب يعىل: م )197(, واألحكام السل انية للاموردي: م )169م )

 (.119(, والقوانل الفقهية البن جزي: م )1/394(, ومغني اامحتاج: )2/318( انظر: حاشية ابن عابدين: )3)

 (.5/349( هناية اامحتاج: )4)

 (.1/134( انظر: الروضة البهية: )5)

= 
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 .(1)ويوصل إليها من غري مؤنة

ودع فيها بارزًا كمعادن الكحل وااملح والقار قال ااماوردي: والظاهرو ما كان جوهرها اامسييت

 .(2)والنفف

ما ارج جوهره بال عالج يف بروزه, وإنام العالج يف  ظاهر هو  تاج: ال ية اامح هنا جاء يف  و

 .(3)حتصيله

قال ابن قدامة: و لة ذلك أن اامعادن الظاهرو وهي التي يوصييل إىل ما فيها من غري مؤنة ينتاهبا 

هبا  نا  وينتفعون  اماء, والكربيت, والقريال ياء(4)كااملح, وا , (6), والنف  والكحل والربام(5), وااموم

 .(7)والياقوت, ومقابع ال ل وأشباه ذلك

و هي التي حيتاج حتصيييلها إىل بلا, فال  تميز عن األرض, ويوصييل  الثاين: املعادن الباطنة:

فريوج و ياقوت وعقيق ا  ومثل: ذها و فضيية وحديد و رصييام ونح (8)إليها بالعمل و اامؤنة 

 . (9)وسا،ر اجلواهر اامبثوثة يف ببقات األرض 

 ثانيار: اختالفهم يف ملكية املعادن ملن مل  أروها.

اختلف الفقهاء يف ملكية اامعادن الختالف نوعيتها, واألرض ااموجودو فيها ووجهة كل فريق 

 منها عىل ما ينا:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/154(, واامغني البن قدامة: )11/204(, واامنموع رشح اامهذب: )434-6/433( انظر: الدر اامطتار: )1)

 (.197( األحكام السل انية للاموردي: م )2)

(, 2/261عىل اامعادن الظاهرو, الروضيية البهية: )(, وكذلك انظر:  فصيييل الكالم 351-5/349( هناية اامحتاج: )3)

 (.440-439(, واقتصادنا: م )1/421وااملكية يف الرشيعة: )

 (.169( القري: الزفت, قال اخلليل: القري والقار يشء أسود ي ىل به السفن . اام لع: م )4)

ء  ل خ به أجسيياد اامو ى حتى حتف  وال  تغري, ( اامومياء: مادو جتمد, فتصييري قارًا,  فوح منه را،حة الزفت اامطلور بااما5)

 (.2/372(, ومغني اامحتاج: )4/69اجلامع امفردات األدلة: )

 (.2/372( برام: بكس ااموحدو  ع برمة بضمها, حنر يعمل منه القدر, رشح مغني اامحتاج: )6)

 (.155-8/154( اامغني البن قدامة: )7)

لدر اامطتار: ) ( انظر: 8) هذب: ) (433-6/434ا ية اامحتاج )11/204و اامنموع رشح اام هنا ( و 349-5/351( و 

 .  (197األحكام السل انية للاموردي: م )

 .  (2/372مغني اامحتاج: )( انظر: 9)

= 
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 األرض اامباحة بل اامعادن الظاهرو واامعادن البابنة اختالفها يف ملكية اامعادن ااموجودو يف-أ

 عىل النحو التايل:

 ملكية املعادن الراهرة املوجودة يف األرايض املباحة:-1

صلة بدون  عا وال مطقة ال جيوز متلكها بإحياء أو اق اع وإنام  أن اامعادن الظاهرو والبارزو احلا

ص طافعية(2), واامالكية(1)ار من احلنفيةهي عامة, وهذا القول ا فق عليه فقهاء األم , (4), واحلنابلة(3), وال

 .(5)والظاهرية

وعىل هذا ال جيوز إق اعها ألحد من النا  وال احتنازها دون اامسييلمل ذكر الكاسيياين من 

وكذلك أرض ااملح والقار والنفف ونحوها مما ال يستغني عنها »كالمه عن أرض ااموات:  داحلنفية عن

 . (6)« كون أرض موات حتى ال جيوز لإلمام أن يق عها  ألحد اامسلمون ال

أصييل اامعادن صيينفان ما كان ظاهرًا كااملح الذي يكون يف »أن  -رمحه اهلل-وجاء عن الطييافعي 

اجلبال ينتابه النا , فهذا ال يصييلح ألحد أن يق عه أبدًا بحال والنا  فيه رشع, وهكذا النهر وااماء 

ا كلها رشكاء, ... ومثل هذا كل عل ظاهرو كنفف أو قار أو كربيت, أو الظاهر فاامسييلمون يف هذ

موميا أو حنارو ظاهرو كموميا يف غري ملك ألحد فليس ألحد أن يتحنرها دون غريه وال لسييل ان 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/212(, وجممع األهنر رشح متلقى األبحر: )434-6/433(, والدر اامطتار: )6/194( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

(, وبلغة السييالك: 487-1/486(, وحاشييية الدسييوقي: )2/70(, والذخريو: )1/225وااممهدات: ) انظر: اامقدمات( 2)

صل لدى اامالكية يف اامعادن عامة دون متييز بل اامعادن الظاهرو واامعادن البابنة أن اامعادن ال  تبع 1/229-230) (, واأل

ا يراه مصلحة هلا وعىل هذا ملكية معادن األرض اامباحة األرض التي هي فيها, بل هي جلميع اامسلمل يفعل فيها االمام م

 كون لإلمام عندها, يق عها امن يطيياء من اامسييلمل إق اع انتفاع ال متليك, انظر: اامصييادر السييابقة, وكذلك القوانل 

 (.129(, وااملكية ونظرية العقد: م )27(, والتكافل االجتامعي يف االسالم: م )70الفقهية البن جزي: م )

ية للاموردي: م )4/42( انظر: األم: )3) كام السييل ان له: )197(, واألح حلاوي الكبري  هذب 7/491(, وا (, واام

 (.1/243(, والوجيز للغزايل: )5/301(, وروضة ال البل: )1/433للطريازي: )

ناع: )6/362(, واالنصييياف: )156(, واامقنع: م )8/156( انظر: اامغني: )4) األحكام ( و4/188(, وكطييياف الق

 (.236السل انية أليب يعىل: م )

 (.8/233( انظر: اامحىل: )5)

 (.434-6/433(, وانظر أيضًا الدر اامطتار: )6/194( بدا،ع الصنا،ع: )6)

= 
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 .(1)«أن يمنعها لنفسه وال خلام من النا 

سلمل أن فهذه اامعادن الظاهرو كلها ال جيوز لإلمام أن يق عها و»قال ااماوردي:  ال ألحد من اام

حينر عليها, والنا  كلها فيها رشع, يتسييياوون فيها, ال فرق بل صييغريها وكبريها, وذكرها 

 .(2)«وأنثاها مسلمها وكافرها

مة يف اامغني:  قدا يل»ذكر ابن  لذي ال  (3)قال ابن عق هذا من مواد اهلل الكريا, وفيض جوده ا  :

منعه, فيضيياف عىل النا , فإن أخذ العوض عنه أغاله,  غناء عنه, فلو ملكه أحد باالحتناز ملك

 .(4)«فطرج عن ااموضع الذي وضعه اهلل من  عميا ذوي احلوا،و من غري كلفة

وال متلك اامعادن الظاهرو كااملح والقار والنفف والكحل واجلص باالحياء, »قال ابن قدامة: 

 .(5)«وليس لإلمام إق اعه

فإن كان إحياؤه لذلك مرضييا بنهل القرية ررًا »نصييه: وقد جاء عن ابن حزم الظاهري ما 

 .(6)«ظاهرًا ن يكن ألحد أن ينفرد به ال بإق اع االمام وال بغريه, كااملح الظاهر, وااماء الظاهر

 عىل هذا الرأي باألدلة اآل ية: -رمحها اهلل-وقد استدل الفقهاء 

امازين-1 محال ا يث أبيض بن  نه اسييتق ع رسييول اهلل»: (7)حد منربملسو هيلع هللا ىلص  أ لذي ب , (8)ااملح ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/42( األم للطافعي: )1)

 (.7/491( احلاوي الكبري للاموردي: )2)

هي, أخذ عن القاا ايب يعىل و 431ي احلنبيل, ولد سنة هو أبو الوفاء عيل بن عقيل ابن حممد بن عقيل البغدادي الظفر (3)

( و اامنهو األمحد 2/259: ببقات احلنابلة )هييييي. انظر513عنه أبو ال اهر السييلفي, و له كتاب الفنون.  ويف سيينة 

 ( وما بعدها.2/252)

 (.8/156( اامغني البن قدامة: )4)

 (.156( اامقنع: م )5)

 (.8/233( اامحىل البن حزم: )6)

اما  ( أبيض بن محال اامازين: هو أبيض بن محال بن مرثد بن ذي احليان اامنريب صييحايب جليل وقد وفد عىل أيب بكر 7)

 عىل الصدقة.ملسو هيلع هللا ىلص  انتفض عليه عامل اليمن فنقره أبو بكر عىل صلحه الذي كان مع النبي 

 (.46-1/45(, وأسد الغابة: )177-1/176انظر: االصابة: )

نة, وكس الراء, والباء ااموحدو: هو بالد األزد باليمن, وقيل: هو اسا قرص كان هلا, وقيل: هو اسا ( منرب: هبمزو ساك8)

 (.3/1218املك سبن, وهي كورو بل حرضموت وصنعاء. انظر: مراصد االبالع: )

= 
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 .(1)«؟ إنام أق عت ااماء العّد , فرجعه منهيا رسول اهلل أ دري ما أق عت له , فلام وىل قيل:ملسو هيلع هللا ىلص فنق عه

وقد وجه هذا الدليل بنن العلة يف اسيي جاعه منه ألن الذي أق ع له ال حيدث فيه شيييئًا  كون 

ال باامؤنة عليه, إنام يسييتدرك فيه شيييئًا ظاهرًا اامنفعة فيه حسيين عمله, وال ي لا فيه شيييئًا ال يدركه إ

ظهور ااماء والكأل فإذا حتنر ما خلق اهلل من هذا, فقد محى خلاصيية نفسييه, فليس له ذلك, ولكنه 

 أنه ماء عد  ملسو هيلع هللا ىلص, وألنه اما  بل للنبي (2)رشيك فيه كرشييكته يف ااماء والكأل والذي ليس يف ملك أحد

سول اهلل  -ماء العيون واآلباروهو الذي له مادو ال  نق ع مثل - سنة ر يف الكأل ملسو هيلع هللا ىلص ارجتعه منه  ألن 

 .(3)والنار وااماء أن النا   يعًا فيه رشكاء فكره أن جيعله لرجل حيوزه دون النا 

من أحيا أرضييًا ميتة ببنيان أو حرث ما ن » بكتاب عمر بن عبد العزيز أن : واسييتدلوا أيضيياً -2

تاعوها أو أ كان  كن من أموال قوم اب ما  ما  فنجز للقوم  إحياءها, وأ حيوا بعضيييًا و ركوا بعضيييًا 

مكطييوفًا فلنميع اامسييلمل ينخذون منه ااماء أو ااملح أو يرحيون فيه دواهبا, فألهنا قد ملكوه فليس 

 .(4)«ألحد أن ينفرد به

 فدل عىل أن اامعادن الظاهرو ال يصح متلكها بحال, وإنام هي للمسلمل  يعًا ينتفعون هبا.

سلمل العامة فلا -3 صالح اام ضييقًا عليها  ألن هذا  تعلق به م سلمل, و  وألن فيه ررًا باام

 .(5)جيز إحياؤه وال إق اعه كمطاريع ااماء وبرقات اامسلمل

ها, وليس من -4 نه مودع في فإ كالكنز  حت  فنصييب وألهنا ليسيييت جزءًا من أجزاء األرض 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مذي يف (, يف باب يف إق اع األرضييل من كتاب االمارو, وال 156-2/155( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )1)

(, يف باب 2/827(, يف باب ما جاء يف الق ا،ع من أبواب األحكام, وابن ماجه يف سييننه: )150-6/149جامعه: )

(, 276-275(, وأبو عبيد يف األموال: م )2/268إق اع األهنار والعيون من كتاب الرهون, والدارمي يف سييننه: )

صححه ابن حبانورواه أ(: »3/164وقال عنه ابن حنر يف  لطيص احلبري: ) سنن األربعة... و , وانظر: «صحاب ال

 ( أيضًا.177-1/176االصابة: )

 (.4/42( انظر: األم الطافعي: )2)

 (.358( األموال أليب عبيد: م )3)

 (.237-8/236( ذكره ابن حزم يف اامحىل: )4)

 (.8/155(, واامغني البن قدامة: )6/194( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

= 
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 .(1)أجزا،ها

عادن مانع من متلكه  ألن التملك ال حيصييل إال بسييبا العمل وألن ظهور هذا النوع من اام-5

 .(2)واامطقة, وهو غري حاصل هنا فمنع

به حق النا , وهلذا فال يملكها -6 ما  علق  بالعلا بظهورها ال يقصيييد إال أن يتملك  وألنه 

 .(3)حوهاباالحياء مع علمه هبا لفساد قصده, ألن اامعدن ال يتطذ دارًا وال مزرعة وال بستانًا أو ن

اامعادن الظاهرو لظهورها, فال  عىلوألن إحياء اامعدن إظهاره بالعمل, وهو غري مقصييور -7

 .(4)جيوز متلكها

واامالكية هلا أصييل يف اامعادن عامة سييواء كانت ظاهرو أم بابنة وهو أن اامعادن ال  تبع األرض 

, إال أهنا اسييتثنوا من (5)صييلحة هلاالتي هي فيها, بل هي جلميع اامسييلمل يفعل فيها االمام ما يراه م

ذلك األرض التي صولح عليها أهلها, وبقيت األرض مملوكة هلا, فيكونون أحق هبا وبمعادهنا, فإذا 

 .(6)أسلموا رجع أمرها إىل األمام

صه:  فإن كانت يف أرض حرو أو »وقد ذكر ابن رشد يف أثناء حديثه عن ملكية اامعادن م لقًا ما ن

و يف الفيايف التي هي غري ممتلكة كان أمرها إىل االمام يق عها امن يعمل فيها أو يعامل يف أرض العنوو أ

 .(7)«النا  عىل العمل فيها جلامعة اامسلمل عىل ما جيوز له

إن لإلمام أن يق عها امن يعمل فيها بنفسييه مدو من الزمان أو مدو »ذكر يف حاشييية الدسييوقي: 

ن يكن, وأنه إذا أق عها ألحد فإنام يق عها له انتفاعًا ال متليكًا, حيا ه سييواء أكان ذلك نظري يشء أم 

وله أن يقيا من يعمل للمسييلمل بنجرو, وإذا جعلها للمسييلمل ال زكاو فيها, ألهنا ليسييت مملوكة 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/157ني: )( انظر: اامغ1)

 (.4/42( األم للطافعي: )2)

 (.2/373( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 (.426-1/425( انظر: اامهذب: )4)

 ( انظر: ما سبق من مصادر اامالكية يف أول اامسنلة.5)

 (.1/487( انظر: الذخريو: )6)

ك للدولة دون نظرإىل نوعية األرض أو (, وللاملكية قول آخر يامثل هذا القول وهو أن اامعادن مل1/242( اامقدمات: )7)

 اامعدن ذكره ابن رشد يف اامقدمات.

= 
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 .(1)«امعّل حتى  زكى, وإن أق عها لططص معل, وجبت عليه الزكاو إذا كانت ذهبًا أو فضة

إن هذا احلكا دعت إليه اامصييلحة  ألن اامعادن قد »اجلليل ما مفاده: وقد جاء يف رشح منح 

جيدها رشار النا , فإن  ركت هلا أفسييدوا   ألهنا مدعاو إىل التقا ل والتحاسييد, فنعلت جلامعة 

اامسييلمل درءًا لكل هذه اامفاسييد وما ماثلها, عىل أنه يكفي يف  نييد هذا احلكا أهنا وجدت يف أرض 

واليتها وحتت محايتها, وإنام يكون لألفراد منها ما يع ون, وليس يتناول الع اء ما  اامسييلمل, ويف

 .(2)«يوجد يف بابنها من معادن

 وقد استدل اامالكية عىل مذهبها هذا بنملة من األدلة منها:

أن اامعادن التي يف جوف األرض أقدم من ملك اامالكل هلا, فلا يملكوها بملك األرض, -1

مام ويفهي يفء ن  عل اال عًا, يف جا أن  كون للمسييلمل  ي كاب, فو يل وال ر يه بط  جف عل

 . (4()3)﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ﴿ما يراه حمققًا للمصلحة, لقوله  عاىل: فيها 

أنه أق ع لبالل بن احلارث اامزين معادن من معادن القبلية جلسيييها ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء عن النبي -2

 .(5)وغورهيا

سو اامعادن بام رآه نافعًا للمسلمل وهذا الترصف يدل عىل أن ملكية اامعادن  ملسو هيلع هللا ىلصل فقد أق ع الر

  كون لإلمام.

وألن اامعادن حيتاجها النا , وال يستغنون عنها, وقد جيدها رشار النا  فلو ن يكن حكمها -3

 .(6)لإلمام ألدى ذلك إىل الفتن واهلرج, فاامصلحة العامة  قتيض ذلك

ون وقفًا عىل اامسييلمل بمنرد فتحها, ال متلك رقبتها, وإنام منفعتها وألن أرض العنوو  ك-4

لفتح مسلمل  ألن األرض أصبحت مملوكة باوالتي منها اامعادن يعمل فيها االمام ما يراه مصلحة لل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/487( حاشية الدسوقي: )1)

 (.2/78( انظر: رشح منح اجلليل: )2)

 ( من سورو احلرش.6( اآلية: )3)

 (.1/487(, وحاشية الدسوقي: )1/225( انظر: اامقدمات وااممهدات: )4)

 ( . 111( سبق ترجيه يف : م)5)

 (.1/487( انظر: حاشية الدسوقي: )6)

= 
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 .(1)االسالمي للدولة

 ملكية املعادن الباطنة املوجودة يف األرض املباحة:-2

رض األن البابنة التي حتصييل بالعمل واامطييقة وااموجودو يف واختلف الفقهاء يف ملكية اامعاد

 اامباحة عىل قولل:

ضها أو بملكها, وهو مذها  القول األول: إنه جيوز متلكها, وعىل هذا متلك اامعادن البابنة بإحياء أر

 .(4), واامحتمل عند احلنابلة(3), وقول للطافعية(2)احلنفية

 :واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ينا

 .(5)«من سبق إىل مامل يسبق إليه مسلم فهو له»استدلوا بحديث: -1

عّلق ااملكية يف احلديث بالسييبق إىل الثروات اامباحة, وهنا يف ملسو هيلع هللا ىلص من احلديث أنه  وجه الداللة

 اامعدن كذلك.

ويمكن أن يرد عىل هذا االسييتدالل بنن التملك هنا منضييبف بعدم االرار بالغري, ويف  زاحا 

بة عن  السييبق عىل يا ها ن قا،اًم علي فاألوىل جعل االمام العادل  اامعادن رر, ومطييقة عىل اجلميع, 

 اامسلمل.

سابق إليه باالحتواء واحليازو-2 , واع ض عليه بننه غري (6)وألن اامعدن امن وَجَده, فكان له  ألنه 

 مسلا  ألنه إبالق عام وهو ليس كذلك.

بالعمل واالنفاق, فيملكها كام يملك موات األرض  وألهنا موات ال يوصييل إىل ما فيها إال-3

 .(7)باالحياء

وألنه بإظهاره هتين لالنتفاع به من غري حاجة إىل  كرار ذلك العمل فنشييبه األرض إذا جاءها -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( انظر: اامصدر السابق.1)

 (.2/67(, وبدا،ع الصنا،ع: )1/171(, و عليل اامطتار: )2/212( انظر: اامبسور للسخيس: )2)

 (.426-1/425(, واامهذب: )267-3/266( انظر: األم: )3)

 (.1/543(, ومنتهى االرادات: )363-6/362(, واالنصاف للمرداوي: )8/156( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 ( . 97( سبق ترجيه يف: م )5)

 (.2/212( انظر: اامبسور للسخيس: )6)

 (.8/156(, واامغني: )1/425(, واامهذب: )6/194( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )7)

= 
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 .(1)بامء أو حابها

حة فهو غري مملوك -5 با ها يف األرض اام كان من يدي الكفار, وما  نت يف أ كا عادن  هذه اام وألن 

 د استوىل عليها اامحيي بنفسه فكانت ملكًا له.ألحد, وق

 ويمكن أن يرد عىل هذا بوجهل:

 األول: يوجد هناك فرق بل االحياء واامعدن يف العمل بينهام فال يستويان.

ما حواه  به المكان العكس وهو أن  يدي الكفار ال يسييلا  كانت يف أ بنهنا  ثاين: أن القول  ال

 ،مة العدول.اامسلمون بالفتح يكون يف أيدي األ

 وألن اامعادن البابنة تالف الظاهرو من وجهل  وافق بينهام ااموات:»قال ااماوردي: -6

نة إحياء ااموات وزادت, وال ؤونة يف البابنة, حتى ربام سيياوت مؤأحدمها: ما يلزم من كثرو اام

 يلزم ذلك يف الظاهرو.

ن منافع ااموات بعد االحياء, وما يف والثاين: أن ما يف البابنة مظنون متوها, فطييابه ما يظن م

صارت البابنة من هذين الوجهل مفارقة للظاهرو يف اامنع, من  طاهد متيقن, ف الظاهرو م

 .(2) «حقة بااموات يف جواز إق اعها...ا والإق اعه

ها أن اامعادن البابنة ااموجودو يف األرض اامباحة ال جيوز متلكها, وهي ال متلك وإن حفر القول الثاين:

 .(4), واامذها عند احلنابلة(3)وهذا الصحيح والظاهر من مذها الطافعي. إنسان وأظهرها 

  ل دده بل نإذا ثبت هذا, فاامعدن البابن هل يملك باحلفر والعمل؟ قوال»وقد ذكر النووي: 

 .(5)«رجحه الطافعي واألصحاب را اهلل عنها. ااموات واامعدن الظاهر, أظهرمها: ال 

 .(6)«والصحيح من اامذها أهنا كاامعادن الظاهرو فال متلك»االنصاف: وجاء يف 

 وقد استدل أصحاب هذا القول بعدم ملكية اامعادن البابنة ااموجودو يف األرض اامباحة بام ييل:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/156( اامغني البن قدامة: )1)

 (.7/498( احلاوي الكبري للاموردي: )2)

 (.5/302(, وروضة ال البل: )1/432( انظر: اامهذب: )3)

 (.6/362(, واالنصاف: )8/156( انظر: اامغني: )4)

 (, أن هذا القول هو الصحيح يف مذها الطافعية.1/432(, ذكر الطريازي يف اامهذب: )5/302( روضة ال البل: )5)

 (.6/362: )رداوي( االنصاف للم6)

= 
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, علق ااملك يف ااموات عىل االحياء, (1)«من أحيا أرو::ار ميتة فهي له»عندما قال: ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي -1

ا, وحصييول اامنفعة منها بينام العمل يف الوصييول إىل اامعدن حفر وتريا, فال وهو العامرو هل

 .(2)يكون ذلك سببًا للملك

حق بالظاهرو  ألهنا يف معناها فال لم ددو بل ااموات واامعادن الظاهرو, فت ةوألن اامعادن البابن-2

 .(3)متلك

ما أخذ واالف موات األرض  وألنه حيتاج يف كل جزء ينخذه إىل  عمل, فال يملك منه إال-3

 .(4)ألنه إذا أعمر انتفع به عىل الدوام من غري عمل مستننف فملك به

ة يف ملكية اامعادن ااموجودو يف من األقوال السييابق والذي يظهر لي بعد هذا العرض والبيان 

صالح  األرض اامباحة هو قول اامالكية, وهو أن اامعادن  كون لإلمام العادل يفعل فيها ما يراه حمققًا ام

 اامسلمل باعتباره نا،بًا عنها سواء يف ذلك ظاهرو وبابنة اما ينا:

 ألن اامصلحة العامة  قتيض ذلك, -1

 يكون ررًا و ضييقًا عىل اامسلمل.و ألن التملك الفردي فيها -2

 ألمهية هذا النوع من الثروات يف اقتصاد األما.-2

مع االنتاج واامحصييول, فكانت الدولة أوىل يف اسييتثامر وألن العمل الفردي فيها ال يتناسييا -3

 . . واهلل أعلا بالصواب وإليه اامآب اامعادن

 اختالفها يف ملكية اامعادن ااموجودو يف األرض اامملوكة:-ب

 اختلف الفقهاء يف ملكية اامعادن ااموجودو يف األرض اامملوكة عىل ثالثة أقوال وهي:

يت فاامملوكة متلك بملك األرض التي إن معادن األرض  القول األول: نت يف أرض ب كا ها, إن  ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(  عليقا يف باب من أحيا أرضا موا ا من كتاب احلرث واامزارعة 140-3/239احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه )( 1)

 من حديث عمر بن اخل اب.

 (.8/156(, واامغني: )1/432( انظر: اامهذب: )2)

 (.2/444(, والكايف البن قدامة: )5/302( انظر: روضة ال البل: )3)

 (.433-1/432( اامهذب: )4)

= 
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, (1)اامال فهي لإلمام, وإن كانت يف أرض مملوكة امعل فهي لصاحبها, وهذا القول هو مذها احلنفية

 .(6), ورواية للحنابلة(5)سحنون منها , وقول(4), ورواية ثانية للاملكية(3), والظاهرية(2)والطافعية

هذا القول ال يف عادنو لك  ,رق بل أنواع اام لك بم كة مت عادن التي  ظهر يف األرض مملو فاام

 األرض سواء أكانت ظاهرو أم بابنة وسواء أكانت جارية أم جامدو.

 وقد استدل أصحاب هذا القول بام ييل:

يه الصييالو والسييالم: اسييتد-1 واامعادن ، (7)«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»لوا بقوله عل

 ملك الططص وأرضه مال ال حيل أخذه من غري بيبة نفس صاحبه.ااموجودو يف 

ويرد عىل هذا االسييتدالل: أن األموال حمرمة األخذ من صيياحبها من غري بيا نفسييه فيام لو 

 كانت مملوكة, واامعادن ااموجودو يف األرض اامملوكة أقدم من ملك األرض فال  دخل يف حوز ه.

بالالً أرض كذا, من مكان  ملسو هيلع هللا ىلصيف األموال أنه أق ع رسول اهلل  واستدلوا أيضًا بام رواه أبو عبيد-2

باع بنو بالل من عمر بن عبد العزيز  قال: ف ها من جبل أو معدن,  كان في كذا, وما  كذا, إىل 

فطرج فيها معدنان, فقالوا: إنام بعناك أرض حرث ون نبعك اامعدن, وجاءوا بكتاب الق عية 

جريدو قال: فنعل عمر يمسحها عىل عينيه, وقال لقيمه: ألبيها يف ملسو هيلع هللا ىلص التي ق عها رسول اهلل 

 .(8)«انظر: ما استطرجت منها, ما أنفقت عليها, فقاصها بالنفقة, ورد عليها الفضل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/319(, ورد اامحتار: )1/117ل اامطتار: )(, و علي68-2/67( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.7/497(, واحلاوي الكبري: )1/195(, وحاشية الباجوري: )1/169(, واامهذب: )2/42( األم للطافعي: )2)

 (.8/238(, )6/111( اامحىل: )3)

 (.70(, والقوانل الفقهية: م )221-5/220(, والذخريو: )1/225( اامقدمات وااممهدات: )4)

 (.1/225قدمات: )( اام5)

 (.1/193(, ومنتهى االرادات: )8/157( انظر: اامغني: )6)

من كتاب العلا, وقد « التبليغ للعلا الطيياهد والغا،ا»(, يف باب 1/199( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )7)

 (.6/111استدل به ابن حزم يف اامحىل: )

(, والبالذري 2/742وكذلك أخرجه ابن زننويه يف األموال: ) (,424-423( األثر ذكره أبو عبيد يف األموال: م )8)

لدان: م ) لك يف ااموبن: )27يف فتوح الب ما باب إق اع النبي 244-1/243(, واالمام  للمعادن لبالل بن ملسو هيلع هللا ىلص (, 

 احلارث.

= 
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اامعدن لبني بالل, بعد أخذ  لصيياحبها, حيث رّد عمر  لكوهذا يدل عىل أن معدن أرض اام

 .(1)قيمة استطراج ذلك اامعدن

صل هذا ويمكن أن يرد عىل هذا ا ستدل به عليها, وليس هلا, وهو أن أ الستدالل بنن الدليل ي

راث اامزين ينتفع به هو وبنوه ال اأق عه بالل بن احلملسو هيلع هللا ىلص اامعدن أمره إىل االمام, وذلك أن الرسييول 

إنام بعناك أرض احلرث ون نبعك »يترصف يف رقبته ببيع أو هبة مثاًل, وهذا ظاهر من قول أبناء بالل: 

 و استدالل يف غري حمله.فه «اامعدن

مًا بوألن ث-3 متا هلذا اامعدن  امالك حق ااملكية  بات يف األرض اامملوكة أع ى ا باالث وت اامعدن 

 .(2)كاألشنار النابتة يف أرضه  كون له  ألن من ملك أرضًا ملكها بنميع أجزا،ها و وابعها

ا يراه صيياحلًا للمسييلمل, وهو أن معادن األرض اامملوكة  كون لإلمام يفعل فيها م القول الثاين:

 .(3)اامطهور من مذها اامالكية, والقول اامعتمد عندها ما عدا أرض الصلح فإن معادهنا ألهلها

وبلغني عن مالك أنه سييئل عن معادن الرببر التي ظهرت يف »ما نصييه:  (4)فقد جاء يف اامدونة 

 .«نخذ منها الزكاوأرضها فقال: أرى ذلك للسل ان, يليها ويق ع هبا امن يليها وي

قد أصييبحت  ها  ها يف أرض الرببر, ومع ذلك إن ملكيت نت مملوكة ألهل كا عادن  لك اام فإن  

 للسل ان.

 واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

ا يدل عىل أن أمر ممن احلارث اامزين, حيث فهموا أن عموم احلديث بواسييتدلوا بحديث بالل -1

 هنا.ملسو هيلع هللا ىلص لح اامسلمل, كام فعل الرسول اامعادن م وك لإلمام يترصف فيها لصا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.424(, واألموال: م )8/157( انظر: اامغني: )1)

نا،ع: )2) بدا،ع الصيي تار: )2/67-68(  ية: )(2/319(, ورد اامح هلدا ية عىل ا نا مات: 2/180, ورشح الع قد (, واام

 (.8/157(, واامغني: )1/243)

(, والرشييح الصييغري البن دردير: 70(, والقوانل الفقهية البن جزي: م )1/242( انظر: اامقدمات وااممهدات: )3)

رشح الكبري له: )1/214) سالك: )1/487(, وال (, 2/146طفيف: )(, وكذلك انظر ااملكية لل1/214(, وبلغة ال

 (.250-249واالجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي االسالمي: م )

 (.1/247( اامدونة الكربى: )4)

= 
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 .(1)وألمهية اامعادن عند البرش, ويف  ركها هلا فتنة ومرضو, فكان أمرها لإلمام منعًا لذلك-2

وألن اامعادن ااموجودو يف األرض اامملوكة أسييبق من ملك اامالكل هلا, فوجا أن  كون فيئًا -3

, حيث  رك ما يف (2) ﴾ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿  جلميع اامسييلمل يتوىل أمرها االمام لقوله  عاىل:

 .(3)األرض من غري ذكر, فدل عىل أن اامعادن ال  دخل يف ملك اامالك لألرض

 حللان اامالكية أن الصييلح وقع من اامصييعودليل ملكية أهل الصييلح امعادن أرضييها ما جاء 

لا اامصييالح رجع حكا ا مملوكة هلا دون غريها وإن أسييهنعاداامالكل هلا عىل أرضييها, فتكون م

 .(4)اامعادن لإلمام  ألن أحكام الصلح  زول باالسالم

لث: ثا لة القول ال ناب مذها احل عادن وهو  قال بعض (5)هو التفريق والتمييز بل أنواع اام به  ,و

 , وينا  فصيل مذاهبها عىل النحو التايل: (7), وبعض الفضالء اامعارصين(6)الطافعية

 تفريق بل اامعادن اجلامدو, واامعادن اجلارية فقالوا: مذها احلنابلة: وهو ال-أ

 . واستدلوا بام ييل: , سواء أكانت ظاهرو أم بابنة(8)إن اامعادن اجلامدو متلك بملك األرض فيها-1

نابتة فيها ثابتة متلك بملكها, ألنه ملك -1 إن هذه اامعادن جزء من أجزاء األرض اامملوكة 

 .(9)ااألرض بنميع أجزا،ها وببقاهت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/214(, وبلغة السالك: )1/487( انظر: حاشية الدسوقي: )1)

 ( من سورو األعراف.128( اآلية: )2)

 (.243-1/242( انظر: اامقدمات: )3)

ها ءفًا لسييحنون اامالكي فإنه يرى بقا(, هذا هو القول الراجح يف مذها اامالكية خال1/249( انظر: اامدونة الكربى: )4)

(, وحاشييية الدسييوقي عليه, واامقدمات ااممهدات: 1/487له. انظر:  فصيييل اامسيينلة: يف الرشييح الكبري للدردير: )

(1/242-243.) 

(, ومنتهى 16/97(, واالنصييياف للمرداوي: )5/252(, واامبدع البن مفلح: )8/157( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.1/193االرادات البن الننار: )

 (, وإىل هذا التفريق ذها أبو إسحاق.215-15/214( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )6)

 (.77(, والسياسة االقتصادية اامثىل: م )180-178( انظر: النظام االقتصادي للنبهاين: )م7)

 (.1/193(, ومنتهى االرادات: )16/97(, واالنصاف: )8/157( انظر: اامغني: )8)

 (.5/252(, واامبدع البن مفلح: )8/157( انظر: اامغني: )9)

= 



 180 الفهارس 

ويمكن أن يرد عىل هذا االسييتدالل بنن جنس اامعادن اتلف عن األرض اامملوكة, واختالف 

سبقية  صفة يمنع من الت ابق يف احلكا وهو انتفاء ااملكية للمعدن يف  لك األرض اامملوكة, ثا إن أ ال

نا عدن, ويكون أمره لإلمام أو  لك اام لذ كه  لك الطييطص لألرض يمنع من متل عادن عن م به اام ،

 للمصلحة يف ذلك.

 اجلارية.اامعادن  وألن اامعادن ليست من أجزاء األرض كام ذكروا فنشبهت 

 .(1)لكية اامعادن اجلامدو أن ال  كون ظاهرو قبل إحيا،ها ومتلكهاامواش بوا 

كها ق ع عن اامسييلمل وأما إذا كانت ظاهرو قبل متلك األرض فإهنا ال متلك بملكها, ألنه بتمل

 .(2)صاًل إليهاوا نفعًا كان

اامعادن اجلارية كالقار, والنفف وااماء إذا ظهرت يف األرض اامملوكة فهل يملكها صيياحبها -2

 أم ال؟ روايتان يف مذها االمام أمحد رمحه اهلل.

لك  اما بإذن ا هبا إال  فاع  لك غريه لالنت حة, لكن يكره دخول م با لك وهي م هنا ال مت األوىل: أ

 .(3)ذهالألرض, وهو الصحيح من اام

 واستدلوا هلذه الرواية بام ينا:

, فإن اامعادن السييا،لة كااماء (4)«الناس رشكاء يف ثالث: يف املاء والكأل والنارملسو هيلع هللا ىلص : »بقول النبي -1

 والنفف من الرشكات العامة ال يصح متلك أرضها.

 .(5)لكنزوألن اامعادن اجلارية ليست من أجزاء األرض اامملوكة, فال متلك بملكها فنشبهت ا-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/157( انظر: اامغني: )1)

 ( انظر: اامصدر السابق.2)

 (.5/253(, واامبدع: )16/99(, واالنصاف: )8/157( انظر: اامغني: )3)

 (.6/7( يف باب يف منع ااماء من كتاب البيوع,صححه األلباين يف إرواء الغليل )3/750,751أخرجه أبو داود يف سننه, )احلديث ( 4)

 (.5/253(, واامبدع: )8/157( انظر: اامغني: )5)

= 
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 .(2)منها  (1) الثانية: إن اامعادن اجلارية يف أرض مملوكة متلك, واختارها أبو بكر عبد العزيز

 وذلك ألن هذه اامعادن السا،لة خارجة من أرض مملوكة فتملك بملك األرض قياسًا عىل ملكية

 .(3)يف أرض مملوكة اامعادن اجلامدو والزرع ااموجود

جة من أرض مملوكة ال يعني متلكها هبا  ألن هذا النوع من اامعادن ولقا،ل أن يقول: كوهنا خار

 ورد فيها نص رشعي يفيد االباحة العامة, وال اجتهاد مع النص.

ثا إن القيا  عىل اامعادن اجلامدو قيا  عىل أصييل خمتلف فيه, وأن القيا  عىل الزرع ااموجود 

السييا،لة جاء فيها نص يفيد االباحة, والزروع يف األرض اامملوكة فهو قيا  مع الفارق  ألن اامعادن 

 هلا ملك خام لنباهتا يف ملك خام فاف قا.

سواء أكانت ظاهرو أم -ب طافعية يفرقون بل اجلامدو واجلارية, فقالوا بملكية اجلامدو  بعض ال

 .(4)بابنة, وعدم ملكية اجلارية

 كون دا،اًم ملكية عامة, سييواء ذها بعض اامعارصين إىل أن اامعادن الدا،مة التي ال  نق ع, -ج

جا الكبريو التي يستمر انتفاعها إىل أمد بويل, اأكانت ظاهرو أم بابنة, جامدو أم سا،لة, وكذلك اامن

 .(5)أما اامعادن اامحدودو اامقدار فإهنا  كون من ااملكية الفردية

وجودو يف األرض هو القول الثاين, وهو أن ملكية اامعادن اام والذي يظهر لي بعد هذا البيان 

سد احلاصلة متاامملوكة  كون بيد االمام, وال  لك اامعادن بملك أرضها, جلبًا للمصالح ودفعًا للمفا

بإع اء حق ااملكية لألفراد وألمهية اامعادن عند النا , ويف  ركها هلا فتنة ومرضو فكان أمرها لإلمام 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هييييي, و فقه باخلالل 285 لميذ أيب بكر اخلالل, ولد سيينة  -أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أمحد الفقيه البغدادي (1)

( 306-1/308(, وببقات اامفسين للداودي )119-2/127هي. انظر: ببقات احلنابلة )363واخلرقي,  ويف سنة 

 (.45-3/46وشذرات الذها )

 (.16/98( انظر: االنصاف: )2)

 (.5/253(, واامبدع: )8/157( انظر: اامغني: )3)

 (.2/373(, ومغني اامحتاج: )15/222( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )4)

 (.77(, والسياسة االقتصادية اامثىل لعبد الرمحن اامالكي: )م180-178تصادي للنبهاين: )م( انظر: النظام االق5)

= 
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 .(1)منعًا لذلك

ن إحيا،ها و عمريها وزروعها بطالف ملكية اامعادن وألن ملكية األراا هتدف إىل االنتفاع م

 فإهنا كملكية العل النفيسة واألهنار اجلارية فاألوىل أن تتلفا يف احلكا.

صدد ذكر بعض اامعارصين سا  ما كان جيد  : ونرى(2)وهبذا ال سابقة كانت عىل أ أن األقوال ال

تطيياف اامناجا الكبريو باآلالت واخلربو حمدودو من هذه اامعادن, أما بعد اك ةالنا  من كميات قليل

سواء  سا،لة فينبغي أن نقالفنية  سها عىل حادثة ااملك الواردو يف احلديث, وننعلها كانت جامدو أم  ي

للمسييلمل  يعًا, وننخذ بقول اامالكية يف ذلك, اما يف ذلك من احلل من ان باق االسييالم يف  يع 

 ."وبحاجة اامسلمل من جهة أخرى كاألهنار الكبريو األموال التي  تصف بعظا اامقدار من جهة

 واهلل أعلا بالصواب.

 من مل  أروار فهل يمل  ركازها وكنوزها املدفونة فيها؟  -3

 ينا  فصيل اامسنلة عىل ال  يا اامذيل:

 أوالر: التعريف بالركاز والكنوز وأقسامها:

, (3)ى: إثبات يشء يف يشء يذها سييفالً وهو منخوذ من الفعل َرَكَز واامعن الركاز يف اللغة: -أ

, ومنه قوهلا: اركز صيياحا اامعدن إذا أكثر ما ارج منه له (4)أركز الرجل إركازًا وجد ركازاً »يقال: 

من فضيية وغريها, والركاز: االسييا وهي الق ع العظام مثل اجلالميد من الذها والفضيية ترج من 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سوقي: )1) شية الد صاوي: )1/487( انظر: حا سالك لل سالمي 1/214(, وبلغة ال صادية من منظور إ (, والنظرية االقت

 (,196للدكتور شوقي دينا: م )

(, 104سييالمي من اامعارصين, انظر: نظام االسييالم االقتصيياد: م)وهذا القول رجحه كثري ممن كتا يف االقتصيياد اال 

 (.127(, وااملكية أليب زهرو: م )250واالجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي االسالمي: م )

 (.104( صاحا نظام االسالم يف االقتصاد: م )2)

 (.2/433( معنا مقاييس اللغة: )3)

 (.254وخمتار الصحاح: م )(, 1/237( اامصباح اامنري للفيومي: )4)

= 
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 .(2)ركزه هاهلية, وهو من قياسه  ألن صاحب, والركاز هو اامال اامدفون يف اجل(1)اامعادن

 الركاز يف اصطالح الفقهاء:-ب

, (4), والطافعية(3)الركاز ي لق عىل اامال اامدفون يف اجلاهلية وهو مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 .(6), والظاهرية(5)واحلنابلة

اليمن, وفيايف البلدان الركاز ما أصيييا يف أرض مثل احلناز, و»: -رمحه اهلل-قال االمام مالك 

 .(7)«من دفن اجلاهلية

 .(8)«الذي ال شك فيه أن الركاز دفن اجلاهلية»: -رمحه اهلل-وقال االمام الطافعي 

 .(10)«الركاز وهو دفن اجلاهلية»: من فقهاء احلنابلة: (9)وقال اخلرقي

 .(11)«وأما الركاز فهو دفن اجلاهلية فقف»وكذلك قال ابن حزم الظاهري: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.169(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: م )2/183(, والقامو  اامحيف: )5/256( انظر: لسان العرب: )1)

 (1/237(, واامصباح اامنري: )434-2/433( انظر: معنا مقاييس اللغة: )2)

 (.79(, ومتن الرسالة للقريواين: م )1/249( انظر: اامدونة الكربى: )3)

 (.6/91(, واامنموع رشح اامهذب: )4/50ظر: األم: )( ان4)

 (.127(, واألحكام السل انية أليب يعىل: م )4/231( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.6/109( انظر: اامحىل: )6)

(, وحاشييية الدسييوقي: 69(, وانظر:  عريفها للركاز يف القوانل الفقهية البن جزي: م )1/249( اامدونة الكربى: )7)

(1/489-490.) 

هذب للنووي: )2/42( انظر: األم: )8) كاز: رشح اام تاج للرشييبيني: 6/91(, وانظر  عريفها للر (, ومغني اامح

(1/396.) 

قاسييا عمر بن احلسييل بن عبد اهلل بن أمحد اخلرقي, قرأ العلا عىل من قرأه عىل أيب بكر اامروزي, 9) ( اخلرقي: هو أبو ال

هلل ابني االمام أمحد ابن حنبل. وله مصيينفات كثريو يف اامذها ون ينترشيي منها إال وحرب الكرماين وصييالح وعبد ا

اامطترصيي يف الفقه ألنه خرج من مدينة السييالم, فنودع كتبه يف درب سييليامن, فاح قت الدار التي كانت فيه الكتا . 

 هي ودفن بدمطق. 334 ويف سنة 

 (.118-2/75انظر: ببقات احلنابلة: ) 

(, 26(, مع رشحه البن قدامة. وانظر:  عريفها للركاز أيضييًا يف ال رق احلكمية: م )4/231خلرقي: )( خمترصيي ا10)

 (.56واامقنع: م )

 (.4440(, والبئر جبار من كتاب احلدود, برقا: )6/109( انظر: اامحىل البن حزم: )11)

= 
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هذا إهنا ومما  ية وعىل  جلاهل هل ا نه أ ما دف هاء يرون أن الركاز هو  سييبق يظهر أن  هور الفق

 يفرقون بل اامعدن والركاز.

العجامء جبار، والبئر جبار، واملعدن جبار، ويف الركاز »ملسو هيلع هللا ىلص:  قولهبواسييتدلوا عىل مذهبها هذا 

 .(1)«اخلمس

 .(2)لك عىل اامغايرو بينهامبل اامعدن والركاز بحرف الع ف فدّل ذملسو هيلع هللا ىلص حيث فرق الرسول 

ذها فقهاء احلنفية إىل عدم التفريق بل اامعدن والركاز, في لقون الركاز عىل ما يطييمل اامعدن 

 .(3)والكنز

 .(4)«اسا الركاز يتناول الكنز واامعدن  يعاً »قال السخيس من احلنفية: 

د, غري أنه حقيقة يف اامعدن, والركاز: هو اسا اما حتت األرض خلقة أو بدفن العبا»قال الكفوي: 

 .(5)«وجماز يف الكنز عند التقييد

وعللوا لقوهلا بنن الركاز يطييمل اامعدن والكنز بام ورد عن العرب من قوهلا: أركز الرجل إذا 

 .(6)أصاب ركازًا, فإن الركاز جمموعة الق ع الذهبية والفضية التي ترج من اامعدن

رض إذا أ يته واامال يف اامعدن يثبت يقال: ركز ربحه يف األ ن االثبات,وبقوهلا: الركاز عبارو ع

 .(7)كام هو يف الكنز

لذي يظهر لي  ية وذلك  ا بالتفريق بل اامعدن والركاز, وأن الركاز هو دفن اجلاهل هو القول 

لداللة احلديث النبوي عىل ذلك, حيث أن أحاديث الركاز فرقت بل الركاز اامدفون يف األرض, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(  37سبق ترجيه يف م ) ( احلديث1)

باري البن حنر: )2) ية يف غريا احلديث واألثر البن األثري: )365-3/364( انظر: فتح ال ها يل 2/258(, والن (, ون

 (.2/147األوبار للطوكاين: )

سور للسخيس: )3) ساين: )2/117(, واالختيار لتعليل اامطتار: )2/211( انظر: اامب صنا،ع للكا (, 2/65(, وبدا،ع ال

 (.2/180ورشح الكفاية عىل اهلداية: )

 (.2/211( اامبسور: )4)

 (.480( الكليات أليب البقاء الكفوي: م )5)

 (.3/364(, وفتح الباري: )2/179( انظر: رشح العناية عىل اهلداية: )6)

 (.2/234(, والبحر الرا،ق: )2/211( انظر: اامبسور: )7)

= 
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 اامطلوق يف األرض. واهلل أعلا بالصواب. وبل اامعدن

التمر وهذا زمن  أو من وقد كنزُت  ,مع وامتألتالكنز من اكتنز ال ء: اج الكنل يف اللغة:-ج::::

صدر واجلمع كنوز مثل فلس وفلو (1)الكناز سمية باام سبحانه (2), والكنز اامال اامدفون   , ومنه قوله 

 . (3)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ و عاىل:

 .(4)«أعطيت الكنلين األمحر واألبيض»ومنه احلديث: 

, وقيل: الركاز كل ما يطتمل عليه بابن األرض (5)هو اسا امدفون العباد الكنل يف االصطالح:-د

صل خلقها, و كوينها كالذها الغفل ضة, واألحنار الكريمة, والفحا  (6)من جوهر هو فيها بن والف

 .(7)وضع االنسان ويسمى كنزاً احلنري ونحوه, ويسمى معدنًا أو ب

 وعىل هذا ال فرق بل الركاز والكنوز عند  هور الفقهاء كام سبق بيان ذلك.

ضاح مدلول كل من الركاز والكنوز ظهر لنا جليًا أن الركاز والكنوز بمعنى واحد -ه:::: بعد ا 

 ينهام فيام ينا:لدى فقهاء الرشيعة, وأن الركاز هلا عالقة باامعادن ويمكن حتديد هذه العالقة ب

أوالً: العالقة اللغوية بينهام: إذ اامعدن منخوذ من العدون وهي االقامة واالثبات, والركاز من 

 .(8) حلصول النطوب والركز واخلفاء يف كل منهامامالركز والغرز يف اامكان, واألرض جتمعه

 العالقة الرشعية بينهام: و نا يف أمور وهي:  :ثانياً 

رصف فيهام الغرم بالتعدي واال الف وإمكان الغنا والنامء يف كل عالقة مالية -1 رشعية,  لزم اامت

 منهام, وذلك لقبول اامعدن والركاز اامعامالت الرشعية من بيع, وهبة ووصية وإحياء.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.207(, واامصباح اامنري: م )3/893( انظر: الصحاح: )1)

 (.580(, وخمتار الصحاح: م)2/542نري: )(, واامصباح اام402-5/401( انظر: لسان العرب: )2)

 ( من سورو التوبة . 34( اآلية: )3)

 ., ب قيا خليل منمون شيحا(, باب أرشار الساعة من كتاب الفتن18/13( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )4)

 (.480( الكليات أليب البقاء الكفوي: م )5)

 ( . 477( الغفل : اام وك . انظر خمتار الصحاح: م )6)

 (.121( انظر: ااملكية أليب زهرو: م )7) 

ية البن األثري: )8) ها يل اجلرار: )2/258( انظر: الن مة بن 1/394(, ومغني اامحتاج: )2/92(, والسيي قدا (, واخلراج ل

 (.238جعفر: م )

= 
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 .(1)هام ممكناً نا فاق اامعدن والركاز يف اخلمس الواجا فيهام رشعًا جيعل التقارب والتطابه بي-2

رشعية اامتعلقة إمكان الث-3 رشعية فيهام, وهي قبول اامعادن والركاز للملكية, واألحكام ال مرو ال

 بنوعية أرض اامعادن.

 الركاز: أنواع-و

 قسموا الركاز إىل ثالثة أقسام وهي: -رمحها اهلل-الفقهاء -أ

األول: الركاز االسيالمي: عرف الركاز االسيالمي بننه ما وجدت عليه عالمة االسيالم أو اسيا 

, مما  دل عىل أنه (2)أو أحد من خلفاء اامسلمل أو وال هلا أو  آية من قرآن ونحو ذلكملسو هيلع هللا ىلص لنبي ا

 .(3)دفن يف األرض بعد ظهور االسالم عليها

وما كان عليه عالمة اامسلمل والكفار فهو ركاز إسالمي أيضًا, ألن ظاهره يطهد بحيازو اامسلا 

 .(4)ذلك له بقية اامسلمل فيستتبعله 

 ين: الركاز جمهول احلال:الثا

 أما الركاز اامنهول حاله فهو الذي ال عالمة عليه, 

 وقد اختلف الفقهاء يف اعتباره وإحلاقه عىل قولل:

إنه ركاز جاهيل  أخذًا باألصل  ألن الكنوز غالبًا  كون من الكفار, وهو ظاهر مذها  القول األول:

 .(7), وبعض أصحاب الطافعي(6), واامالكية(5)احلنفية

سالم لتقادم أهله, وبول  القول الثاين: سالمي  أخذًا باحتامل األمرين, ثا غلا حكا اال إنه ركاز إ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يناين: (, واهلداية للمرغ214-2/212(, واامبسييور للسييخيسيي: )43-2/42(, واألم: )1/246( انظر: اامدونة: )1)

 (.4/232(, واامغني البن قدامة: )1/243(, واامقدمات ااممهدات: )1/108)

 (.4/22(, واامغني البن قدامة: )2/65( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.2/148( ااملكية للطيخ عيل اخلفيف: )3)

 ( .4/232(, واامغني البن قدامة: )2/44( انظر: األم للطافعي: )4)

 (.2/65(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/235،ق: )( انظر: البحر الرا5)

 ( .1/215( مع حاشية الدسوقي وبلغة السالك: )490-1/489( انظر: الرشح الكبري للدردير: )6)

 (.1/170( انظر: اامهذب للطريازي: )7)

= 
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. والقول الثاين أوىل بالقبول لتغليا جانا  (2), واحلنابلة(1)مد ه. وهو ما ذها إليه الطييافعية

 . . واهلل أعلا بالصواب االسالم عىل غريه

كاز اجلاهيل بننه ما عرف أن أهل اجلاهلية كانوا يتطذونه من رب الثالث: الركاز اجلاهيل: عرف الر

 .(3)األعاجا وحليتها, وحلية غريها من أهل الرشك

والذي يميزه عن غريه بنن  رى عالماهتا كنسامء ملوكها وصورها وصلبها وصور أصنامها 

 .(5), ومما فيه داللة سبق دفنه قبل ظهور االسالم وأهله(4)ونحو ذلك

وحيل وجواهر (6)ثار االسييالمية منها, واجلاهلية عىل اختالف أنواعها من مسييكوكات وهذه اآل

يف زماهنا وسا،ر الثروات اامعدنية  ةمعدنية مكنوزو يف الرب أو البحر وكل األدوات واآلالت اامستعمل

 . واهلل أعلا. (7)القابلة لالر كاز والدفن ي لق عليها اسا الركاز

 د الفقهاء:ثانيار: ملكية الركاز عن

 فرق الفقهاء بل أنواع الركاز واألرض ااموجودو فيها, ومن ثا جرى حتديد ملكية الركاز:

 ملكية الركاز املوجود يف األرض املباحة:-أ

 ملكية الركاز اجلاهيل:-1

إذا كان الركاز جاهليًا ووجد يف أرض االسييالم اامباحة فلواجده أربعة أمخاسيييه بعد إخراج 

 .(8)ة الفقهاء من احلنفية, واامالكية, والطافعية واحلنابلة والظاهرية من غري خالفاخلمس, وعليه عام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/170( انظر: اامهذب للطريازي: )1)

 (.1/314( انظر: الكايف البن قدامة:)2)

 (.2/65(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/44( انظر: األم للطافعي: )3)

 (.4/232( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (126(, وااملكية أليب زهرو: م )2/148( انظر: ااملكية لعيل اخلفيف: )5)

 ( .107( مسكوكات : الدراها والدنانري اامنقوشة . انظر : اامصباح اامنري: م )6)

(, والرشييح الصييغري 1/351(, واامدونة الكربى: )1/185حلكام: )(, ودرر ا22( انظر: اخلراج أليب يوسييف: م )7) 

 (.73-4/72(, والفقه االسالمي وأدلته: )2/45(, واألم: )1/215للدردير: )

 (.214-2/213(, واامبسور للسخيس: )109-1/108( انظر: اهلداية: )8)

= 
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 واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ينا:

إن وجدته يف قرية مس::كونة أو » كنز وجده رجل يف خربة جاهلية: قال يفملسو هيلع هللا ىلص حديث أن النبي -1

فه، وإن وجدته يف خربة جاهلية أو يف قرية  ي تاء فعرن مس::كونة ففيه ويف الركاز  س::بيل مي

 .(1)«اخلمس

عد إخراج اخلمس  جده ب كاز لوا باقي الر يدل عىل أن  مه  يث: أن مفهو حلد لة من ا لدال جه ا و

 .(2)الواجا رشعاً 

رجًا من اامدينة فن ى اأن رجاًل وجد ألف دينار مدفونة خ»:  وبام أثر عن عمر بن اخل ا ب -2

 .(3)«رها ودفع إىل  الرجل بقيمتهاهبا  عمر بن اخل اب, فنخذ اخلمس ما،تي د

بالسنة يف الركاز, حيث أخذ اخلمس ودفع الباقي يف أربعة أمخاسه   فقد عمل عمر بن اخل اب

 .(4)لواجده, وذلك ألنه وجده يف أرض مباحة

أا برجل وجد يف خربة ألفًا ومخسييام،ة درها بالسييواد, »:  وبام أثر عن عيل بن أيب بالا -3

ل فيها قضيياء بينًا, إذ كنت وجدهتا يف قرية خربة حتمل خراجها قرية عامرو فقال عيل: ألقضيي

 .(5)«فهي هلا, وإن كانت ال حتمل فلك أربعة أمخا  ولنا مخس

ىض عيل  يف األرض التي ال حتمل خراجها وهي اامباحة ااموات  واجدهل باقي الركاز أن فقد ق

 بعد أخذ اخلمس.

الكفار غنيمة امن وجدها, وإحراز الركاز هنا حصييل  لأمواقيا  الركاز عىل الغنيمة, فإن -4

 جئجئ جئ ي   ي ی﴿ , لقوله  عاىل:(6)لفعل الواجد له, وكسييبه فكان له بعد اخلمس كالغنيمة متاماً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وأبو عبيد يف األموال: 2/203نده: )( يف باب اللق ة, وأمحد يف مسيي2/137( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )1)

 (.2/233(, وهو حديث صحيح. انظر: التلطيص احلبري: )468م)

 (.4/233( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.7/326(, وابن حزم يف اامحىل: )429-428( األثر أخرجه أبو عبيد يف األموال: م )3)

 (.430( األموال أليب عبيد: م )4)

جه أ5) يد يف األموال: م )( األثر أخر نة الكربى: 326-7/325(, وابن حزم يف اامحىل: )429بو عب امدو (, وذكره يف ا

 (.2/214(, واامبسور: )1/250-251)

(, والرشييح 4/235(, واامغني: )1/117(, واالختيار: )1/108(, واهلداية: )22( انظر: اخلراج أليب يوسييف: م )6)

= 
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﴾(1). 

 ملكية الركاز اإلسالمي يف األرض املباحة:-2

 عرف, فإذا وجد إذا كان الركاز إسييالميًا, ووجد يف األرض اامباحة, فهو لق ة متلك بعد أن 

صيياحبها أع ي, وإال بقيت يف ذمة واجدها إىل حل ظهور صيياحبها, وإن غلا عىل الظن انتهاء 

 .(2)مالكها ف جع إىل بيت اامال, وعىل ذلك جرى اجتهاد فقهاء االسالم

 وقد استدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ينا:

 .(3)«قطة يعرفما يوجد يف األرض امليتة فهو ل»قال: ملسو هيلع هللا ىلص حديث أن النبي -1

فإن عموم احلديث يدل عىل أن الركاز االسالمي يكون لق ة  عرف لصاحبها ال حيل متلكها من 

 واجدها.

وألن الركاز االسالمي ااموجود يف األرض ااموات غري موات يف ذا ه, وإنام هو مملوك لصاحبه -2

 .(4)فيكون له لق ة

م عرفنا أنه من وضع اامسلمل, ومال اامسلا وألن الركاز إذا كان فيه يشء من عالمات االسال-3

 .(6), أو يملك بحال وإنام هو لق ة  عرف لصاحبها(5)ال يغنا

 :يف األرض املباحة ملكية الركاز جمهول احلال أو العالمة-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/324(, واامحىل البن حزم: )2/591الكبري: )

 ( من سورو األنفال.69( اآلية: )1)

يس: )2) سخ سور لل رشح 1/137(, وجواهر االكليل: )33(, واخلراج ليحيى بن آدم: م )2/214( انظر: اامب (, وال

(, واألحكام السل انية للاموردي: 163-1/162(, واامهذب للطريازي: )2/44(, واألم: )1/493الكبري للدرير: )

(, 2/494(, و صييحيح الفروع: )233-4/232(, واامغني البن قدامة: )1/316تاج: )(, ومغني اامح120م )

 (.8/257واامحىل البن حزم: )

(, يف باب إذا جاء صيياحا اللق ة بعد سيينة ردها, ومسييلا يف 93-5/91( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )3)

 (, يف باب اللق ة.10/146صححيه: )

 .(2/44( انظر: األم للطافعي: )4)

 (.1/117(, واالختيار للموصيل: )2/214( انظر: اامبسور للسخيس: )5)

 (.4/233(, واامغني البن قدامة: )1/396( انظر: مغني اامحتاج: )6)

= 
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 اختلف الفقهاء يف ملكية الركاز جمهول العالمة عىل قولل:

هذا يعرف أن الركاز اامنهول العالمة ااموجود يف القول األول: حة يكون لق ة, فعىل  با  األرض اام

لصيياحبه, وال يملك, فإن وجد صيياحبه أع ي له وإال رفع إىل بيت مال اامسييلمل, ألنه وارث 

ية كة وهو الراجح من قول احلنف حة واامملو با لك األرض اام , (1)من ال وارث, وسييواء يف ذ

 .(3), واحلنابلة(2)واامطهور يف مذها الطافعية

 عىل ما ذهبوا إليه بام ينا: وقد استدلوا

 إهنا أحلقوا الركاز اامنهول العالمة بالركاز االسالمي كام سبق بيان ذلك.-1

 .(4)وألن العهد قد  قادم والظاهر أنه ن يبق يشء مما دفنه أهل احلرب-2

 .(5)فيبقى الركاز إسالميًا ينخذ حكا اللق ة

هيل واالسييالمي, فيع ي حكا االسييالم وألن هذا النوع من الركاز حيتمل الرضييبل اجلا-3

 .(6)لقرب عهده, فيكون لق ة

ثاين: نه  القول ال فإ هذا  يًا, وعىل  جاهل حة يكون  با كاز جمهول العالمة ااموجود يف األرض اام أن الر

 .(9), وبعض الطافعية(8), وقول للحنفية(7)لواجده بعد إخراج اخلمس منه, وهو مذها اامالكية

 واستدلوا بام ينا:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/117(, واالختيار: )2/214( انظر: اامبسور: )1)

 (.1/396(, ومغني اامحتاج: )1/163( انظر: اامهذب: )2)

 (.1/74(, وزوا،د الكايف واامحرر عىل اامقنع: )1/595( انظر: الرشح الكبري: )3)

 (.2/214( اامبسور للسخيس: )4)

 (.2/595(, والرشح الكبري: )1/117( انظر: االختيار للموصيل: )5)

 (.1/163( انظر: اامهذب للطريازي: )6)

 (.1/137(, وجواهر االكليل: )1/493( انظر: الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي عليه: )7)

 (.1/117(, واالختيار للموصيل: )2/214انظر: اامبسور: ) (8)

 (.93-6/92(, واامنموع رشح اامهذب: )1/163( انظر: اامهذب للطريازي: )9)

= 
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لدفن أن يكون دفن جاهيل-1 لا يف ا غا بًا من الكفرو(1)قالوا: ألن ال غال , (2), وذلك ألن الكنوز 

 حسا ما ذكروا.

ويمكن أن يع ض عىل هذا االسييتدالل بنن الغالا أمر غري مقبول  ألن الغالبية ال  ننر عىل 

ه, فيبقى إحلاق اامعدن اامركوز المكان ذها العالمة بمرور الزمن حتى من الركاز االسييالمي نفسيي

 اامنهول العالمة باالسالمي أوىل لقرب زمانه.

 .(3)قالوا: ألن الوضع الذي وجد فيه موات يطهد بننه ركاز جاهيل-2

بننه ال  الزم بل األرض ونوعية الركاز, فإن إباحة األرض ال  نفي بقاء  ويمكن أن يرد عليه 

 فاألوىل به بيت مال اامسلمل باعتباره لق ة. ته, وإن اندثراالسالمي لصاحبه, ولو مات فلورث الركاز

من القولل السييابقل هو القول األول, وهو إحلاق الركاز اامنهول العالمة  والذي يظهر لي 

 بالركاز االسالمي, وعىل هذا يكون مثل هذا الركاز لق ة وذلك اما ينا:

 لقوو استدالهلا.-1

بتزاز وألن بيت مال اامسييلمل وارث من ال وألن األخذ به حيف  احلقوق من االختال  واال-2

 وارث له عند عدم ظهور صاحا الركاز االسالمي.

 واهلل أعلا بالصواب .

 ملكية الركاز املوجود يف األرض اململوكة: -ب

كاز واألرض  ية الر باختالف نوع كة  كاز ااموجود يف األرض اامملو ية الر اتلف حكا ملك

 ىل النحو التايل:اامملوكة أيضًا, وينا  فصيل هذا ع

 ملكية الركاز اجلاهيل املوجود يف أرض مملوكة ملسلم.-1

 اختلف الفقهاء يف حكمه عىل قولل:

جده القول األول: ية مملوكة يكون لوا جلاهيل ااموجود يف أرض إسييالم وهو قول  ,أن الركاز ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/137(, وجواهر االكليل: )1/490( حاشية الدسوقي: )1)

 (.1/117( انظر: االختيار: )2)

 (.1/163( انظر: اامهذب للطريازي: )3)

= 
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, (3), ومذها الظاهرية(2), وهو الصحيح من اامذها عند احلنابلة(1)االمام أيب يوسف من فقهاء احلنفية

 .(6)من فقهاء األمصار أيضاً   (5) وأيب ثور  (4) وهو قول احلسن بن صالح

 واستدل أصحاب هذا القول بندلة منها:

, قالوا: فقد دل احلديث عىل وجوب «يف الركاز اخلمس»يف احلديث اامروي عنه: ملسو هيلع هللا ىلص بقوله  -1

 إخراج اخلمس, وما بقي فهو لواجده.

،ل أن يقول:  قا ية ول يدل عىل أن البق ما  يه  كاز, وليس ف جا يف الر حلديث ورد يف احلق الوا ا

 لواجده.

وإن سييلا هبذا االسييتدالل فإنه وارد يف األرض غري اامملوكة, فال يدخل فيام نحن فيه وهي 

 األرض اامملوكة.

طة  -2 ضًا بام روي عن عا، ستدلوا أي سلأ >وا صبُت كنزًا, فرفعته إىل ال  ان, ن رجاًل قال هلا: أ

 .(7)«بفيك الكثكث»فقالت عا،طة: 

 ابه م لقًا.صقالوا: يفها من األثر اامذكور أنه ال يكون الركاز للسل ان, وإنام هو لواجده الذي أ

ويمكن أن يرد عىل هذا االسييتدالل بننه قد يفها من فعل الرجل ما يدل عىل جواز رفع الركاز 

را اهلل عنها  -صيل له, ثا إنه عند عدم قبول عا،طة اجلاهيل إىل بيت اامال عند عدم وجود اامالك األ

كان موجودًا يف أرض مباحة, ويملكه  - وزجرها للرجل عندما رفع الكنز للسييل ان لعل ذلك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وحاشييية ابن عابدين: 1/212(, وجممع األهنر: )2/66(, وبدا،ع الصيينا،ع: )22أليب يوسييف: م)( انظر: اخلراج 1)

(2/45-47.) 

 (.1/400(, ورشح منتهى االرادات: )6/598(, واالنصاف: )6/598(, والرشح الكبري: )4/234( انظر: اامغني: )2)

 (.4/231( انظر: اامحىل البن حزم: )3)

هييي. انظر: هتذيا 169هييي,  ويف سنة 100بن صالح بن حي اهلمداين الثوري الكويف, ولد سنة  هو أبو عبد اهلل احلسن (4)

 (.7/361( و سري أعالم النبالء )285-2/289التهذيا )

سنة  (5) سنة 117هو إبراهيا بن خالد الكلبي البغدادي مفتي العراق, ولد يف حدود  هيييي. انظر: وفيان 240هيييي, و ويف 

 (.93-2/94( وشذرات الذها )74-2/80الطافعية الكربى للسبكي ) ( وببقات1/26األعيان )

 (.4/234( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (, والكثكث: ال اب.7/324( األثر أورده ابن حزم يف اامحىل: )7)

= 



 193 الفهارس 

عىل ذلك ال يقبل االسييتدالل باألثر يف هذا اامقام  ألن اخلالف وارد فيام إذا وجد الركاز يف و ,واجده

 أرض مملوكة.

اهيل عىل الغنيمة بنامع األخذ للواجد يف كل منهام  ألن أربعة أمخا  الركاز قيا  الركاز اجل -3

غانمل باقي لل ها اخلمس, وال خذ من مة يؤ كالغني خذ اخلمس  عد أ جده ب  , (1) كون امن و

. فإن اآلية  ضييمنت إخراج مخس (2) ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ لقوله سييبحانه و عاىل:

ها باقي ألهل مة, وال ية للمسييلمل  الغني فار غنم كاز, ألن أموال الك لك الر كذ غانمل, و ال

 .(3)والركاز منها

ويرد عىل هذا االسييتدالل بالقيا  أن فيه نظرًا من حيث االبالق عىل الركاز بننه غنيمة, فام 

الذي يسييوغ اغتنامه وهو يف أرض مملوكة؟ واالسييتدالل بآية الغنيمة هو يف غري حملها خاصيية, وأن 

اردو فيام أخذ من الكفار بحرب, وقتال, وهذا منتف لدخول حكا الركاز يف حوزو مسييلا الغنا،ا و

مال  يت  هلا يف االسييالم, وإال رفع لب مالك  فإن عدموا فألقىصيي  ته,  له إن وجد وإال لورث فيكون 

 اامسلمل  ألنه وارث من ال وارث له.

بالظهور عليه, وهذا قد وألن الركاز ال يملك بملك األرض  ألنه مودع فيها, وإنام يم -4 لك 

 .(4)ظهر عليه, فوجا أن يملكه

بنن هذا القول يعترب فيام إذا كان الركاز يف أرض مباحة, ولكن  ويمكن أن يرد عىل هذا التعليل 

 األمر هنا اتلف  ألن الركاز يف أرض مملوكة وعىل هذا فال يقبل هذا التعليل.

 هور عليه مما اختلفوا فيه.ثا إن مسنلة متلك ركاز األرض  اامملوكة بالظ

واستدلوا أيضًا بالقيا  عىل الركاز ااموجود يف اامفازو  ألنه هو الذي أظهره وحازه, ون يملكه  -5

 , فكان الركاز لواجده.(5)االمام  ألنه لو ملكه الكنز مع األرض ن يكن عدالً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/66(, وبدا،ع الصنا،ع: )22م أيب يوسف: م )ا( انظر: اخلراج لإلم1)

 من سورو األنفال. 41( اآلية: 2)

 (.7/324(, واامحىل البن حزم )6/601(, والرشح الكبري )4/235( انظر: اامغني البن قدامة )3)

 (.7/325(, واامحىل )4/233(, واامغني البن قدامة )2/234( انظر: البحر الرا،ق )4)

 (.1/117(, واالختيار للموصيل )2/66( انظر: بدا،ع الصنا،ع )5)

= 
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 وجهل:  فاجلواب عنه من": (1)ويرد عليه بام قاله الكاساين يف بدا،ع الصنا،ع

أحدمها: أن االمام ما ملكه إال رقبة األرض عىل ما ذكر ا لكنه اما ملك األرض كتمليك االمام 

 فقد  فرد باالستيالء عىل ما يف األرض ...

ويمكن  والثاين: أن مراعاو اامساواو يف هذه اجلهة يف القسمة مما يتعذر فيسقف اعتبارها دفعًا للحرج

نه قيا  مع الفارق إذا متلك ركاز اامفازو يفارق متلك ركاز له أن يرد عليه بوجه آخر وهو أ

 مالك ألرضه.

, الذي قسييمت له األرض يف بداية (2)إن أربعة أمخا  الركاز اجلاهيل لصيياحا اخل ة القول الثاين:

الفتح االسييالمي ثا هي لورثته من بعده, وعند عدم معرفتها  كون ألقىصيي مالك هلا باالحياء 

  ه, وإال رفع لبيت مال اامسلمل.ولورثته من بعد

, ورواية (5), والطييافعية(4), وهو مذها اامالكية(3)وهذا قول أيب حنيفة وحممد بن احلسيين من احلنفية

 .(7()6)للحنابلة

 واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ينا:

نز , اللذين وجدا من ك(8)أنه قال السييف ل بام رواه ابن القاسييا: عن عمر بن اخل اب  -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/117االختيار ) (, وانظر كذلك2/66( بدا،ع الصنا،ع )1)

( بننه هو الذي أصاب هذه البقعة بالقسمة حل افتتحت البلدو  2/214( صاحا اخل ة: عرفه السخيس يف اامبسور: )2)

 (.67-2/66ألن االمام اف لكل واحد من الغانمل حيزًا ليكون له, وانظر: كذلك بدا،ع الصنا،ع: )

سور للسخيس: )3) صنا،ع: ) (, وبدا،ع2/214( انظر: اامب شية ابن عابدين: 1/212(, وجممع األهنر: )2/66ال (, وحا

(2/45-47.) 

(, والصاوي عليه: 1/215(, والرشح الصغري: )491-1/490(, والرشح الكبري: )1/250( انظر: اامدونة الكربى: )4)

 (.90(, والقوانل الفقهية: م )212-2/211(, وحاشية اخلريش: )1/487)

 (.3/365(, وفتح الباري البن حنر: )6/94(, واامنموع رشح اامهذب: )1/97زايل: )( انظر: الوجيز للغ5)

 (.6/598(, واالنصاف: )6/598(, والرشح الكبري لطمس الدين ابن قدامة: )4/234( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (.139( انظر: ااملكية أليب زهرو: م )7)

سفف الذي يعبى فيه ال ي8) سف ل: ال سان العرب ( معنى ال سفابة متاع البيت, ل ساء, ومنه ال شبهه من أدوات الن ا وما أ

 (.7/315البن منظور: )

= 



 195 الفهارس 

التطري جيان حل قدم هبام عليه, فنراد عمر أن يقسييمهام يف اامدينة, فرأى عمر أن اامال،كة  دفع 

يف صدره عنهام يف اامنام, فقال: ما أرى هذا يصلح يل فردمها إىل اجليش الذين أصابوه وقد كان 

ل فكتا السف ان إنام هو كنز دل عليه بعدما فتحت البالد, وسكن النا  واتذوا األهل ذلك

 .(1)"عمر أن يباعا فيع اه اامقا لة والعيال

عن  قسيييا الكنز اجلاهيل عىل أهل اامدينة إىل اجليش الفا ح  قالوا: وقد عدل عمر بن اخل اب  

وورثتها خاصة, وأن اامسلمل قد استقروا يف البالد فدل ذلك عىل أن الركاز اجلاهيل ااموجود 

 ذي نال القسمة بتلك البقعة من اامقا لل اامسلمل.يف األرض اامملوكة لصاحا اخل ة ال

تدلوا أيضيييًا بام روي عن عيل -2 لا : »  واسيي با جاء إىل  عيل بن أيب  بنلف  أن رجاًل 

سام،ة درها وجدها يف خربة فقال عيل: إن وجدهتا يف أرض يودى خراجها قوم فها أحق  ومخ

 .(2)«سها لنا, وأربعة أمخاسها لكهبا منك, وإن وجدهتا يف أرض ال يؤدي خراجها أحد فطم

وهذا مراد حممد من قوله, وهذا قيا  األثر عن عيل »وقد وجه هذا الدليل السييخيسيي بقوله:  

 .(3)«واامعنى فيه أن صاحا اخل ة ملك البقعة باحليازو فملك ظاهرها وبابنها  بن أيب بالا

بتمليك االمام, واالمام إنام ملك وألن صيياحا اخل ة ملك األرض بام فيها, ألنه إنام يملكها  -3

األرض بام وجد منه ومن سا،ر الغانمل من االستيالء, واالستيالء كام ورد عىل ظاهر األرض 

ورد عىل ما فيها, فملك ما فيها, وبالبيع ال يزول ما فيها عن مالكه ظاهرًا وبابنًا  ألن البيع 

ألرض ال عىل ما فيها وإذا ن يكن ما يوجا زوال ما ورد عليه البيع, والبيع ورد عىل ظاهر ا

فيها  بعًا هلا فيبقى عىل ملك صيياحا اخل ة, وصييار هذا كمن اصيي اد سييمكة كانت ابتلعت 

لؤلؤو أو اص اد بريًا كان قد ابتلع جوهرو أنه يملك الكل, ولو باع السمكة أو ال ري ال  زول 

 .(4)ن اللؤلؤو واجلوهرواللؤلؤو واجلوهرو عن ملكه لورود العقد عىل السمكة وال ري دو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/250( األثر أورده ابن القاسا يف اامدونة الكربى: )1)

 (.2/214(, والسخيس يف اامبسور: )429( األثر أورده أبو عبيد يف األموال: م )2)

 (.2/214( اامبسور للسخيس: )3)

(, واهلداية 2/324(, والبحر الرا،ق: )2/66(, وبدا،ع الصيينا،ع: )215-2/214اامبسييور للسييخيسيي: ) ( انظر:4)

 (.109-1/108للمرغيناين: )

= 
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 :(1)ملكية الركاز اجلاهيل املوجود يف أرض الصلا أو العهد -2

 اختلفوا يف حكمه عىل النحو التايل:

, قياسييًا (2): إذا كان الركاز اجلاهيل قد وجد يف موات أرض الصييلح فهو لواجده با فاق الفقهاءأوالر 

 .(3)منها عىل واجد الركاز يف موات أرض االسالم

 إذا كان الركاز قد ُوجد يف أرض الصلح اامملوكة فقد اختلف يف ملكيته عىل قولل: ار:ثاني

: أن ملكية ركاز أرض الصييلح  كون ألهلها اامصيياحلل وهو مذها  هور الفقهاء من القول األول

 .(7), واحلنابلة(6), والطافعية(5), واامالكية(4)احلنفية

 واستدلوا عىل هذا القول بام ينا:

إنكم لعلكم تقاتلون قومار فيتقونكم بأمواهلم دون أنفس::هم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص حديث أن رسييول اهلل ب -1

 .(8)«وأبناًهم، ويصاحلونكم عىل صلا فال تأخذوا منهم فوق ذل ، ف نه ال حيل لكم

يفها من احلديث حرمة ركاز أرض اامصيياحلل عىل غري أهلها, ألهنا من أمواهلا اامحرزو, بسييبا 

 قدوه مع اامسلمل.عقد العهد الذي ع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وانظر: أيضييًا خمتار الصييحاح: 220يف األموال: م ) يدى, حكاه أبو عب( أرض الصييلح والعهد بينهام  رادف يف اامعن1)

 (.1/169(, والنظا اامستعذب: )460-367م )

(, وحاشييية 2/65(, وبدا،ع الصيينا،ع: )1/108(, واهلداية للمرغيناين: )3/214( انظر: اامبسييور للسييخيسيي: )2)

(, والرشييح الكبري 56(, واامقنع: م )6/94(, واامنموع رشح اامهذب: )1/490الدسييوقي عىل الرشييح الكبري: )

 (.6/595عليه: )

 (.6/94(, واامنموع رشح اامهذب: )2/214(, واامبسور: )2/66( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.22(, واخلراج أليب يوسف: م )10/85( انظر: اامبسور: )4)

 (.1/490(, وحاشية الدسوقي: )250-1/249( انظر: اامدونة الكربى: )5)

 (.6/95( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )6)

 .(2/492(, والفروع البن مفلح: )4/235( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

(, باب يف  عطييري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتنارات, من كتاب 437-3/336( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )8)

مارو والفيء برقا: ) يد يف األموال: م )3051اخلراج واال نة, وأبو عب جل من جهي يث ر حد (, وابن 189( من 

 .  جمهوال جال( . واحلديث ضعيف, ألن يف إسناده ر1/365زننويه يف األموال: )

= 
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إنا نمر بنهل الذمة, فنصيييا من الطييعري أو »أن رجاًل سيينله, فقال:  } وبام أثر عن ابن عبا  -2

 .(1)«ال ء, فقال ابن عبا : ال حيل لكا من ذمتكا إال ما صاحلتموها عليه

 وهو يدل عىل أن ركاز أرض الصلح ألهلها.

ىض عقد  -3 سلا خيانة, إذ بمقت سا إىل م صبحت أمواهلا حمرزو حم مة ومنها ولئال ين صلح أ ال

 .(2)الركاز

صاحا األرض القول الثاين:  صلح لواجده م لقًا بعد خراج اخلمس دون نظر إىل  إن ركاز أرض ال

 .(3)ااموجود فيها ذلك الركاز, وهو مذها الظاهرية

 واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ينا:

ك األرض ملكًا اما فيها من غريها من صيييد, أو لق ة ألنه غري األرض, فال يكون مل»قوهلا:  -1

 .(4)«أو دفينة أو غري ذلك

ويمكن أن يرد عليه بنن الركاز الذي هو غري األرض كام  قولون داخل يف ملكية أرض اامصالح, 

 وما كان حتت يده فهو باسف عليه وحتت  رصفه فال ارج عن متلكه بحال.

ويمكن أن يرد عىل  (5)از امن وجده, ألنه يف يده, وهو غانمهواسييتدلوا أيضييًا بقوهلا: إن الرك -2

 هذا االستدالل من وجهل:

األول: أن الركاز يكون امن وجده يف موات, ال أن يكون يف حوزو مالك له, وهو هنا مملوك بملكية 

 األرض فب ل االستدالل هبذا من هذا الوجه.

عليه صيياحبه بقتال وقوو حرب وهنا يف أرض  الثاين: إن القول بنن الركاز غنمية وارد فيام حصييل

 صلح وعهد, فال يكون غنيمة.

هو القول األول, وهو الركاز اجلاهيل ااموجود يف أرض الصييلح والعهد  الذي يظهر ليالقول 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/182(, وابن زننويه يف األموال: )197يف األموال: م ) ( أورده أبو عبيد1)

 (.10/85(, وكذلك: )2/215( انظر: اامبسور: )2)

 (.7/325( انظر: اامحىل البن حزم: )3)

 ( انظر: اامصدر السابق.4)

 .صدر السابق( انظر: اام5)
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صلح حا،ل دون أخذ  ستدلوا به, وام ابقته للواقع, وألن ال ملكيته  كون ألهلها اامصاحلل, لقوو ما ا

صاحلل إ ال بموجا بنود العقد, وألنه يفيض إىل نقض العهد اامربم, واخليانة مما ال ينبغي أن أموال اام

 يفعله مسلا مع معاهد. واهلل أعلا بالصواب.

 ملكية الركاز اجلاهيل املوجود يف أرض الوقف: -3

يف أرض  , أن الركاز ااموجود(5),(4), واحلنابلة(3), والطييافعية(2), واامالكية(1)يرى الفقهاء من احلنفية

صًا  شط صلحة, فإن كان ااموقوف عليه  صًا كان أو جهة ذات م شط الوقف يكون للموقوف عليه, 

فركاز أرض الوقف له, ولورثته من بعده, فإن عدموا فليسييت بامل اامسييلمل عىل أنه وارث من ال 

ن وارث له, وإن كان ااموقوف عليه جهة كمسييند مثاًل أو مصييلحة عامة فإن ااموجود يف أرضييها م

ركاز يرصييف امصيياحلها, فإن عدمت اجلهة رفع ذلك لبيت مال اامسييلمل يرصييف يف مصيياحلها, 

واسييتدلوا عىل ذلك بقوهلا ألنه موقوف عل  لك اجلهات, وما وجد يف أرضييها من ركاز فهو هلا  

 .(6)ألهنا يف أيدهيا فال ترج عنها

 ملكية الركاز اجلاهيل املوجود يف أرض احلرب: -4

 از اجلاهيل قد ُوجد يف أرض احلرب نظر أيضًا: إذا كان الرك

 موات أهل احلرب فقد اختلف يف متلكه عىل قولل: أوالً: إن كان الركاز وجد يف 

كاز ااموجود يف موات  القول األول: عد إخراج اخلمس, وهو  إن الر جده ب هل احلرب يكون لوا أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/66( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.1/349(, والفواكه الدواين: )1/490شية الدسوقي عىل الرشح الكبري: )( حا2)

 (.10/395(, ومغني اامحتاج: )6/94( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )3)

 (.1/400(, ورشح منتهى االرادات: )233-4/232( انظر: اامغني: )4)

 (.46-45إبراهيا بك: م ) ( انظر: انظر  فصيل الكالم عىل اامسنلة يف اامعامالت الرشعية ألمحد5)

-45(, واامعامالت الرشعية: م )205(, واألحكام السل انية أليب يعىل: م )6/94( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )6)

46.) 

= 
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 .(4), والظاهرية(3), واحلنابلة(2), والطافعية(1)مذها اامالكية

اامسييلمل بنامع االباحة يف كل  واسييتدلوا بقيا  ركاز موات أهل احلرب عىل ركاز موات 

 .(5)منهام

 .(6)إنه غنيمة لواجده بال تميس, وهو مذها احلنفية القول الثاين:

كاحل ا  غادرًا هبا  يد أحد منها, فال يكون يف أخذه  باح ليس يف  تدلوا بقوهلا: ألنه م واسيي

 .(7)واحلطيش

ضع, فلا  وألنه سالم عىل ذلك اامو مال أخذه ال عىل بريق القهر والغلبة, النعدام غلبة أهل اال

ستوىل عليه بنفسه فيملكه وسواء دخل بنمان أو  يكن غنيمة فال مخس فيه ويكون الكل له ألنه مباح ا

 .(8)بغري أمان ألن حكا األمان يظهر يف اامملوك ال يف اامباح

كان مباحًا فإنه ينخذ حكا الواجد للركاز الذي جيا أن ارج منه ويمكن أن يرد عليه بننه لو 

 اخلمس رشعًا.

لذي يظهر لي  عد التطميس  ا بنن الركاز ااموجود يف أرض احلرب يكون لواجده ب هو القول 

 وذلك اموافقته للرشع والعقل, وألن قياسها هنا قيا  صحيح. واهلل أعلا بالصواب.

 .(9)موجودًا يف أرض مملوكة حلريب ثانيًا: إذا كان الركاز اجلاهيل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/491( انظر: الرشح الكبري: )1)

 (.6/94( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )2)

 (.1/194(, ومنتهى االرادات: )2/492( انظر: الفروع: )3)

 (.7/325( انظر: اامحىل: )4)

 ( انظر: اامصادر السابقة لكل مذها.5)

 (.22(, واخلراج أليب يوسف: )م2/66( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.2/66(, وانظر كذلك بدا،ع الصنا،ع: )2/214( اامبسور: )7)

 (.2/66( بدا،ع الصنا،ع للكاساين: )8)

 امسلمل عقد ذمة وال عقد أمان . ( احلريب: هو الكافر الذي ليس بينه وبل ا9)

لذمة: )3/268انظر:  بيل احلقا،ق: )  يه: م)2/476(, أحكام أهل ا فاظ التنب (, نظرية احلرب يف 325(, حترير أل

 ( . 378الرشيعة االسالمية: م)

= 
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 فقد اختلف الفقهاء يف متلكه عىل أقوال  رجع إىل قولل جامعل:

إذا دخل اامسلا إىل أرض احلرب بنمان ووجد ركازًا يف  لك األرض اامملوكة فهو  القول األول:

ىض األ سلا إىل الغدر واخليانة لدخوله إليها بمقت سا اام صاحبها احلريب, حتى ال ين مان, وألن يد ل

 احلريب عىل أرضه وما وجد فيها من ركاز فهو له خاصة.

سلا بغري أمان, ووجد ركازًا يف أرض احلرب فهو له  ألنه غنيمة حيل له أخذها من  وإذا دخل اام

 غري رضا أصحاهبا احلربيل.

 .(3), وهو القول اامطرج للحنابلة(2), وبعض الطافعية(1)هذا مذها احلنفية

 وهو التفصيل أيضًا من حيث قدرو واجد الركاز فقالوا: :القول الثاين

إن أصيياب اامسييلا ركازًا يف أرض مملوكة حلريب, ون يقدر عليه إال بقوو  اعة مسييلمة فهو  -أ

, (6), واحلنابلة(5), والظاهر من قول الطييافعية(4)غنيمة بينها بعد إخراج اخلمس, وهو مذها اامالكية

 لة., يف هذه احلا(7)والظاهرية

 واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه يف هذه احلالة بام ييل:

سلمل األكل من غنا،ا أموال (8)﴾ جئجئ جئ ي   ي ی﴿ بعموم قوله  عاىل: -1 طارع للم . حيث أباح ال

 الكفار والركاز منها.

 .(9)وألن مال الكافر غري الذمي غنيمة امن وجده -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/66(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/215( انظر: اامبسور: )1)

 (.2/304قناع: )(( واال6/94( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )2)

امالك األرض. انظر: اامغني: 3) نا: إن الركاز يف دار االسييالم يكون  ناء عىل قول نا مثل قوهلا: ب قال ابن قدامة: وارج ل  )

(4/235.) 

 (.1/250( نظر: اامدونة الكربى: )4)

 (.1/169(, واامهذب: )2/45( نظر: األم: )5)

 (.2/363) (, واامبدع البن مفلح:4/235( نظر: اامغني: )6)

 (.7/324( انظر: اامحىل: )7)

 ( من سورو األنفال.69( اآلية: )8)

 (.7/324( اامحىل البن حزم: )9)

= 
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إال بمسياعدو هؤالء اجلامعة من اامسيلمل وألن واجد الركاز يف أرض احلرب ن حيصيل عليه  -3

 .(1)فيكون غنيمة بينها

أن يقدر اامسلا عىل الركاز بنفسه سواء دخل إىل دار احلرب بنمان أو بغري أمان فيكون الركاز  -ب

 .(2)له, وهو اامنصوم عليه يف مذها احلنابلة

. واهلل أعلا (3)ن اامسييلملوعللوا بنن الركاز ليس امالكه احلريب حرمة معتربو, فكان امن وجده م

 بالصواب.

 ملكية الركاز اجلاهيل املوجود يف الشارع أو الطريق املسلوك: -5

 إذا وجد الركاز يف شارع أو بريق مسلوك اختلفوا يف متلكه عىل قولل:

أن الركاز ااموجود يف الطييارع أو ال ريق اامسييلوك حكمه حكا اللق ة, وهذا مذها  القول األول:

 .(6), واحلنابلة(5),والطافعية(4)احلنفية

أن الركاز ااموجود يف الطييارع أو ال ريق اامسييلوك حكمه حكا الركاز, وهو مذها  القول الثاين:

 .(8)للطافعية ه, ووج(7)اامالكية

ية وقبورها فهو ركاز بغري خالف  مة, والتلول, وجدران اجلاهل ية القدي ما ااموجود يف األبن وأ

لو وجده يف هذه األرض عىل وجهها, أو يف بريق غري مسلوك »وذكر أيضًا:  ذكره ابن قدامة يف اامغني

 أو قرية خراب فهو كذلك يف احلكا اما رواه عمرو بن شعيا عن أبيه عن جده, قال: سئل رسول اهلل

صاحبها وإال  ما كان يف طريق مأيتن »عن اللق ة؟ فقال: : ملسو هيلع هللا ىلص  سنة، ف ن جاء  أو يف قرية عامرة فعرفها 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/228( انظر: كطاف القناع واالقناع معه: )1)

 (.2/228(, وكطاف القناع: )363-2/362( انظر: اامبدع: )2)

 ( انظر: اامصادر السابقة.3)

 (.2/65( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

صحيح 1/395(, ومغني اامحتاج: )6/92( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )5) (, قال النووي يف اامنموع: وهو اامذها ال

 الذي ق ع به العراقيون والقفال: إنه لق ة وقيل: ركاز وقيل فيه وجهان: أصحهام: لق ة والثاين: ركاز.

 (.4/233( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (.1/349الدواين: ) ( انظر: الفواكه7)

 (.6/92( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )8)

= 
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 .(1)« يكن يف طريق مأيت وال يف قرية عامرة ففيه، ويف الركاز اخلمسفل  وما مل

 إن شاء اهلل  عاىل. وهو الراجافاحلديث بمدلوله وفحواه دليل للقول األول, 

ا:اإلسالمي املوجود يف أرض مملوكة ملكية الركاز -6

ا وجد صاحبها أما الركاز االسالمي ااموجود يف أرض مملوكة فهو لق ة متلك بعد أن  عرف, فإذ

 .(2)أي الفقهاء  يعاً رأع ي, وإال بقيت يف ذمة واجدها إىل حل ظهور صاحبها. وهذا 

ألن الركاز االسييالمي ااموجود يف األرض ااموات غري موات يف ذا ه, وإنام هو مملوك لصيياحبه, 

 .(3)فااموجود يف أرض مملوكة مملوك بال ريا, فيكون له لق ة

روف بننه من وضع اامسلمل, ومال اامسلا ال يغنا وال يملك بحال وألن الركاز االسالمي مع

 .(4)وإنام هو لق ة  عرف لصاحبها

ستنجر أجريًا  -رمحه اهلل-ونقل عن االمام أمحد  سنلة من ا ما يدل عىل أنه لواجده, ألنه قال يف م

ك بملك الدار  ألنه , وذلك ألن الكنز ال يمل(5)ليحفر له يف داره, فنصيياب يف الدار كنزًا فهو لألجري

 .(6)مودع فيها, وإنام يملك بالظهور عليه, وهذا قد ظهر عليه, فوجا أن يملكه

 الركاز اامنهول العالمة ااموجود يف أرض مملوكة: ملكية-7

أما الركاز اامنهول العالمة يف األرض اامملوكة فحكمه حكا القسييا السييابق لدى القا،لل بننه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والنسييا،ي يف 1710(, باب التعريف باللق ة من كتاب اللق ة, برقا )2/335( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )1)

كا (, واحلا4/234(, و)195-3/194( باب اامعدن من كتاب الزكاو, والدارق ني يف سننه: )86-8/85اامنتبى: )

ستدرك: ) سند: )4/381يف اام سند . 203, 186, 2/180(, واالمحام أمحد يف اام سن ذكره حمقق اام (, وهو حديث ح

 (.11/274انظر: )

يل: )2/214( انظر: اامبسييور: )2) تاج: )1/137(, وجواهر االكل مة: 1/396(, ومغني اامح قدا (, واامغني البن 

 (.6/94وع رشح اامهذب: )(, واامنم8/257(, واامحىل البن حزم: )4/234)

 (.2/44( انظر: األم لإلمام الطافعي: )3)

 (.4/234(, واامغني البن قدامة: )1/396( انظر: مغني اامحتاج: )4)

 (.4/234( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.234-4/233( انظر: اامصدر السابق: )6)

= 
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  ة. واهلل أعلا بالصواب.ركاز إسالمي ينخذ حكا اللق

 .(1) مسنلة احلنارو اامدفونة, فهل يملكها من ملك أرضها أم ال؟ ومنها: -4

قال القرايف: عىل القول بنن من ملك ظاهر األرض ملك بابنها  ندرج احلنارو اامدفونة يف بيع 

ها فإن صييياحا األرض يملكها بام يف ب ن قة في(2)األرض,  ندرج احلنارو اامطلو ا, واامراد ه, كام  

 .(3)بفعل االنسان أي وضعها فيها ال خلقت يف  لك البقعةباامطلوقة: أي التي 

 ومنها من ملك أرضًا فهل يملك الزرع الكامن فيها أم ال؟ -5

 عىل قولل:يف هذه اامسنلة  رمحها اهلل  اامالكية اختلف فقهاء

لك الزر القول األول: نه يم ها, كام أ كامن في لك الزرع ال نه يم ظاهر, وهو القول اامعول عىل أ ع ال

 .(4)الضابف اامذكور, وهو القول اامطهور لدى فقهاء اامالكية

 .(5)أنه ال يملك الزرع الكامن فيها, وهي رواية عن فقهاء اامالكية القول الثاين:

شنار والبناء دون الزرع الظاهر كمنبور »: يف الفروق القرايف ذكرو وبيع األرض يندرج حتته األ

, واألول أرجح لألصل الذي ذكروه. (6)«ر, فإن كان كامنًا يف األرض اندرج عىل إحدى الروايتلالثام

 واهلل أعلا بالصواب.

 قاعدومسيينلة الغر  فهل يملكه صيياحا األرض أم ال؟ خالف بل الفقهاء عىل ال :ومنها -5

 .(7)واامذكور

ألنه نبت يف ملكه مما يف ب ن  األشيينار النابتة بال غر  يف ملك رجل فإنه يملكها :ومنها -6

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.352) (, ورشح اامنهو اامنتطا: م390( انظر: إيضاح اامسالك: م )1)

 (.3/463( و )4/45( انظر: الفروق للقرايف: )2)

حة: )3/463( انظر: الفروق للقرايف: )3) عد للمقري, اللو جا: )/63(, والقوا حلا  /12ب(, والتوضيييح البن ا

 أ(.-379و

 (.353-352ب( ورشح اامنهو: م )/63(, والقواعد للمقري, اللوحة: )390( انظر: إيضاح اامسالك: م )4)

 : اامصادر السابقة.( انظر5)

 (.3/463( الفروق للقرايف: )6)

 (.3/463( انظر: الفروق للقرايف: )7)

= 
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 .(1)أرضه

, ما (2)أنه من ملك أرضييًا ملك أعالها اجلانا الثاين: ملكية علو األرض وما فوقها بناء عىل القول:

 أمكن و ندرج فيه مسا،ل منها:

 أم ال؟ ان السامءأرضًا فهل يملك علوها إىل عنمن ملك   -1

 : قوللاامسنلة عىل اختلف الفقهاء يف 

ملك لصيياحا األرض, فله أن يعيل عليها من األبنية ما يطيياء, وله أن حيفر  أن العلو األول:القول 

فيها ما يطاء, وليس ألحد أن يتعدى عىل هواء أرضه أو حيفر فيها وإن ن يرض به  ألنه  رصف يف 

ية نه. وهذا قول اجلمهور من احلنف بدون إذ لك غريه  امالكية يف قول(3)م ية يف(4), وا  , والطيييافع

 .(6), واحلنابلة يف اامذها(5)اامطهور

يان أحكام اامسييياجد  لدر اامطتار يف ب ما جاء يف ا وكره حترياًم الورء فوقه, »ويقرر هذا القول 

سامء سند إىل عنان ال شية رد اامحتار عليه: (7)«والبول والتغور  ألنه م قال الزيلعي: وهلذا », ويف حا

سند بمن فيه إ س ح اام صح اقتداء من عىل  صعود ي ذا ن يتقدم عىل االمام , وال يب ل االعتكاف بال

إليه, وال حيل للننا واحلا،ض والنفسيياء الوقوف عليه, ولو حلف ال يدخل هذه الدار فوقف عىل 

 .(8)«س حها حينث... وكذا إىل حتت الثرى

واء من أحدث يف داره بيتًا ليس له أن يربز رفرافه عىل ه»( عىل هذا: 1195)وقد نصييت اامادو: 

دار جاره. فإن أبرزه يق ع منه ما جاء عىل هواء  لك الدار, وإن ن يرض به   ألنه  رصف يف ملك الغري 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .1244(, مادو رقا: )1/678( انظر: رشح جملة األحكام العدلية: )1)

 (.353(, ورشح اامنهو اامنتطا: م )31( انظر: إيضاح اامسالك: م )2)

 (.5/24(, وفتح القدير: )656-654لة لرستا باز: م )(, ورشح اامن1/656( ينظر: حاشية ابن عابدين: )3)

(, 5/249(, والذخريو: )390(, وإيضييياح اامسيييالك يف قواعد االمام مالك: م )4/44( انظر: الفروق للقرايف: )4)

 (.4/44(, وحاشية ابن الطار عىل الفروق: )3/14وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: )

 (.6/406(, واحلاوي الكبري: )3/225زرك : )( انظر: اامنثور يف القواعد لل5)

 (.16/97(, واالنصاف والرشح الكبري معًا: )8/157(, واامغني البن قدامة: )2/196( انظر: كطاف القناع: )6)

 (.1/656( الدر اامطتار مع حاشية ابن عابدين)7)

 اامرجع السابق. انظر:( 8)

= 
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صت اامادو:(1)«بدون إذنه ضًا عىل  هذا: (1196) , وقد ن ستانه إىل دار »أي شنر ب صان  من امتدت أغ

 .(2)«جاره أو بستانه فلناره أن يكلفه  فريغ هوا،ه بالربف أو الق ع

اعلا أن حكا األهوية  ابع حلكا األبنية, فهواء الوقف وقف, وهواء ال لق بلق, »لقرايف: قال ا

به اجلنا,  له حكا اامسييند فال يقر وهواء ااموات موات, وهواء اامملوك مملوك, وهواء اامسييند 

ومقتىضيي هذه القاعدو أن يمنع بيع هواء اامسييند واألوقاف إىل  عنان السييامء امن أراد غرز خطييا 

 .(3)«ا, ويبنى عىل رؤو  اخلطا سقف عليه بنيانحوهل

اهلواء يف األرض والبناء  ابع ألصله, فهواء ال لق بلق, وهواء اامسند مسند, "قال الزرك : 

وهواء الطارع اامط ك مط ك, وهواء الدار اامستنجرو مستنجر, حتى لو أراد اآلخر أن يبني جناحًا 

رشاع يشء يف هوا،ه , إألهل الدرب اامطيي ك منع من أراد  يف هواء األرض اامسييتنجرو منع , وكذلك

وكذلك من وقف بئرًا وأراد أن يبني بإزا،ها جدرانًا, وسييقف عليها سييقفًا يمر يف هواء البئر منعناه 

سواء أكان هواء  سان يف اهلواء فقتله ضمن,  وإن كان ال يرض بالبئر... أما إذا رماه )يقصد با،رًا( الن

 .(4)"نه ال يملك منع ال ا،ر من هواء دارهداره أم غريه  أل

وعىل هذا ال جيوز بيع اهلواء عندها, وهو قول  وهاأنه ال يملك من األرض من عل القول الثاين:

بناء عىل  (7)وهذا قول بعض الفقهاء.(6)بو يعىل من احلنابلةأ, ووافقها يف بيع اهلواء القاا (5)للطييافعية

 .أنه حق

صام يف جهة العلو إال بام متس احلاجة إليه إذ ال فا،دو  ال ينبغي»قال الزرك :  أن يثبت االخت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .1195( مادو: 1/656( رشح اامنلة لرستا باز )1)

 ( .1196( اامصدر السابق, مادو: )2)

 (.4/44( الفروق للقرايف )3)

 (.6/167( اامنثور يف القواعد للزرك : )4)

 (.3/225( اامنثور يف القواعد: )5)

 (.4/365( اامغني: )6)

 (.3/34(, والتاج اامذها )355-4/354( منها الظاهرية والزيدية. انظر: اامحىل )7)

= 
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  (1) "يف إثبات ااملك فيام وراء ذلك

 و بملكية صيياحا األرض علوهاهو القول األول وه الذي يظهر لي بعد هذا البيان القول 

 وذلك اما ينا:

 ذلك لصحة القاعدو-1

طعر ب ضل, ماحلديث ي طرب من األر أن العقوبة تكون بقدر ن جهة أن القاعدو: ملك ما حتت ال

 .(2)اجلناية

 ابعة املكية األرض التي هي القرار و القاعدو اامقررو لدى الفقهاء التابع  العلو ملكية  وألن-2

   ابع.

 مسنلة بيع ال بقات العلوية أو بيع حق التعيل: -2

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

نه جيو القول األول: ية أو حق التعأ قات العلو ندها يلز بيع ال ب ية العلو ع بت ملك هذا  ث , وعىل 

, حتى إنه ليصييح عندها بيعه (4), واحلنابلة(3)اسييتقالالً ب ريق البيع أو اهلبة, وهو مذها اامالكية

ضع  صوف وعىل هذا الو ضع معل مو سيبنى عىل و سفله, وذلك بنن يباع علو ما  قبل وجود 

د  نفصل عن ملكية األرض يف نظر الفقهاء, كام يالح  هذا االنفصال يف يرى أن ملكية العلو ق

 حال احلكر أيضًا.

س ح األرض  صل ملكية  صال ملكية العلو عن ملكية األرض, فتنف وعىل هذا القول جيوز انف

عن ملكية ما فوقها أو ملكية ما حتتها عن ملكيتها, ويتحقق ذلك يف مبنى ذي ببقات باع صيياحبه 

العليا أو باع أرضييه, وببقته السييفىل واسييتبقى لنفسييه ال بقات العليا, ففي هذه احلال  بعض ببقا ه

 كون األرض وما عليها من بناء ن يبع معها ملكًا لطييطص, ويكون ما يعلو ذلك من ال بقات ملكًا 

لطييطص آخر, ويظل كذلك مالكًا هلوا،ه بعد انعدام بنا،ه, وقد حيدث ذلك أيضييًا يف دار مكونة من 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  (.3/225اعد: )امنثور يف القو( انظر: ا1)

 (.4/47( انظر: حاشية ابن الطار )2)

 (.17-4/16( انظر: الفروق للقرايف: )3)

 (.131-2/130(, ورشح منتهى االرادات: )2/198( انظر: كطاف القناع: )4)

= 
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ثة ببقات أو أكثر, يبيعها مالكها لثالثة أشييطام أو أكثر لكل شييطص ببقة منها عىل أن  كون ثال

ال بقة السفىل صفقة واحدو مع األرض, فيكون امط ي ال بقة الثانية حق ملكيتها, وامط ي ال بقة 

 الثالثة حق ملكها, وهكذا إىل ان يكون لألخري آخر ببقة وعلوها.

 .(1)«بيع حق اهلواء الخراج األجنحة من غري أصل يعتمده البناءجيوز »خريو: جاء يف الذ

وجا،ز أن يطيي ي اهلواء ألن يقام »فة احلكام عند قول صيياحا التحفة: ويف رشح ميارو عىل حت

رشاء عرشو أذرع مثاًل من هؤاء فوق سقف بيت ألن يقيا مط يه  هنا مسألتان: إحدامها:». «فيه البناء

إذا كان ذلك اهلواء مقدرًا بنذرع معلومة ووصف البناء الذي يبني عليه بصفة يف ذلك اهلواء ما أحا 

رشاء عرشو أذرع مثاًل من هواء فوق عرشو أذرع من هواء إذا وصف البناء األسفل  الثانية:مضبوبة. 

واألعىل  ألن متانة األسييفل مما يرغا فيه صيياحا األعىل, وخفة األعىل مما يرغا فيه صيياحا 

 .(2)«األسفل

, (4), و هور الطافعية(3)أو حق التعيل, وهذا مذها احلنفية العلويةال جيوز بيع ال بقات  لقول الثاين:ا

 .(5)والظاهرية

سنلة ثبوت ااملكية فيام فوق البناء من اهلواء والعلو  صحاب هذا القول فيام بينها يف م واختلف أ

ا جيوز بيع اهلواء مع سيفله, كام جيوز بيع إىل أن اهلواء يملك من ملك القرار وعىل هذ (6)فذها احلنفية

 العلو قبل سفله.

أنه ال  ثبت ااملكية يف اهلواء, وإنام يثبت حق االر فاق هبا, وعىل  (8)والظاهرية (7)وذها الطييافعية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/249( انظر: الذخريو: )1)

 (.1/285( رشح ميارو عىل حتفة احلكام: )2)

 (.656-654(, ورشح اامنلة لرستا باز: م )5/52ابن عابدين: ) (, وحاشية5/24( انظر: فتح القدير: )3)

 (.3/344( انظر: اامنثور يف القواعد للزرك : )4)

 (.355-4/354( انظر: اامحىل لإلمام ابن حزم: )5)

 .ع السابقج( انظر: اامر6)

 ( انظر: اامرجع السابق .7)

 جع السابق .( انظر: اامر8)

= 



 208 الفهارس 

 هذا ال جيوز بيع اهلواء والعلو, واهلواء مما ال يملك.

خر فسييق ا أو سييقف العلو وحده, وإذا كان السييفل لرجل, وعلوه آل»ويف اهلداية للمرغيناين: 

, ثا هو ليس (1)فباع صيياحا العلو علوه ن جيز  ألن حق التعيل ليس بامل  ألن اامال ما يمكن إحرازه

 .(2)«حقًا متعلقًا باامال, بل هو حق متعلق باهلواء, وليس اهلواء ماالً يباع واامبيع البد أن يكون أحدمها

شية ابن عا ضًا: وجاء يف حا سقوبه ال بعده, ألن وا»بدين أي صحيح قبل  صل أن بيع العلو  حلا

بيعه بعد سقوبه بيع حلق التعيل وهو ليس بامل ولو كان العلو لصاحا السفل فقال: بعتك علو هذا 

ط ي حق القرار, حتى لو انعدم  سفل وللم صاحا ال سفل ل س ح ال صّح, ويكون  سفل بكذا  ال

سفل العلو كان له أن يبني عليه علوًا آخر بمثل األ س ح ال سفل فكان  سا امبنى م سفل ا ول  ألن ال

 .(3)«سقفًا للسفل

جاء يف احلاوي ما مفاده: من ملك دارًا ملك االر فاق بعلوها واهلواء فيها, وال جيوز الصييلح 

 .(4)عىل اهلواء  ألنه من  وابع ااملك, فلا جيز إفراده بالعقد

ما عىل سقفه وجدرانه للبناء عىل ذلك, فهذا وال حيل بيع اهلواء أصاًل كمن باع »وجاء يف اامحىل: 

متموج يميضيي منه يشء وينا هو إنام  ,بابل مرودود أبدًا, ألن اهلواء ال يسييتقر, فيضييبف بملك أبداً 

آخر أبدًا, فكان بيعه أكل مال بالبابل, ألنه باع ما ال يملك وال يقدر عىل إمسيياكه فهو بيع غرر وبيع 

 ماال يملك, وبيع جمهول.

صاًل غري اهلواء, فلو كان ما قلتا لكان فإن قي ل: إنام بيع اامكان ال اهلواء, قلنا: ليس هناك مكان أ

 ن يبع شيئًا أصاًل  ألنه عدم فهو أكل مال بالبابل حقًا.

ضًا, ألنه رشر ليس يف كتاب اهلل سقفه وجدرانه قلنا: هذا بابل أي س ح   فهو فإن قيل: إنام باع 

 واب.. واهلل أعلا بالص(5)«بابل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/24: )( اهلداية مع رشح فتح القدير1)

 (.5/52( انظر: حاشية ابن عابدين: )2)

 ( اامصدر السابق .3)

 (.3/81( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.9/634( اامحىل: )5)

= 
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 سار: املستثنيات من هذه القاعدة:دسا

 عدو من اامسا،ل الفرعية منها: وقد خرجت عن هذه القاعدو

ش -1 سفل (1)نإخراج الروا سندو األ سلمل إذا ن  كن م , (2)واألجنحة عىل احلي ان إىل بريق اام

 فهل جيوز ذلك أم ال؟

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل أيضًا:

 .(3)أحد منعه يملكو, وال ر: جيوز ذلك إذا ن يرض باامالالقول األو

امالكية مذها ا ية(4)وهذا  ية(5), والطيييافع قال األوزاعي (6), وقول الصييياحبل من احلنف به  , و

جيوز من ذلك ما ال رر فيه, وإن  -رمحه اهلل-, وقال االمام أبو حنيفة (7)وإسحاق من فقهاء األمصار

 .(8)قلعهعارضه رجل من اامسلمل وجا 

 واستدلوا بام ينا:

ألن األفنية هي ااموات الذي كان قاباًل لإلحياء, وإنام منع األحياء فيه لرضورو السلوك وربف  -أ

 .(9)الدواب وغري ذلك, وال رورو يف اهلواء, فيبقى عىل حاله مباحًا يف السكة النافذو

جا،زًا كاام  يف ال ريق واجللو  ألنه ار فق بام ن يتعل ملك أحد فيه من غري مرضو فكان  -2

 فيها.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وإيضيياح 4/228(, والقامو  اامحيف: )5/2124: الكوو, انظر: الصييحاح للنوهري: )ن ع روشيي شيين( الروا1)

 (.7/31(, واامغني البن قدامة: )391اامسالك: م )

(, واامغني 353(, ورشح اامنهو اامنتطا إىل قواعد اامذها: م )391( انظر:  فصيل اامسنلة يف إيضاح اامسالك: م )2)

 (.7/31البن قدامة: )

 (.391( انظر: إيضاح اامسالك: م )3)

 (.391( انظر: إيضاح اامسالك: م )4)

 (.394-6/393(, واحلاوي الكبري: )2/183( انظر: مغني اامحتاج )5)

 (.657( انظر: رشح جملة األحكام العدلية: م )6)

 ( .7/31( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 ( .6/173( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

 (.353(, ورشح اامنهو اامنتطا: م )391( انظر: إيضاح اامسالك: م )9)

= 
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طبة مدفونة  القول الثاين: شن يكون عىل أبراف خ رشع إىل بريق نافذ جناحًا وهو الرو ال جيوز أن ي

 يف احلا،ف, وأبرافها خارجة يف ال ريق.

ب ريق األوىل  (1)سواء كان ذلك يرض يف العادو باامارو أو ال يرض, وال جيوز أن حيمل عليها سباباً 

وهو اامستويف هلواء ال ريق سكة عىل حا، ل سواء كان احلا، ان ملكه أو ن يكونا, وسواء أذن االمام 

 يف ذلك أو ن ينذن.

وقال ابن عقيل: إن ن يكن فيه رر جاز بإذن االمام », قال ابن قدامة: (2)وهذا مذها احلنابلة

 .(3)«ليس بنافذألنه نا،بها فنرى إذنه جمرى إذن اامط كل يف الدرب الذي 

 واستدلوا بام ينا:

أو بناء ذلك يف درب غري نافذ بغري إذن  (4)ألنه بناء يف ملك غريه بغري إذنه فلا جيز كبناء الدكة -1

 أهله.

كل وال مرضييو فيه, واجللو  يق, واجللو  عليها, فإهنا جعلت لوهذا يفارق اامرور يف ال ر

ضوء, عليها ال يدوم وال يمكن التحرز منه, وال ي سد ال رضو فيه ألنه يظلا ال ريق, وي سلا أنه ال م

وربام سييقف عىل اامارو أو سييقف منه يشء وقد  علو األرض بمرور الزمان, فيصييدم رؤو  النا  

رضر يف ثاين  طاحنات باألمحال ويق ع ال ريق ويمنع مرور الدواب وال يض إىل ال عىل اامايش, وما يف

 .(5)لو أراد بناء حا،ف ما،ل إىل ال ريق اطى وقوعه عىل من يمر فيها احلال جيا اامنع منه يف ابتدا،ه كام

ألن حق اآلدمي ال جيوز لغريه الترصييف فيه بغري إذنه, وإن كان سيياكتًا كام ال جيوز إذا منع  و -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/182( السبار: سفينة بل حا، ل حتتها ممر نافذ, مغني اامحتاج: )1)

(, وقال: وهو من 13/183(, واالنصيياف: )183-13/182(, والرشييح الكبري: )7/31انظر: اامغني البن قدامة: ) (2)

 مفردات اامذها وحكي عن أمحد جوازه بال رر.

 (.7/31( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ريق واسعًا أو غري واسع, سواء أذن ( قال ابن قدامة: وال جيوز أن يبني يف ال ريق دكانًا بغري خالف نعلمه, سواء كان ال4)

 (.7/32االمام فيه أو ن ينذن. انظر: اامغني البن قدامة: )

 (.7/32( انظر: اامغني: )5)

= 
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 .(1)منه

رض اامارو  الذي يظهر لي رصف يف ال ريق النافذ بام ال ي هو القول األول وهو القول بنواز الت

ية اامطيي كة بحيث جيوز فيه الترصييف بام ال يرضيي لكسييتدلوا به, وألنه القيا  يف اامقوو ما اوذلك ل

 .(2)بصاحبه

 مسنلة إخراج ااميزاب, واختلفوا فيها عىل قولل: ومنها:-2

هذا  القول األول: فذ,  نا لدرب ال جه إىل ا جيوز إخراج ااميزاب إىل ال ريق األعظا, كام جيوز إخرا

 .(5), والطافعية(4)واامالكية, (3)مذها احلنفية

 واستدلوا عىل هذا القول بام ييل:

صا ميزابًا إىل ال ريق فقلعه فقال العبا :  قلعه   ألن عمر -1 اجتاز عىل دار العبا , وقد ن

واهلل ال نصبته إال عىل ظهري, وانحنى حتى صعد عىل »بيده؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  وقد نصبه رسول اهلل

 .(7)فلغريه فعله ما ن يقا دليل عىل اختصاصه بهملسو هيلع هللا ىلص  ول اهلل. وما فعله رس(6)«ظهره فنصبه

 .(8)وألن احلاجة  دعو إىل ذلك, وال يمكن رد ما،ه إىل الدار -2

ومن بعده من خلفا،ه ملسو هيلع هللا ىلص وألنه ن يزل النا  قدياًم يفعلونه يف بالد االسييالم, ورسييول اهلل  -3

 .(9)عقديطاهدونه, فال ينكرونه فدل عىل أنه رشع مستقر, وإ اع من

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/32( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.42(, ورشح جملة األحكام: م )7/32( انظر: اامغني )2)

 (.6/173( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.391امسالك: م )( انظر: إيضاح ا4)

 (.6/375(, واحلاوي الكبري: )2/182( انظر: مغني اامحتاج: )5)

سنن الكربى: )6) صلح, واحلاكا 6/66( األثر أخرجه البيهقي يف ال صا ااميزاب وإرشاع اجلناح, من كتاب ال (, يف باب ن

 (.1/201أمحد يف اامسند: ) (, يف باب حماكمة العبا ... من كتاب معرفة الصحابة. واالمام3/231يف اامستدرك )

 (.7/34( اامغني البن قدامة: )7)

 (.7/34(, واامغني: )6/375( انظر: احلاوي الكبري: )8)

 (.183-2/182(, ومغني اامحتاج: )7/34(, واامغني البن قدامة: )6/375( انظر: احلاوي الكبري: )9)

= 
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 .(1)وألنه اما جاز للنا  االر فاق بال رق واامقاعد منها جاز هلا االر فاق هبوا،ها -4

فإن قيل: أليس االنسييان ممنوعًا من وضييع سييارية يف ال ريق, وبناء دكة وإن كان ذلك مرفقًا, 

 .(2)ق عليهابالنا  اما فيه من  ضايق ال ري ووالعمل به جاريًا فكذلك هنا, قيل: السارية والدكة مرض

ال جيوز إخراج ااميازيا إىل ال ريق األعظا, وال جيوز إخراجها إىل درب نافذ إال بإذن  القول الثاين:

 .(3)أهله وهو مذها احلنابلة

 واستدلوا بام ينا:

لو كان ال ريق غري  ألن هذا  رصييف يف هواء مطيي ك بينه, وبل غريه, بغري إذنه فلا جيز كام-1

 .(4)نافذ

بال ريق وأهلها, فلا جيز كبناء دكة فيها أو جناح يرضيي بنهلها وال افى ما فيه من يرضيي وألنه -2

الرضيير فإن ماءه يقع عىل اامارو, وربام جرى فيه البول أو ماء ننس فيننسييها ويزلق ال ريق, 

 وجيعل فيها ال ل.

 واحلديث قضية عل, فيحتمل أنه كان يف درب  غري نافذ.

به, وألن احلاجة هو القول  الذي يظهر لي  األول وهو القول بنواز ذلك لقوو ما اسييتدلوا 

  دعو إليه, والعادو جارية به.

وحيتمل أن جيوز ذلك  ألن احلاجة داعية إليه, والعادو جارية به, مع ما فيه من »قال ابن قدامة: 

 . واهلل أعلا بالصواب.(5)« اامذكوررباخل

باامارين بناء عىل  : بناء اجلسييور والكوبري فوق الدورومنها -3 واامباين جيوز ذلك ما ن يرضيي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/375( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 .( انظر: اامصدر السابق 2)

(, وقال يف االنصاف: حمل عدم اجلواز والضامن يف 13/186(, واالنصاف: )187-13/186( انظر: الرشح الكبري: )3)

اجلناح والسييابار وااميازيا إذا ن ينذن فيه االمام أو نا،به, فنما إن أذن أحدمها فيه جاز ذلك إن ن يكن فيه رر عند 

  اهري األصحاب.

 (.7/34مة: )( انظر: اامغني البن قدا4)

 (.7/34( اامغني البن قدامة: )5)

= 
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, وألن احلاجة إليه داعية يف العصييور اامتنخرو لكثافة اامباين وأهلها, كام لو (1)القيا  اامذكور,

كان له داران يف جانبي الطييارع فحفر حتت ال ريق رسدابًا من إحدامها إىل األخرى, وأحكا 

نه ال فرق بل أن ير فق هبذا ال ريق أو بام حتته أو بام فوقه أزجه بحيث يؤمن االهنيار ن يمنع  أل

 .(2)«من غري رر عىل اامارين

ضا،ية عىلومنها -4 صناعية, واامح ات الف ضع األقامر ال رض ذلك   األراا اامملوكة: و ما ن ي

به و . واهلل أعلا القيا  يقتيضيي ذلك بنهلها من االنتفاع هبا  ألن مصييلحة اجلامعة  تعلق 

 . لصواببا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.658(, ورشح اامنلة األحكام العدلية: م )7/31( انظر: اامغني: )1)

 (.183-2/182( انظر: مغني اامحتاج: )2)



 214 الفهارس 

 أصالً ملك ما حدث عنه من النماء لكماملبحث الثالث: قاعدة: من 
 

هذه القاعدو من القواعد اامقررو يف الرشيييعة االسييالمية اامتعلقة بنسييباب ااملكية وبام  ثبت فيه 

ااملكية, وهي بمدلوهلا  لقى الضييوء عىل التولد من األصييل اامملوك, وهلا أمهية بالغة لطييموهلا  يع 

 وع الفقهية التي حتتوي عىل اامتولد من اامملوك, وينا بيان هذه القاعدو عىل النحو اامذيل.الفر

االكالم على أصل القاعدة ووضعها، وألفاظها:أولً:ا

عبارات الفقهاء اامتقدمل, وهي بصيييغتها ذكرت يف احلاوي الكبري إليه   شييارتأهذه القاعدو مما  

أهنا بنت أمته, وثمرو نطلته... ويف الصييوف أنه من غنمه... فإن شييهدوا »حيث ذكر:  (1)للاموردي

صاًل ملك ما حدث عنه من النامء صوف ألن من ملك أ ىض له بملك اجلارية, والثمرو وال , وجاء «ق

 , «اامتولد يملك بملك األصل »بصيغة أخرص منها و هي:  (2)يف اامبسور

ما يثبت فيه احلكا األصيييل للبيع واحلكا  إن اامبيع»ما نصييه:  (3)وكذلك ذكر الكاسيياين يف البدا،ع

األصيييل للبيع يثبت يف الزوا،د بالبيع السييابق فكانت مبيعة, وبيان ذلك أن احلكا األصيييل للبيع هو 

ااملك والزوا،د مملوكة بال خالٍف, والدليل عىل أنه مملوكة بالبيع السابق أن البيع السابق أوجا ااملك 

ألصل, ثبت يف اامتبع فكان ملك الزيادو بواس ة ملك األصل مضافًا يف األصل, ومتى ثبت ااملك يف ا

 «.إىل البيع السابق, فكانت الزيادو مبيعة ولكن  بعًا لثبوت احلكا األصيل فيها  بعاً 

قاعدو وهي: النامء  ابع للملك يف  هلذه ال غة أخرى  يدل عىل صييي ما  مة يف اامغنى  قدا ذكر ابن 

كه ملكه مان يرد سييبا ينقله ألهنا شييهدت أنه نامء ملكه ونامء مل»قال ابن قدامة أيضييًا:  (4)األصييل

 .(5) «...عنه,

 : (6)وذكر الناظا صاحا اامنهو اامنتطا إىل قواعد اامذها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.17/367( احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 (.17/74(, وكذلك: )11/95( انظر اامبسور: )2)

 (.5/256بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 (.14/316اامغني البن قدامة: ) (4)

 (.14/316( اامغني البن قدامة: )5)

 (.521( اامنهو اامنتطا إىل قواعد اامذها: م )6)

= 
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 والييربييح  ييابييع امييال مييا عييدا»
. 

 غصيييبييًا وديييعيية و ييفييليييسيييًا بييدا 
. 

ن له اامال الربح يتبع اامال األصييل, فيكون ملكًا ام ": من األصييول والقواعد:وقال الطييارح

 .(1) «األصل إال يف ثالثة مواضع...

األوالد " ( 1074اامادو: )»وقد نص عىل هذه القاعدو أصييحاب جملة األحكام العدلية فقالوا: 

يف ااملكية  تبع ااملك. فإذا كان لواحد حصييان فعال عىل فر  أنثى آلخر فالفلو احلاصييل لصيياحا 

محام ذك حد  كان لوا كذلك إذا  لة منهام لصييياحا الفر  األنثى,  حلاصيي فالفراب ا ر وآلخر أنثى 

 .(2)«األنثى

وهي  دل عىل أن هذه القاعدو من القواعد التي استقر عليها  -رمحها اهلل-هذه عبارات الفقهاء 

العمل منها, وهي من األصييول اامقررو لدهيا, وهي بنلفاظها وصيييغتها اامذكورو  تعلق بسييبا من 

 وء عىل ن اق ااملكية ومدى ما يمتد إليه ااملك. أسباب ااملكية كام أهنا  لقي الض

فقال: القاعدو احلادية والثامنون: النامء اامتصل  إىل هذه القاعدو -رمحه اهلل-ابن رجا  وقد أشار

يف األعيان اامملوكة العا،دو إىل من انتقل ااملك عنه باامفسييوب  تبع األعيان عىل ظاهر اامذها عند 

 . (3)أصحابنا

 ل ما حدث من اامال األصل.كذكرهتا هنا أبلغ داللة لطموهلا  والصيغة التي

انااألصلامناالنماء:عثانياً:االمقصودابمااحدثا

ما يتولد من يشء مملوك  اامقصييود بام حدث عن األصييل من النامء هو اامتولد من اامملوك, فكل

بفعل مالك  يكون مملوكًا لصيياحا األصييل  ألن مالك األصييل هو مالك الفرع سييواء أكان التولد

 األصل أم بال بعة واخللقة.

مدى ما يمتد إليه ااملك يف نظرية ااملكية عند فقهاء االسييالم فإنه حل يتعلق  وهذا يدل عىل

سييواء منها اامنقول والعقار, ففي  (4)باألعيان يمتد إىل منافعها وثمراهتا ونتاجها و يع ما يتولد منها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.521( رشح اامنهو اامنتطا: م )1)

 (.601( جملة األحكام العدلية مع رشح سليا باز: م )2)

 (.150( القواعد البن رجا: م )3)

 (.57سالمية: م )( انظر: ااملكية يف الرشيعة اال4)
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تاجه ومنافعه. ويف العقار إىل علوه وسفله ومنافعه كام سبق  قرير احليوان يمتد إىل  يع أجزا،ه, وإىل ن

 ذلك, وإذا كان العقار أرضًا زراعية كان امالكها ما ينبت فيها من شنر وزرع وما يثمره ذلك الطنر.

وال يطييمل هذا كل ما حوت األرض من كنوز ومعادن, ألهنا ليسييت جزءًا منها, وال متولدو 

 .سبق ذكر بعضهاعنها, وهلا أحكامها وقد 

 وقد ذكر احلاف  ابن رجا  فصيل النامء عىل النحو التايل:  

 (1) النامء ينقسا أوالً إىل قسمل:

صل  األول: ش ى ق لو يف األعيان اامملوكة, كامالنامء اامت سنبل   (2) صيالً ا رشر الق ع, ف كه حتى  ب

رشر الق ع ف كه حتى  صالحه ب ش ى ثمرًا ون يبد  شتد, أو ا صالحه ووا سمن العبد, كبدا 

 و علا صناعة.

 و ينقسا إىل نوعل:النامء اامنفصل, وه الثاين:

 (3) األول: اامتولد من عل الذات: كالولد والصوف وال لع واللبن والبيض.

 .(4)الثاين : اامتولد من غريها واامستحق بسبا العل كاامهر واألرم

 حكم النامء يف العقود:-أ

 :(5)قود الواردو عليها واستتباعها لألصل هلا حالتانوالنامء من حيث الع

سواء كان من  احلالة األوىل: صل, فال يتبعها النامء, و أن  رد العقود عىل األعيان بعد وجود نام،ها اامنف

العل أو غريها إال ما كان متولدًا من العل يف حال ا صيياله هبا, واسييتتاره و عينه فيها بنصييل 

يدخل  بع نه  فإ كان مالزمًا للعل ال اخللقة  كالولد, واللبن, والبيض, وال لع غري اامؤبر, أو  ًا 

ستتباع العل. أما اامنفصل البا،ن فال  صل يف ا طعر, والصوف  فإهنا  لحق باامت يفارقها عادو كال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.156, 150( انظر: القواعد البن رجا: م )1)

 .  ( 740و هو ما  اقت ع من الزرع أخرض لعلف الدواب انظر: اامعنا الوسيف: م ) ( 2)

 (.155( انظر: القواعد البن رجا: م )3)

 (.156( انظر: اامصدر السابق: م )4)

 (.156اامصدر السابق: م ) (5)

= 
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 .(1)األوالد فيه يتبع بغري خالف إال يف التدبري فإنه يف استتباع 

 ورود العقد عىل العل: أن حيدث النامء بعد احلالة الثانية:

 فينقسا العقد إىل نوعل ومها: 

عقود التمليكات اامننزو, فام ورد منها عىل العل واامنفعة بعوض أو غريه فإنه يستلزم استتباع  :األول

 عتق وعوضه وعوض اخللع وغريها.العل وغريه, كالبيع واهلبة وال النامء اامنفصل من

من غري منفعة كالوصييية بالرقبة دون اامنافع واامطيي ي هلا من  وما ورد منها عىل العل اامنردو

د منها عىل اامنفعة وما ور ء من غري العل, ...بيع فال يتبع فيه الناملمسييتحقها عىل القول بصييحة ا

فإن ع عة لاامنردو  باامنف ية  كالوقف والوصيي نافع  حلادث من يا اام يه النامء ا العل وغريها إال تبع ف

 .(2)الولد

احلادث من العل وغريها ان العقد عىل منفعة خاصيية ال  تنبد كاالجارو فال  تبع فيه النامء وإن ك

 .(3)بغري إشكال

 عقود غري التمليكات اامننزو: وهي نوعان:الثاين: 

أحدمها: ما يؤول إىل التمليك, فام كان منه الزمًا ال يسييتقل العاقد أو من يقوم مقامه بإب اله من 

فيه النامء اامنفصييل من العل وغريها . وأما ما كان منها غري الزم وهو ما  غري سييبا فإنه يتبع

يملك العاقد إب اله إما بالقول أو متنع نفوذ احلق اامتعلق به بإزالة ااملك من غري وجوب إبدال 

 فال يتبع فيه النامء من غري عينه, ويف استتباع الولد خالف.

 إشكال, إذ األصل ال يملك, غريبفال يملك هبا النامء  والثاين: عقود موضوعة لغري متليك العل,

فالفرع أوىل ولكن هل يكون النامء  ابعًا ألصييله يف ورود العقد عليه, ويف كونه مضييمونًا أم غري 

مضييمون, فإن كان العقد ورًدا عىل العل وهو الزم فحكا النامء حكا األصييل, وإن كان غري 

عة من غري  نبيد أو عىل ما يف الذمة فال يكون النامء داخاًل يف الزم أو الزمًا لكنه معقود عىل اامنف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ابق .( انظر: اامصدر الس1)

 .  (156-157اامصدر السابق م )  ( انظر:2)

 (.156( انظر: اامصدر السابق: م )3)



 218 الفهارس 

 العقد...

 هذا ما يتعلق بحكا النامء يف العقود...

 حكم النامء يف الفسوخ:-ب

ويف الفسييوب فال  تبع فيها النامء احلاصييل من الكسييا بغري خالف وأما اامتولد من العل ففي 

سخ هل هو رفع للعقد من  بعيته فيها خالف لدى الفقهاء يرجع إىل األ صل اامطتلف فيه وهو أن الف

 أصله أو من حينه؟

 حكم النامء يف احلقوق املتعلقة باألعيان من  ي عقد وال فسخ:-ج

احلقوق اامتعلقة باألعيان من غري عقد وال فسييخ فإن كانت ملكًا قهريًا فحكمه حكا سييا،ر 

 يمكن إب اله بوجه كحق االسييتيالء ورسى التملكات, وإن ن  كن ملكًا فإن كانت حقًا الزمًا ال

حكمه إىل األوالد دون األكسيياب لبقاء ملك مالكه عليه, وإن كان غري الزم بل يمكن إب اله إما 

 باختيار اامالك أو برضا اامستحق ن يتبع النامء فيه األصل بحال.

 :ةثالثار: النامء من حيث داللته الووعي

بالكسيي نامًء ونمًوا: إذا زاد وار فع - اللغة: من نمى اامال َينعمي معناه يف معنى النامء يف اللغة:-أ

قال: أنميت ال ييء, و (1)وكثر ت. ي ية نمي عدن نه أبلق عىل الفلو  من النقود اام يًا, وم نام ته  ه: جعل

 .(2) نميات ألهنا  زيد, و كثر و نمو باالجتار هبا

 معنى النامء يف الفقه اإلسالمي:-ب

صلة و كذلك   لق عىل اتاذ األشياءالزوا، هبا: اامراد صلة أو منف سواء كانت مت  د عىل األصل 

 .(3)وسيلة للتنارو واالستثامرات اامرشوعة حكاًم أو  قديراً 

ومعنى النامء بلغة العرصيي: أن يكون من شييننه أن يدر عىل صيياحبه ربحًا »وقال القرضيياوي: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/956(, واامعنا الوسيف: )681(, وخمتار الصحاح: م)2/626( انظر: اامصباح اامنري: )1)

 (.15/341( انظر: لسان العرب: )2)

(, والقواعد 5/119(. واامغني: )2/182حكام: )(, وإحكام األ1/251(, وبداية اامنتهد: )3/20( انظر: اامبسور: )3)

 (.168, 165النورانية: م)

= 
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 .(1)«ه نامء أي: فضاًل وزيادووفا،دو أي دخاًل أو غلة أو إيرادًا أو أن يكون هو نفس

 :(2)ويتنوع النامء لدى الفقهاء عىل نوعل أيًضا

نامء حقيقي: وهو الزيادو باالجتار واالستثامر والتوالد والتناسل, فيكون نامء النقود  النوع األول:

 بنصل اخللقة حاصاًل, ويقبل التقليا يف حدود الرشيعة االسالمي.

 . التمكن من الزيادو بكون اامال يف يده أو يد نا،به وهونامء  قديري:  النوع الثاين:

والنامء يكون إما بإعداد اهلل  عاىل, كالذها والفضة فإنه  عاىل أعدمها : »(3)قال صاحا االختيار

للنامء, حيث خلقهام ثمن األشييياء يف األصييل, وال حيتاج الترصييف فيهام واامعاملة هبام إىل التقوم 

رعي احليوانات يف الكأل, أو نية ككون معدًا بإعداد العبيد وهو إما باالسييامة واالسييتبدال, .... أو ي

 « .التنارو, فيتحقق النامء ظاهرًا أو غالبا

و اامقصييود بالنامء يف القاعدو عام يطييمل الزوا،د احلقيقية و احلكمية و كذلك األكسيياب و 

 األرباح. 

 المعنى اإلجمالي للقاعدة: ثالثاً:

صًا القاعدو بمطتلف ص سواء أكان ملكه ملكًا  امًا أو ملكًا ناق يغها  دل عىل أن من ملك أصاًل 

صاحبه ربحًا  شننه أن يدر عىل  صل مما يكون من  فإنه يملك اامتولد منه والنا و عنه إذا كان ذلك األ

 وفا،دو.

 وهي  دل عىل أن األصل اامملوك البد فيه من  وفر رشبل اثنل:

 يمكن أن يتولد منه أو حيدث عنه النامء.األول: أن يكون األصل مما 

صاحا النتاج أو التولد. فيكون النا و عنه أو اامتولد منه نامء ملكه,  الثاين: أن يكون األصل مملوكًا ل

صل  صاحا األ صول النامء يف ملك  صل بعد ح وأما إذا كان النامء نامء ملك غريه, أو ملك األ

 بت ااملك له يف النامء.فإنه ال يعترب نامء ملكه, وبالتايل ال يث

 فعىل هذا النامء احلاصل من ال ء اامملوك عىل أربع صور وهي: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/139( فقه الزكاو: )1)

 (.1/139و فقه الزكاو : ) (.2/7( انظر: حاشية ابن عابدين: )2)

 (.1/112( االختيار: )3)
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النامء احلاصييل بعد زوال ملك صيياحا األصييل, فإنه ال يثبت فيه ااملك لصيياحا األصييل  األول:

 وذلك لزوال ملكه قبل حصول نام،ه, وألنه نامء ملك غريه وليس له أن يملكه.

 قبل زوال ملك صاحا األصل, فإنه نامء ملكه, ويعترب مالكًا له.النامء احلاصل  الثانية:

النامء احلاصييل يف مدو اخليار, وهو النامء احلاصييل قبل ثبوت ااملك يف األصييل, فهل يكون  الثالثة:

 لصاحا األصل عىل أن ملكه ن يزل, أم يكون لصاحا اخليار عىل أن ملكه ثبت فيه؟

 .(1)لعقود أو غريها عىل األعيان, فإنه لصاحا األصل بغري خالفالنامء احلاصل قبل ورود ا الرابعة:

 وينا  فصيل الكالم عىل هذه اامسا،ل يف الفروع الفقهية إن شاء اهلل  عاىل.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة واألدلة عليها:

عنى, وهي سييبقت االشييارو إىل أن القاعدو بالصيييغة اامذكورو ثابتة األصييل وصييحيحة اام

بموضوعها وفحواها من القواعد واألصول التي استمر عليها العمل عند الفقهاء وهي من القواعد 

 .(2)اامتفق عليها باجلملة, و طهد هلذا ُنُقول علامء اامذاها األربعة حول هذه القاعدو

 واستدلوا عىل ذلك بام ينا:

 (3) لكه ملكه ما ن يرد سبا ينقله عنه.ألن ما حدث عنه من النامء يعترب نامء ملكه, ونامء م-1

سبا لثبوت ااملك, فيثبت ااملك امن ثبت له اامتولد, ألن مالك األصل هو مالك -2 وألن التولد 

 (4) الفرع.

 (5) وألن النتاج والوالدو نامء ملكه, ونامء ملكه ال جيوز أن يكون لغريه.-3

ٍم بغي إذهنم فليس له من اللرع يف من زرع يف أرض قو»ملسو هيلع هللا ىلص: واسييتندوا إىل قول رسييول اهلل -4

 .(6)«يشء، وعليه نفقته

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.156( انظر: القواعد البن رجا: م )1)

يس: )2) سخ سور لل (, واحلاوي 521(, ورشح اامنهو اامنتطا: م )5/256صنا،ع: )(, وبدا،ع ال11/95( انظر: اامب

 (. 14/316(, واامغني: )17/367الكبري: )

 (.14/316( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.7/391( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.17/367( انظر: احلاوي الكبري: )5)

ا جاء يف من زرع يف أرض قوم بغري إذهنا, من أبواب األحكام, (, يف باب م6/125( احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )6)

= 
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ن يثبت ااملك امن زرع يف أرض قوم بغري إذهنا بل أثبت ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة منه: أن رسييول اهلل 

ااملك لصاحا األرض وذلك لكونه نامء ملكه, وهذا يدل رصاحة عىل أن نامء ااملك يكون لصاحا 

 األصل.

اعد التي ا فق عليها الفقهاء إال أن هناك فروعًا فقهية اختلف فيها والقاعدو وإن كانت من القو

 حتت القاعدو. ينا بيان ذلك يف الفروع اامندرجةالفقهاء, و

االفروع المندرجة تحت القاعدة:خامساً:ا

سا،ل اامتعلقة بالتولد والنتاج من األصل اامملوك, وهي كثريو جدًا, وهنا  طمل اام هذه القاعدو  

 من الفروع الفقهية عىل سبيل اامثال.أذكر شيئا 

  (1)من ملك شاو  أو ق يعا من الطياه  ملك ما يتولد منها  -1

  (2): من ملك دارا أو أرضًا  يملك ما حدث فيها من الزوا،د و الغالت و منها -2

لو غصا رجل أرضًا فغرسها, فنثمرت, فندركها رهبا بعد أخذ الغاصا ثمرهتا فهي  ومنها:-3   

 , وإن أدركها والثمرو فيها فقد اختلفوا يف حكمها عىل قولل:(3)له

هاء, من  القول األول: غاصيييا أيضيييًا, وهو قول  هور الفق ها, فهي لل ها, والثمرو في وإن أدرك

 واستدلوا بام ينا: (7)واامذها عند احلنابلة (6)والطافعية (5), واامالكية(4)احلنفية

 .(8)و كانت يف أرضهألهنا ثمرو شنرو, فكانت له كام ل-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, يف باب من زرع يف أرض قوم بغري إذهنا من كتاب الرهون, واالمام أمحد يف اامسييند: 2/824وابن ماجه يف سييننه: )

 ( . 5/351( من حديث رافع بن خديو . صّححه األلباين يف إرواء الغليل: )3/465)

 . (156بن رجا: م )القواعد  ال( انظر: 1)

 .  در السابق( انظر: اامص2)

 (.7/167(, واحلاوي الكبري: )7/379( انظر:  فصيل اامسنلة يف اامغنى: )3)

 (.5/256( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.5/117( انظر: اامقدمات وااممهدات: )5)

 (.7/167( انظر: احلاوي الكبري: )6)

 .(7/379( انظر اامغني البن قدامة: )7)

 ( انظر: اامصدر السابق.8)

= 
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 وألهنا نامء أصل حمكوم به للغاصا فكان له كنغصاهنا وورقها ولبن الطاو وولدها.-2

وذلك ألن  (1)هي امالك األرض إن أدركها يف الغرا , هذا قول القاا من احلنابلة القول الثاين:

ألرض. وقال قال: إذا غصييا أرضييًا فغرسييها فالنامء امالك ا -رمحه اهلل  عاىل-االمام أمحد 

القاا: وعليه من النفقة ما أنفقه  الغار  من مؤنة الثمرو, وعللوا ذلك بنن الثمرو يف معنى 

 الزرع, فكانت لصاحا األرض إذا أدركه قا،اًم فيها كالزرع.

هو القول األول وهو القول بنن الثمرو لصاحا الغرا  ال لصاحا األرض,  الذي يظهر لي

من احلنابلة بقوله: واألول أصح  ألن أمحد  -رمحه اهلل-ن قدامة اامقدا وهذا القول رجحه االمام اب

قد رّصح بنن أخذ رب األرض الزرع يشء ال يوافق القيا , وإنام صار إليه لألثر, فيطتص احلكا به 

 :(3). وهذا الفرق أظهر وذلك ألن الثمرو  فارق الزرع من وجهل(2)وال يعدى إىل غريه

 ء األرض, فكان لصاحبها, والثمرو نامء الطنر فكان لصاحبه.أحدمها: أن الزرع نام

الثاين: أنه يرد عوض الزرع الذي أخذه مثل البذر الذي نبت منه الزرع مع ما أنفق عليه, وال يمكنه 

 مثل ذلك يف الثمر. واهلل أعلا وأحكا.

قدر عىل أخذها زرعها, فندركها رهبا يعني اس جعها من الغاصا أو ف :  لو غصا أرضًا ومنها -4

منه فمتى كان هذا بعد حصيياد الغاصييا الزرع فإنه للغاصييا بغري خالف بل الفقهاء, وذلك 

 .(4)ألنه نامء ماله, وعليه األجرو إىل وقت التسليا وضامن النقص

صا األرض الذي زرعها الزرع أم يملكه  و صاحبها والزرع قا،ا فيها فهل يملك غا أما إن أخذها 

 صاحا األرض؟

 الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل: اختلف

زرعه ويرد ما نقصييت  ملك الزرع, وعليه أن يقلعأن غاصييا األرض الذي زرعها ي القول األول:

صا عىل قلعه وهذا مذها  هور الفقهاء, منها  صاحا األرض إجبار الغا األرض, فيملك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.141-15/140(, والرشح الكبري: )7/379( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.7/379( انظر: اامصدر السابق: )2)

 (.7/379( انظر: اامغني: )3)

 (.7/376( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

= 
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 .(3), والطافعية(2), واامالكية(1)احلنفية

 ليه بام ينا:واستدلوا عىل ما ذهبوا إ

 .(4)«ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ما ثبت عن النبي -1

 وجه الداللة من احلديث: أنه مال رجل مسلا فكيف حيل لرب األرض ذلك.

ما رواه هطام بن عروو عن أبيه أن رجاًل غصا أرضًا من رجلل من بني بياضة من األنصار -2

فنمر بقلعه, ون جيعل لرب األرض خيارًا, ولو ملسو هيلع هللا ىلص ذلك إىل رسول اهلل فغرسها نطاًل عام فرفع 

 وحكا به. (5)استحق خيارًا ألعلمه

شبه بنن يكون  بعًا لألرض من كثريه, فلام ن يكن لرب األرض أن -3 وألن يسري الغر  والبناء أ

 يتملك يسريه فنوىل أن ال يتملك كثريه.

 ويتحرر من اعتالله قياسان:

 مان يملك بالغصا يسريه ن يملك به كثريو كاامتاع.أحدمها: أن 

 .(6)والثاين: أنه عدوان ال متلك باألعيان اامنفصلة فوجا أن ال متلك به األعيان اامتصلة كاليسري

 .(7)ألنه زرع يف أرض غريه ظلاًم, أشبه الغرا  واحلكا يف الزرع كالغر  سواء-4

, ومفهوم قوله: أنه   (8) «...ليس لعرق ظامل حق»: ويؤيد هذا عموم قوله عليه الصالو والسالم-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/256( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.5/117( انظر: اامقدمات: )2)

 (.2/291(, ومغني اامحتاج )7/167( انظر: احلاوي الكبري: )3)

نه: )4) جه أبو داود يف سيين يث أخر حلد يده»(, يف 2/260( ا حتت  خذ حقه من  ين تاب البيوع, «باب يف الرجل  , من ك

, والدارمي يف سييننه: «حديث حسيين»(, يف باب حدثنا ... من كتاب البيوع, وقال: 5/268وال مذي يف سييننه: )

( .  واحلديث صحيح, انظر: 3/414من كتاب البيوع, واالمام أمحد يف اامسند: )« باب يف أداء األمانة»(, يف 2/264)

 ( . 5/279إرواء الغليل: )

 (. 7/167( انظر: احلاوي: )5)

 (.7/167( احلاوي الكبري: )6)

 (.7/377( انظر اامغني البن قدامة: )7)

سننه: )احلديث  (8) سننه: )2/158أخرجه أبو داود يف  ( 6/146(, يف باب إحياء ااموات من كتاب االمارو, وال مذي يف 

= 
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 , والغاصا ظان بال ريا, وليس له حق فيام غصا.(1)إذا ن يكن ظاامًا فله حق

إن صيياحا األرض ال يملك إجبار الغاصييا عىل قلعه بل اري بل أن يقر الزرع يف  القول الثاين:

صييها, وبل أن يدفع إليه نفقته األرض إىل احلصيياد وينخذ من الغاصييا أجر األرض وأرم نق

 .(3), وبه قال أبو عبيد من الفقهاء(2)وهذا مذها احلنابلة ويكون الزرع له.

 واستدلوا بام ينا:

من زرع يف أرض قوم بغي إذهنم فليس »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل  ما روى رافع بن خديو -1

 .(4)«له من اللرع يشء، وعليه نفقته

صوب منهقال ابن قدامة: فيه دلي صا ال جيرب عىل قلعه, ألنه ملك للمغ . وليس (5)ل عىل أن الغا

 للغاصا يشء من الزرع.

 عىل هذا االستدالل بام ينا: (6)واع ض

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واالمام أمحد يف 2/743يف باب ما ذكر يف إحياء أرض ااموات من أبواب األحكام..., واالمام مالك يف ااموبن: )

سند: ) ضا موا ا, من ( مع فتح الباري, يف باب من أحي18-5/19وكذالك أخرجه البطاري معلقا: ) (5/327اام ا أر

 ( .5/353. واحلديث صحيح, انظر: إرواء الغليل: )كتاب احلرث

 (.6/558( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (, واالنصاف معه.15/135(, والرشح الكبري: )377-7/376(  انظر: اامغني البن قدامة: )2)

اد بنجر ه وبل أخذه بعوضه هذا هو الصحيح قال صاحا االنصاف: وإن أدركها والزرع قا،ا خري بل  ركه إىل احلص 

 من اامذها... قال احلارثي:  وا ر النص عن أمحد أن الزرع للاملك... وهو من مفردات اامذها قال ناظمها: 

 بيياالحيي ام انييظيير لييزرع الييغيياصييييا
. 

 وليييييس كييالييبيياين أو كييالييغيياصييييا *
. 

 إن شيييياء رب األرض  ييرك الييزرع
. 

 بيينجييرو اامييثييل فييوجييه مييرعييي *
. 

 كييه إن شيييياء بيياالنييفيياقأو مييليي
. 

 أو قيييييييمييية ليييليييزرع بييياليييوفييياق *
. 

 ( مع الرشح الكبري.136-15/135: )رداويانظر: االنصاف للم 

 (. 7/377( انظر: اامغني: )3)

 . (225)م ( احلديث سبق ترجيه يف:4)

 (.7/377( اامغني: )5)

 (.7/168(  انظر: احلاوي الكبري: )6)
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 ففيه جوابان: « من زرع أرض قوم بغري إذهنا فليس له يف الزرع يشء»أما قوله: 

 أحدمها: أنه يستعمل عىل أنه زرع أرضها ببذرها.

 . (1) «ليس لعرق ظامل حق»يف الزرع حق ال ك واالستبقاء بام بينه بقوله:  والثاين: ليس له

 فإنه حيتمل أمرين:« فله نفقته»وأما قوله: 

 األول: إنه أراد زرعه, فعرب عن الزرع بالنفقة.

 . (2)الثاين: أنه أراد وله نفقته يف أنه ال يرجع هبا

ضًا بام رواه جماهد بن جرب: أن رجالً -2 ستدلوا أي ضًا براحًا فغر  فيها نطاًل,  وا صا قومًا أر غ

 .(3)فقال هلا عمر: إن شئتا فادفعوا إليه قيمة النطل فرفع ذلك إىل عمر 

ن حيكا بإجبار الغاصييا عىل قلع غراسييه,  وجه الداللة من هذا األثر: أن عمر بن اخل اب 

 بل حكا بدفع قيمة النطل له عىل أنه لصاحا األرض.

 :(4)دالل بام يناورد عىل هذا االست

  ن يلق عمر.ربمرسلة وال مسندو وذلك ألن جماهد بن ج إن قضية عمر -1

 ثا إنه ال دليل فيها من وجهل:-2

 األول: أهنا قضية يف عل إن ن  نقل رشحًا ن  لزم حكاًم.

 الثاين: إن قوله: إن شئتا فادفعوا قيمة النطل بعد أن بلا صاحبها ذلك وهذا عندنا جا،ز.

رأى زرعًا يف أرض ُظَهريع ملسو هيلع هللا ىلص واسييتدلوا أيضييًا بام ثبت أن النبي -3
ما أحسيين », فنعنبه فقال: (5)

قال: أليس أرض ظهري؟ قالوا: بىل, ولكنه زرع فالن قال:  ,! قالوا: إنه ليس لظهريزرع ظهري

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.228احلديث سبق ترجيه يف: م) (1)

اماوردي 2) ها ا هذه االحتامالت التي ذكر محه اهلل-(  ها وال  -ر ها ظواهر النصييوم وال فحوا يد ية ال يف ية ظن هي ومه

 مقتضاها. واهلل أعلا بالصواب.

 األثر ن أعثر عىل من خرجه . ( 3)

 (.7/167( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 ة األنصاري . ( ُظَهري: هو ظهري بن رافع بن عدي بن زيد بن جطا ابن حارث5)

 ( . 5/37انظر: هتذيا التهذيا: ) 
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 .(1)«, قال رافع: فنخذنا زرعنا, ورددنا إليه النفقةفخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة

جعل الزرع لصيياحا األرض, ون حيكا به امن زرعها, ملسو هيلع هللا ىلص اللة من احلديث أن النبي وجه الد

 ومن زرعها بغري إذن أهلها فهو أ وىل أن يدخل يف هذا احلكا.

صا عىل قرب من الزمن فلا جيز وألنه أمكن رد اام-4 غصوب إىل مالكه من غري إ الف مال الغا

سفينة فحمل فيها ماله, وأدخ صا  سفينة إ الفه كام لو غ صا لوحًا فرقع به  لها البحر أو غ

 .(2)فإنه ال جير عىل رد اامغصوب يف اللنة, وينتظر حتى  رسى, صيانة للامل عن التلف

وألنه زرع حصييل يف ملك غريه, فلا جيرب عىل قلعه عىل وجه يرضيي به كام لو كانت األرض -5

يعلا متى ينق ع من مسييتعارو أو مطييفوعة. وفارق الطيينر والنطل, ألن مد ه  ت اول, وال 

 األرض, فانتظاره يؤدي إىل  رك رد األصل بالكلية.

, وهو القول بنن -هو القول الثاين- الذي يظهر لي بعد هذا التقرير الوايف يف اامسيينلة القول 

مالك األرض إن أحا أخذ الزرع فله ذلك, ون يملك إجبار الغاصا عىل قلعه, وذلك لوجود نص 

سنلة,  صحيح يف اام صحاب القول الثاين يف الزرع, واحلديث رصيح  ستدل به أ وألن احلديث الذي ا

الذي اسييتدل به أصييحاب القول األول يف الغر , فننمع بل احلديثل ويعمل بكل واحد منهام يف 

 , واهلل اعلا بالصواب.(3)موضعه, وذلك أوىل من إب ال أحدمها

صاحا األرض أخذ الزرع الذي زرعه  ستحق إذا ثبت هذا فإن أحا  الغاصا فله ذلك, كام ي

 .الطفيع أخذ شنر اامط ي بقيمته

, لألصل الذي (4)لو غصا شنرًا فنثمر فالثمر لصاحا الطنر بغري خالف بل الفقهاء ومنها:-3

 بل أيدينا  ألنه نامء ملكه وألن الطنر عل ملكه نام وزاد فنشبه ما لو بالت أغصانه.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, يف باب يف التطييديد يف ذلك من كتاب البيوع واالجارات برقا 691-3/690( احلديث أ خرجه أبو داود يف سييننه: )1)

(, وصححه الطيخ نارص 3920, والنسا،ي يف سننه يف باب النهي عن كراء األرض من كتاب اامزارعة, برقا: )3999

 (.5/353أللباين يف إرواء الغليل: )الدين ا

 (.7/377مة: )داق( انظر: اامغني البن 2)

 (.7/377( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.7/379( انظر: اامغني البن قدامة )4)

= 
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دًا فهل يكون ملكًا للموقوف عليه كثمر الطيينرو أو يكون لو ولدت األمة ااموقوفة ول ومنها:-4

, ألنه جزء منها, (1)أنه وقف معها عندها:  . واألشييهروقفًا معها؟ عىل وجهل عند احلنابلة

تداء بطالف الثمرو فه اب هلا حرمة حكمه (2)وهلذا يصييح وق , وألن ولد كل ذات حرم  ثبت 

 .(3)حكمها كنم الولد واامكا بة

سابه ويتبعه أوالده من أمته كام يتبع احلر ولده من أمته وال يتبع ولده اام ومنها:-5 كا ا يملك اكت

 .(4)من أمة لغريه

 .(5)لك اكتساهبا, ويتبعها أوالدها بمنرد العقداامكا بة مت ومنها:-6

لو غصييا رجل بيضييًا فصييار فراخًا أو فروخًا كان ملكًا للمغصييوب منه لتولده من  ومنها:-7

منه شاو فننزا عليها فحله, فوضعت سطاًل كان ملكًا للمغصوب منه  ألن  ملكه, ولو غصا

الولد  بع لألم يف ااملك. ولو غصييا منه فحاًل, فننزاه عىل شيياو له, فوضييعت سييطاًل كان 

للغاصييا, ألنه مالك لألم, وال يشء للمغصييوب منه يف نزو فحله, ألنه غصييا فحل حمرم 

 (6) نه وقيمته, فريجع عىل الغاصا بقدر نقصه.الثمن إال أن يكون النزو قد نقص من بد

اللق ة إذا جاء مالكها وقد نمت نامء منفصاًل فهل يس ده معها عىل أنه من نام،ها أم ال؟  ومنها:-8

يد (7)والصييحيح أنه يسيي ده معها , قال ابن قدامة:  لة ذلك أن اللق ة يف احلول أمانة يف 

ها ااملتقف, إن  لفت بغري  فري ه أو نقصيييت  فال ضييامن عليه كالوديعة ومتى جاء صييياحب

 .(8)فوجدها أخذها بزيادهتا اامتصلة واامنفصلة  ألهنا نامء ملكه

صلة أخذها بزيادهتا  ألهنا  تبع يف الرد بالعيا  ثا ذكر وإن وجد العل زا،دو بعد احلول زيادو مت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.28(, والقواعد البن رجا: م )8/227( انظر: اامغني: )1)

 (.28( انظر: القواعد البن رجا: م )2)

 (.8/227بن قدامة: )( انظر: اامغني ال3)

 (.156( انظر: القواعد البن رجا: م )4)

 (.156( انظر: القواعد البن رجا: م )5)

 (.162( انظر: القواعد البن رجا: م )6)

 (.7/194( انظر: احلاوي الكبري: )7)

 (.8/313( انظر: اامغني البن قدامة: )8)

= 
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 واالقالة فتبعت ههنا,

بعد احلول , فهل يرجع صاحا اامال باألصل   اللق ة  لو زيدت فيها زيادو منفصلة و منها: -9

 أم ال؟  بناء عىل األصل , ويكون ذلك للملتقفاامنفصل دون النامء

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل : 

بناء عىل  (1)أنه للملتقف, وليس لصيياحا اامال منه يشء, وهذا قول  هور الفقهاء القول األول:

 األصل اامذكور واستدلوا بام ينا:

 .(2)ألنه نامء ملكه متميز, ال يتبع يف الفسوب, فكان له, كنامء اامبيع إذا رّد بعيا-1

ومعلوم أن ااملتقف ملكها بميضيي حول  (3)وذلك ألن األصييل أن الزيادو امن حدثت يف ملكه-2

 .(4)التعريف

نابلة إن جاء صيياحبها, فوجدها زا،دو أخذها بزيادهتا ولو منفصييلة وهو وجه عند احل القول الثاين:

, بناء عىل اامفلس إذا اسيي جعت منه العل بعد أن زادت زيادو متميزو, (5)ذكره أبو اخل اب منها

 .(6)والولد إذا اس جع أبوه ما وهبه له بعد زياد ه

وحيتمل الرجوع هنا بالزيادو اامنفصييلة وجهًا واحدًا, ألن " وذكر ابن رجا من فقهاء احلنابلة: 

إىل فقد رهبا يف الظاهر وقد  بل خالفه, فانفسخ ااملك من أصله لظهور اخل ن متلكها إنام كان مستندًا 

 -رمحه اهلل-وهذا له أصييل من كالم االمام أمحد ". يف مسييتنده, ووجا الرجوع بام وجده منها قا،اًم 

 .(7)حيث قال يف بريو فرخت عند قوم أهنا يردون فراخها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صنا،ع: )1) (, وهو الوجه 8/314( وما بعدها, واامغني البن قدامة: )8/15(, واحلاوي الكبري: )6/156( انظر: بدا،ع ال

 اامطهور , وعليه اامذها لدى احلنابلة.

 (.162(, والقواعد البن رجا: م )8/314( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.8/15(, واحلاوي الكبري: )8/314( انظر: اامغني: )3)

 (.8/313( انظر: اامغني: )4)

 ( .8/314( انظر: اامغني: )5)

(, وخرج هذا الوجه القاا وابن عقيل أيضييًا . انظر: القواعد البن رجا: م 8/314( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

(162.) 

 (.162( انظر: القواعد البن رجا: م )7)
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لذي يظهر   بنن ليا ما ذكره أبو  هو القول األول, وهو القول  كه و حدثت يف مل يادو امن  الز

من مسيينلة اامفلس واهلبة فإنه يوجد فرق بينهام وبل مسيينلتنا, إذا ااملتقف يف  -رمحه اهلل-اخل اب 

سنلة اهلبة والتفليس,  ضامن, بطالف م ضمن له النقص, فتكون الزيادو له ليكون اخلراج بال سنلتنا ي م

 خلراج له.ا ال ضامن عليه فنمكن أن ال يكون اثَ 

سلا, ألهنا دخلت  ستنده ال ي صله لظهور اخل ن يف م سخ ااملك من أ وما ذكره ابن رجا بننه انف

ضامهنا, فإذا انفسخ ذلك  يف ملكه بعد احلول ثا ثبت يف ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال وي  ا عليه 

 . فال يثبت يف ذمته. واهلل أعلا بالصواب

ه لولده إذا كان قد نام نامء منفصيياًل فإنه يسيي جع بزيادو ما لو اسيي جع األب ما وهب ومنها:-10

 .(1)وهبه, ألنه نامء ملكه

بمنافعها, فعىل القول: إن الولد كسا فعله لصاحا اامنفعة, وعىل  لو ولدت ااموىص ومنها:-11

لةالق ند احلناب يه وجهان  ع نه جزء فف ثة ألن ول إ نه للور ثاين: أ ها, وال نه بمنزلت حدمها: أ : أ

 .(2)جزاء هلا دون اامنافعاأل

أجرو اامثل بطالف ما لو فسخ  قاو قبل ظهور الثمرو استحق العامللو فسخ اامالك اامسا ومنها:-12  

طنر, وقد عمل  شيئًا, وذلك ألن الثمر متولد من عل ال ضارب  ستحق اام قبل ظهور الربح ن ي

ل الثمر وظهوره بعد الفسييخ, عىل الطيينر عماًل مؤثرًا يف الثمر فكان لعمله  نثريًا يف حصييو

 .(3)بطالف الربح, فإنه ال يتولد من اامال بنفسه, وإنام يتولد من العمل, ون حيصل بعمله ربح

يملكها صيياحبها أم ال؟ لو كا ا أمته كتابة فاسييدو, فولدت يف مدو هذه الكتابة فهل  ومنها:-13

فإنه يتبعها أي أمه وال يثبت ااملك يف اامسيينلة للفقهاء, فعىل القول أن الولد جزء منها,  قوالن

 لصاحبها.

سدو ساب يف الكتابة الفا سالمة االكت صاحبها بناء عىل  سا فإنه يملكه  , (4)وعىل القول: أنه ك

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .رجع السابق( انظر: اام1)

 (.28( انظر: القواعد البن رجا: م )2)

 (.28( انظر: القواعد البن رجا: م )3)

 نظر: اامصدر السابق.( ا4)
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 واهلل أعلا بالصواب.

لو فسييخ البا،ع بيعه الفال  اامطيي ي بالثمن, وقد زاد يف البيع زيادو متصييلة أو  ومنها:-14

س د صلة فهل ي سنلة أنه نامء ملكه فيملكه أم ال؟ وينا مع زياد ه عىل البا،ع همنف صيل اام   ف

 :عىل البيان اامذيل

لو زاد اامبيع زيادو متصلة  ؤثر عىل الثمن كالسمن, والكرب, و علا الصناعة أو الكتابة أو القرآن  أوالر:

 أو كرب شنرو فهل للبا،ع أن يملك هذه الزيادو ثا يس دها من اامط ي أم ال؟

 لف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل ثالثة أقوال:اخت

أن الزيادو متنع الرجوع, وبناء عىل ذلك ال يسييتحق البا،ع اسيي داد اامبيع من اامطيي ي  القول األول:

صلة وال يملك هذه الزيادو عىل أهنا من نامء ملكه. وهذا مذها احلنفية يف األصل , (1)بزياد ه اامت

, واألصل عند  (3)وقدمها ابن قدامة (2)اختارها أبو القاسا اخلرقي والرواية الراجحة عند احلنابلة

وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه,  (4)احلنفية يف اامسيينلة: أنه من أفلس أي حكا احلاكا بتفليسييه

 ن سييا،ر الغرماء, فإن أفلس قبل قبضفصيياحا اامتاع أسييوو الغرماء أي أنه ال يكون أحق به م

بغري إذن با،عه كان له اسيي داده, وحبسييه بالثمن يف حالة ما قبل القبض اامتاع أو بعد القبض 

 .(5)وهبذا القول قال احلسن البرصي وإبراهيا النطعي

وبناء عىل هذا األصييل فإن الزيادو عندها للمطيي ي, وليس للبا،ع منها يشء, وال يملكها بناء 

 عىل أهنا من نامء ملكه وهو األصل الذي بل أيدينا

 بام ينا: عىل هذا القول ا وواستدل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, و بيل 7/330(, و كملة الفتح والعناية: )6/152(, وحاشييية رد اامحتار: )2/19( انظر: اللباب رشح الكتاب: )1)

 ( وما بعدها .5/201احلقا،ق: )

 (.13/275(, والرشح الكبري: )6/549( انظر: اامغني: )2)

 (.6/549( انظر: اامغني: )3)

 (.6/152ار: )( انظر: حاشية رد اامطت4)

 (.6/266( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )5)

= 
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, أو عن أيب (1)ملسو هيلع هللا ىلصما رواه الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هطييام عن النبي -1

أيام امرئ هل  وعنده متاع امرئ بعينه اقتىض منه شيئرا أو مل »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  هريرو 

 .(2) «يقتض فهو أسوة الغرماء

 ديث بام ينا:وقد رد عىل االستدالل هبذا احل

وهذا احلديث مسندًا من هذا ال ريق يضعفه أهل النقل يف رجلل من روا ه, " :  (3)قال اخل ايب-أ

صح لكان متنوالً عىل أن البا،ع مات مورسًا  سندًا, ولو  ساًل, فدل أنه ال يثبت م رواه مالك مر

 .(4)«وإن مات املشرتي فصاحب املتاع أسوة الغرماء»بدليل قوله: 

اماورديذكر -ب يه, (5)ا له وغلف ف تادو بنق قد  فرد ق به, و ناج  : واخلرب مرسيييل ال يقوم االحت

 واامطهور ما روينا من برق خمتلفة, ولو صح لكان حمموالً عىل وجهل:

 أن يكون حل مات مورسًا. األول:

ان: أن يرىض البا،ع أن يكون أسوو الغرماء عىل أن أبا حامد كان يقول: إن الغرماء رب الثاين:

منها من يرجع بعل ماله, ومنها من ال عل له فيرضييب بدينه يف ملكه فلا يكن محله عىل 

 أحد الفريقل بنوىل من محله عىل الفريق اآلخر.

كان اامرهتن لو لوألن -2 با،ع حبس اامبيع عىل ثمنه كام أن للمرهتن حبس الرهن عىل حقه, فلام  ل

ي له الرجوع إل با،ع اامبيع إىل رد الرهن عىل راهنه ن يكن  ه عند  عذر حقه وجا إذا سييلا ال

 مط يه أن ال يكون له الرجوع إليه عند  عذر ثمنه.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سننه: )1) سلة أخرجها أبو داود يف  (, واالمام مالك يف ااموبن: 3520(, من كتاب البيوع, برقا )3/797( هذه الرواية اامر

 (.1515(, برقا )8/264(, وعبد الرزاق يف اامصنف: )2/83)

( والبيهقي يف السنن: 3522(, من كتاب البيوع, برقا )793-3/792اود يف سننه: )( هذه الرواية اامسندو أخرجها أبو د2)

 (.270-5/269صححه األلباين يف إرواء الغليل: ) (.6/74)

سنن  (3) ستي الفقيه األديا العان اامحقق, وله معان ال سليامن اخل ايب الب هو االمام محد بن حممد بن إبراهيا بن خ اب أبو 

(, وشييذرات 2/174هيييي. انظر: العرب )388يا احلديث وإصييالح غلف اامحدثل,  ويف سيينة وغريا السيينن وغر

 (.127-3/128الذها: م)

 ( من كتاب البيوع .3520(, برقا )3/792( هذه الرواية أخرجها أبو داود: )4)

 (.6/629( انظر: احلاوي الكبري: )5)

= 
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وحتديد ذلك قياسييًا أنه حمبو  السييتيفاء احلق منه فوجا أن يكون رفع اليد عنه مسييق ًا حلق 

 االستيفاء منه كالرهن, وألن البا،ع قد وجا له بعقد البيع حقان:

 يف الذمة .أحدمها: ثبوت الثمن 

والثاين: حبس اامبيع عىل قبض ثمنه ثا ثبت أنه لو أسقف حقه من الثمن الذي يف الذمة باالبراء ن يعد 

إليه حلدوث الفلس وجا إذا أسييقف حقه من حبس اامبيع بالتسييليا أن ال يعود إليه حلدوث 

  (1)الفلس

اما كان عقدًا ب ل بفسيطه, فلا ورد عىل هذا االسيتدالل بنن القيا  عىل الرهن ال يسيلا بنن الرهن 

يعد إىل الرهن إال باسييتيثاقه وحق احلبس هاهنا كان السييتيفاء الثمن, وهذا اامعنى باق بعد رفع 

 يديه فناز أن يعود كبقاء احلق إىل آخذه.

وأما القيا  عىل االبراء فكذلك, فإن االبراء من الثمن اما أسييقف احلق ن يكن له الرجوع فيه, 

 اامبيع اما ن يسقف احلق جاز له الرجوع فيه.ورفع يده عن 

ألنه فسخ بسبا حادث فلا يملك به الرجوع يف عل اامال الزا،دو زيادو متصلة كفسخ النكاح -3

 .(2)باالعسار, أو الرضاع

 .(3)وألهنا زيادو يف ملك اامفلس, فلا يستحق البا،ع أخذها كاامنفصلة وكاحلاصلة بفعله-4

ولقد اسييتدل  .(4)إليه من البا،ع, فلا يسييتحق أخذه منه كغريه من أموالهوألن النامء ن يصييل -5

 :(5)ة متنع الرجوع يف اامبيع عىل أن الزيادو اامتصلفقهاء النابلة  هبذه  األدلة 

أهنا ال متنع الرجوع يف عل اامبيع, وبناء عىل ذلك فإن البا،ع يملك ما حدث من النامء  القول الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/267اوي الكبري: )(, واحل2/19(, واللباب: )6/189( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.13/276(, والرشح الكبري: )6/549( انظر: اامغني: )2)

 ( . 13/276(, والرشح الكبري: )6/459( انظر: اامغني: )3)

 .  ( 13/276االنصاف للمرداوي: )( انظر: 4)

 (.13/275(, والرشح الكبري: )6/549( انظر:  فصيل اامسنلة لدهيا يف اامغني: )5)

= 
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  (3)(2)ااميموين ا, ورواية عن االمام أمحد رواه(1)اامط ي, وهذا مذها الطافعية بزيادو متصلة لدى

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

سان قد أفلس فهو أحق »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ما روى أبو هريرو -1 من أدرك متاعه بعينه عند إن

بل ما زاد زيادو متصييلة  واحلديث يدل رصاحة عىل أن البا،ع أحق بعل متاعه ون يفرق (4)«به

 وال منفصلة.

ويرد عىل هذا االستدالل بننه ن يدرك متاعه بعينه, وإنام أدرك متاعه بزيادو متصلة قد أثرت فيه, 

 فالنص ال ين بق عىل ما ذكر.

 .(5)وألنه فسخ ال متنع منه الزيادو اامنفصلة, فال متنع اامتصلة كالرد بالعيا-2

 القيا  عىل الرد بالعيا قيا  مع الفارق من وجهل:رد عىل هذا االستدالل بنن 

سقار حقه من الزيادو و ركها للبا،ع بطالف هذه  ط ي, فهو راض بإ سخ فيه من اام أحدمها: أن الف

 اامسنلة.

هنا لسبا حادث فهو أشبه والثاين: أن الفسخ َثا امعنى قارن العقد, وهو العيا القديا, والفسخ هيييٰ 

 .(6)ستحق به اس جاع العل الزا،دوبفسخ النكاح الذي ال ي

 .(7)وألن الزيادو اامتصلة من حكمها أن  تبع ااملك ال اامالك, ألهنا ال  نفصل عن العل اامملوكة-3

أنه اري الغرماء بل أن يع وا صيياحا السييلعة سييلعته أو ثمنها الذي باعها به, وأن  القول الثالث:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/279(, واحلاوي الكبري: )2/157(, ومغني اامحتاج: )1/322هذب: )( انظر: اام1)

ي. انظر: ببقات احلنابلة )274,  ويف سنة احلسن أبو يالرقِّ  ااميموين مهران بن احلميد عبد بن ااملك عبدهو (2) -1/212ه

 (.13/89( وسري أعالم النبالء )216

 ( انظر: اامصادر السابقة . 3)

(, يف باب إذا وجد ماله عند مفلس من كتاب االسييتقراض, 156-3/155طاري يف صييحيحه: )( احلديث أخرجه الب4)

 (, يف باب من أدرك ما باعه عند اامط ي وقد أفلس من كتاب اامساقاو .3/1193ومسلا يف صحيحه: )

 (.6/549( انظر: اامغني: )5)

 ( انظر اامصدر السابق .6)

 (.6/279( انظر: احلاوي الكبري: )7)

= 
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 .(1)مذها مالك الزيادو ال متنع الرجوع يف اامبيع, وهذا

 واستدلوا باخلرب اامتقدم.

وإن كانت متصييلة فإهنا ر يف اامبيع بعد هذا البيان هو القول بنن الزيادو التي  ؤث الذي يظهر لي

 متنع الرجوع يف اامبيع, وليس للبا،ع أن يرجع بعل ماله من اامط ي وذلك اما ينا:

بزيادو متصييلة ونامء زا،د وقد حدث ذلك يف ملك ألن البا،ع ن يدرك عل ماله, وإنام أدرك ماله -أ

 اامط ي وكان ضامنًا له, فاخلراج بالضامن.

البا،ع إنام يستحق الثمن وهو الدين الذي كان يف ذمة اامط ي فكان ذلك كسا،ر الديون. واهلل -ب

 أعلا بالصواب.

ه الزيادو الرجوع يف اامبيع, لو زاد اامبيع زيادو منفصييلة كالولد, والثمرو والكسييا فهل متنع هذ ثانيار:

 وبالتايل ال يتملك البا،ع الزيادو أم ال متنع الرجوع يف اامبيع ثا يتملك البا،ع الزيادو عىل أنه نامء ملكه؟

(2) 

 اختلفوا يف الزيادو, فهل يتملكها البا،ع أو اامط ي اامفلس؟ عىل قولل: 

ط ي اامفلس, وه القول األول: طافعيةأن الزيادو يتملكها اام   (4), وبه قال ابن حامد(3)و مذها ال

والقاا من احلنابلة, وهو ظاهر كالم اخلرقي منها, وقال ابن قدامة وهو الصييحيح إن شيياء اهلل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والقوانل الفقهية: 3/282(, والرشييح الكبري: )3/373(, والرشييح الصييغري: )2/283نظر: بداية اامنتهد: )( ا1)

 (.319م)

(, 5/201(, و بيل احلقا،ق: )7/330(, وفتح القدير مع العناية: )5/106( انظر:  فصيييل اامسيينلة يف الدر اامطتار: )2)

(, والقوانل الفقهية: م 3/373(, والرشييح الصييغري: )3/282(, والرشييح الكبري: )2/283وبداية اامنتهد: )

هذب: )319) تاج: )1/324(, واام حلاوي الكبري: )2/161(, ومغني اامح مة: 6/279(, وا قدا (, واامغني البن 

 (.3/418( واالنصاف معه, وكطاف القناع: )13/277( وما بعدها, والرشح الكبري: )6/550)

 ( .2/161, ومغني اامحتاج: )(6/279( انظر: احلاوي الكبري: )3)

هو أبو عبد اهلل احلسيين بن حامد بن عيل بن مروان البغدادي الوراق,  فقه به القاا أبو يعىل وأخذ الفقه عن أيب بكر  (4)

( و شييذرات الذها 171-2/177هييييي. انظر: ببقات احلنابلة )403عبد العزيز غالم اخلالل,  ويف شييهيدا سيينة 

 (.2/82محد )( واامنهو األ3/166-167)

= 
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 .(1) عاىل

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

ألهنا زيادو انفصلت يف ملك اامط ي فكانت له, كام لو رده بعيا, فإن رد األصل بالعيا ال -1

 . (2)يوجا رّد زياد ه اامنفصلة

ألنه فسخ استحق به اس جاع العل فلا يستحق أخذ الزيادو اامنفصلة كفسخ البيع بالعيا -2

 . (3)أو اخليار أو االقالة

ألن الطارع إنام أثبت له الرجوع يف اامبيع لسبا استحق به فيقترص عليه وليس له الرجوع يف -3

 . (4)غريه

من ها أن  تبع ااملك دون اامالك, وذلك ألنه نامء ااملك فإن األصييل: ألن الزيادو من حكم-4

 . (5)مل  شيئار مل  ما حدث منه من النامء

فإنه يدل عىل أن النامء  (6)«اخلراج بالضامن»ويستننس هلذا القول بقوله عليه الصالو والسالم : -5

 .  (7)والغلة للمط ي سواء أفلس أو ن يفلس لكون الضامن عليه

صلة, وهو مذها  لقول الثاين:ا صل مع زياد ه اامنف إن الزيادو يمتلكها البا،ع, وله أن يرجع باأل

 . (9), واحلنابلة وهو اختيار أيب بكر منها(8)اامالكية

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

الزيادو ألهنا زيادو فكانت للبا،ع كاامتصييلة, ويتحرر هذا التعليل بقيا  الزيادو اامنفصييلة عىل -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .3/418(, وكطف القناع: )13/282(, واالنصاف: )13/277(, والرشح الكبري: )6/550( انظر: اامغني: )1)

 (.6/550(, واامغني: )6/279( انظر: احلاوي الكبري: )2)

 (.6/551( انظر: اامغني: )3)

 (.2/161( انظر: مغني اامحتاج: )4)

 (.6/279( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 .(36م)احلديث سبق ترجيه  (6)

 ( . 6/551( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.2/348(, وبداية اامنتهد: )3/283( انظر: الرشح الكبري: )8)

 (.13/282( انظر: االنصاف: )9)

= 
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 .(1)اامتصلة, فكام أن الزيادو اامتصلة  كون للبا،ع فكذلك الزيادو اامنفصلة

ويرد عىل هذا التعليل بنن الزيادو اامتصلة خمتلف فيها, فالقيا  هنا غريمسلا, حيث دللنا عىل أهنا 

 للمط ي اامفلس ويف ذلك  نبيه من باب أوىل عىل كون اامنفصلة له.

 .(2)ق ظاهر, فإن اامتصلة  تبع يف الفسوب والرد بالعيا بطالف اامنفصلةثا لو سلا جدالً فالفر

 وألن الزيادو نامء ملك البا،ع, فله أن يرجع فيه.-2

صار اامبيع ملكًا له, وله ما حدث عنه  ط ي, ف ويقال يف هذا التعليل بننه زال ملكه بعد قبض اام

حق به وهو إفال  اامطيي ي, وهذا السييبا ال من النامء, وأما رجوع البا،ع يف اامبيع فإنه بسييبا اسييت

 يتعدى إىل الزيادو.

بعد هذا البيان. وهو القول بنن الزيادو اامنفصييلة للمطيي ي ال للبا،ع, وذلك  الذي يظهر لي 

هذا  مة: وال ينبغي أن يقع يف  قدا قال ابن  ظاهر يف األمر, وهلذا  نا, وألنه  يدي لذي بل أ لألصيييل ا

 .(3)اختالف لظهوره

زيادو متصييلة غري متميزو منع الزوج إذا بلق قبل  ت فيهالصييداق إذا زاد مسيينلةها:ومن -15

صلة عىل  صف القيمة حلدوث الزيادو اامت صداق زا،دًا, ورجع بن صف ال الدخول أن يرجع بن

 (4)؟و متلك الزوجة زيادو صداقه  ملك الزوجة 

 فام احلكا؟ لو اش ى أمة حاماًل فولدت أو حا،اًل فحملت ثا أفلس :و منها -16

 هذه اامسنلة ال تلو من أربعة أحوال:

ثا أفلس وهي حامل  (5): أن  كون حاماًل وقت العقد ووقت الفلس بنن اشيي ى حامالً احلال األول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/550( انظر: اامغني: )1)

 ( .6/551( انظر: اامغني: )2)

 ( .6/551( اامغني البن قدامة: )3)

 ( .6/549(, واامغني: )6/279ي الكبري: )( انظر: احلاو4)

 ( حاماًل من زوجها .5)

= 
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, إال أن يكون (2)وهذا إذا كان احلمل الذي كان معها وقت البيع (1)فللبا،ع أن يرجع هبا حامالً 

من أجله فيكون من قبيل الزا،د زيادو متصييلة عىل ما سييبق احلمل قد زاد بكربه, وكثرت قيمتها 

  فصيله.

وأما إذا كان احلمل الذي معها وقت الفلس غري احلمل الذي كان معها وقت العقد فعىل القول 

أن احلمل يكون  بعًا كان للبا،ع أن يرجع هبا حاماًل, وال حق له يف الولد الذي كانت به وقت البيع 

س ًا من الثمن, فللبا،ع أن يرجع هبا دون محلها الذي هو وقت حاماًل, وعىل القول  أن احلمل ينخذ ق

 .(3)الفلس معها, ويرجع بالولد الذي وضعته, وكانت حاماًل به وقت بيعها

أن  كون حا،اًل وقت البيع, وحاماًل وقت الفلس, وكان محلها ووضييعها ما بل البيع  احلال الثاين:

, ألنه ن ينخذ من الثمن قسيي ًا, وال (4)دون محلها عىل القولل معاً والفلس فللبا،ع أن يرجع هبا 

باألمة با،ع  فإذا رجع ال عا,  حلالل  ب ها وبل ولدها لنهي النبي  كان يف ا ملسو هيلع هللا ىلص ن جيز أن يفرق بين

 .(5)عنه

لث: ثا حلال ال عًا  ا حا،اًل وقت الفلس, فعىل القول إن احلمل يكون  ب حاماًل وقت البيع,  أن  كون 

ألم دون ولدها, ألنه بعد االنفصييال ال يكون  بعًا , وعىل القول: إن احلمل ينخذ من رجع با

الثمن قسيي ًا ن ال حال الولد من أحد أمرين: إما أن يكون باقيًا أو  الفًا, فإن كان الولد باقيًا 

اًل يف رجع البا،ع باألم مع ولدها, وإن كان  الفًا رجع باألم ورب مع الغرماء بام قابل الولد مح

ط ي فلا جيز أن  ب ن أمه حل أقبض, ألنه بعد الوالدو أكثر ثمنًا, وكثرو ثمنه حادثة يف ملك اام

يقوم يف حق البا،ع, فتقوم األم حاماًل وحا،اًل وقت القبض, وحا،اًل وينظر ما بينهام فهو الذي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .6/551(, واامغني: )6/285( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.6/285( انظر: احلاوي الكبري )2)

 (, ويتصور مثل هذه الصورو يف احليوانات بنكثر.6/285( انظر: احلاوي: )3)

 احلمل ينخذ قس ًا من الثمن وهو كنزء من األجزاء. ( عىل القول: إن احلمل  بع وعىل القول إن4)

(, يف باب ما جاء يف كراهية الفرق بل األخوين...من أبواب البيوع, و يف 5/283أخرجه ال مذي يف سييننه ) احلديث (5)

سننه )7/61) سري, و الدارمي يف  سبي, من أبواب ال سند ( و االمام أمحد يف ا2/228( باب يف كراهية التفريق بل ال ام

 (.4/420( قال ال مذي: هذا حديث حسن غريا, انظر: حتفة األحوذي )5/413,414)
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مس رب يقابل ثمن احلمل, فإن كان العرشيي رب مع الغرماء بعرشيي الثمن, وإن كان اخل

 بطمس الثمن.

حلال الرابع: عًا  ا حاماًل وقت الفلس, فعىل القول: إن احلمل يكون  ب حا،اًل وقت البيع,  أن  كون 

س ًا من الثمن  ط ي يف محلها. وعىل القول: إن احلمل ينخذ ق رجع البا،ع باألم حاماًل وال حق للم

وال يلزم  سليمها إليه حاماًل حلق  كان له الرجوع باألم دون احلمل, وكان احلمل للمط ي اامفلس,

اامفلس يف احلمل, وال يلزم إقرارها يف يد اامفلس أو غرما،ه حلق البا،ع يف األم, وال جيوز أن يؤخذ 

ضة عليه دون أمه صح اامعاو ضع األمة احلامل عىل يد (1)من البا،ع قيمة احلمل  ألن احلمل ال   , و و

با،ع مالك األم دون اامفلس عدل يتفقان عليه, فإن اختلفا اختار احل اكا هلام عدالً, ونفقتها عىل ال

سواء قيل: إن نفقة احلامل جتا هلا أو حلملها صت  ,(2)مالك احلمل  ألهنا نفقة جتا بحق ااملك فاخت

ظاهر اامتحقق لك ا ل جاز التفريق (3)باام امذكورو  ،ل ا ية يف اامسيييا كان احلمل يف غري اآلدم ما إن  . وأ

 .(4)بينهام

با،ع أم ال؟ ا:ومنه-17 به ال هل يرجع  يه نامء ثا فسييخ البيع  مدو اخليار إذا نام ف ينا  (5) اامبيع يف 

  فصيل اامسنلة عىل النحو التايل:

سطاه كام يتبعه يف الرد  ضيا العقد أو ف صاًل فهو  ابع للمبيع أم أوالً: اامبيع يف مدو اخليار إذا نامء نامء مت

 .(6)بالعيا واامقايلة

 بيع إذا نام فيه نامء منفصاًل يف مدو اخليار هل يرجع البا،ع به أم ال؟ ثانيًا: اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .8/249(, )6/299(. واامغني: )2/35( انظر: مغني اامحتاج: )1)

 ( .6/552( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

(, وكطيياف القناع: 6/552) ( واامغني البن قدامة:286 – 6/285( انظر:  فصيييل هذه اامسييا،ل يف احلاوي الكبري: )3)

(3/418. ) 

 ( .6/552( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.161( انظر: اامسنلة يف القواعد البن رجا: م)5)

نا،ع: )6) بدا،ع الصيي تار: )5/268( انظر:  لدردير: )4/68(, ورد اامط تاج: 3/25(, والرشييح الكبري ل (, ومغني اامح

 (.2/33(, وغاية اامنتهى: )6/23)(, واامغني: 1/263(, واامهذب: )2/18)

= 
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 اختلفوا يف اامسالة عىل قولل:

ضيا العقد أو  القول األول: ط ي أم صل يف مدو اخليار فهو للم ما حيصل من غالت اامبيع ونام،ه اامنف

, وهو (1)يا العقدفسييطاه. هذا قول للطييافعية بناء عىل أن ااملك للمطيي ي أو موقوف إن أمضيي

 .(2)اامذها عند احلنابلة

 واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

 .(4)وهذا من ضامن اامط ي فينا أن يكون خراجه له  (3) «اخلراج بالضامنملسو هيلع هللا ىلص : »قول النبي -1

وألن ااملك ينتقل إىل اامطيي ي يف بيع اخليار بنفس العقد, فنقل ااملك عقيبه كالذي ال خيار -2

 ا أن يكون نامؤه له كام بعد انقضاء اخليار., فين(5)له

 .(6)وألنه بيع صحيح وهو يفيد التمليك بدليل قوله: ملكتك, فيثبت به ااملك كسا،ر البيع-3

إن ما حيصل من اامبيع من نام،ه اامنفصل يف مدو اخليار فهو للبا،ع إذا حصل الفسخ,  القول الثاين:

كان اخليار للمتعا امالكية(7)قدين أو للبا،عوهذا قول احلنفية إذا  , (9), وقول للطيييافعي(8), ومذها ا

ط ي أو موقوف فالنامء (10)ورواية عن االمام أمحد ضيا العقد, وقلنا: ااملك للم طافعي: إن أم . قال ال

سطا العقد, وقلنا: ااملك للبا،ع أو موقوف فالنامء  صلة له, وإن قلنا: ااملك للبا،ع فالنامء له وإن ف اامنف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .9/214(, واامنموع رشح اامهذب: )2/48(, ومغني اامحتاج: )61-5/60( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.161(, والقواعد البن رجا: م )2/32(, وغاية اامنتهى: )11/308(, واالنصاف: )6/22( انظر: اامغني: )2)

 (.36سبق ترجه يف صفحة ) (3)

 ( .6/229( انظر: اامغني: )4)

 ( انظر: اامصدر السابق.5)

 (.6/21( انظر: اامغني: )6)

( وما بعدها, 284(, ورشح فتح القدير: م)1/202(, واللباب رشح الكتاب: )5/257( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )7)

 (.1/158ورشح جملة األحكام العدلية: )

 (.273(, والقوانل الفقهية: م)3/103( انظر: الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي: )8)

 (.2/48( وما بعدها, ومغني اامحتاج: )9/214(, واامنموع رشح اامهذب: )5/61( انظر: احلاوي الكبري: )9)

 (.11/308(, والرشح الكبري لطمس الدين ابن قدامة: )21-6/20( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

= 
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 , واستدلوا بام ييل:(1)فهو للمط يله وإال 

 .(2)ألن ااملك ال ينتقل حتى ينقيض اخليار فثبت أن النامء للبا،ع, ألنه نامء ملكه-1

 . (3)ألن البيع الذي فيه اخليار عقد قارص فلا ينقل ااملك كاهلبة قبل القبض-2

 كون للمطيي ي هو القول األول وهو القول بنن غالت اامبيع يف مدو اخليار  الذي يظهر لي 

بمثابة القاعدو يف   (4)«اخلراج بالضامن»: ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لقوو ما استدل به أصحاب هذا القول, وألن قوله 

هذه اامسا،ل, فلام كان اامبيع هنا من ضامن اامط ي وجا أن يكون خراجه له, وألن انتقال ااملك إنام 

 واهلل أعلا بالصواب. .(5)وفسطه ينبني عىل سببه الناقل له, وهو البيع, وذلك ال اتلف بإمضا،ه

ستوىل الكفار عليه من اام ومنها:-18 سمة وقد نام فيه نامء من وجد عل ماله الذي ا غنا قبل الق

منفصيياًل فعىل القول: إن الكفار ن يملكوها السييتيالء فهو له بنام،ه. وعىل القول: أهنا ملكوه فإنه 

يه, وهل يرجع بنام،ه أم ال؟ اختلف عىل ق غانمل يرجع ف با،ع اامفلس, ألن حقوق ال ناء عىل  ولل ب

 .(6)متعلقة بالنامء كتعلق حقوق غرماء اامفلس بنمواله

نامء الرهن وهو ادو الزي فيه زيادو ونام فيه نامء  يملك الراهنرهون إذا زاد مسيينلة اام ومنها:-19

 .(7)ال خالف بل الفقهاءبالزا،د الذي يتولد من اامرهون يكون ملكًا للراهن 

فليس  رية, وال يرد عقد االعارو عىل نام،هانامء العارية: فإنه يكون لصيياحا العا ومنها:-20

 .(8)للمستعري االنتفاع به

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.47-5/46( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.6/20(, واامغني: )5/48انظر: احلاوي الكبري: )( 2)

 (.6/20( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.  36سبق ترجيه يف م )   (4)

 (.6/22( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.164( انظر:  فصيل اامسنلة يف القواعد البن رجا: م )6)

ية: )7) عدل باب1/393( انظر: رشح جملة األحكام ال هد: )2/10يف رشح الكتاب: ) (, والل ية اامنت (, 2/333(, وبدا

(, والرشح الكبري 514-6/513(, واامغني البن قدامة: )6/208(, واحلاوي الكبري: )5/455ورشح منح اجلليل: )

 (.12/431لطمس الدين ابن قدامة: )

 (.160( انظر:  فصيل اامسنلة يف القواعد البن رجا )م8)

= 
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ها يكون للمط ي أم للبا،ع يرده مع أصله؟ فعىل سنلة االقالة, فالنامء احلاصل قبلم :ومنها-21

 .(1)القول بنن االقالة فسخ يكون النامء للمط ي

اامسا،ل الفرعية  ندرج حتت هذه القاعدو وهناك مسا،ل أخرى يمكن ترجيها عىل هذه هذه بعض 

 األصول. واهلل أعلا.

 خامساً: المستثنيات من القاعدة:

, ثالث مسييا،ل من مسييتثنيات هذه (2)ذكر صيياحا رشح اامنهو اامنتطا إىل قواعد اامذها

 القاعدو وهي:

 فلمن يكون الربح؟ األوىل: الغاصا إذا اجتر يف اامال اامغصوب

صييورو اامسيينلة: إذا اغتصييا أثامنًا فاجتر هبا, أو عروضييًا فباعها واجتر بثمنها فهل يكون الربح 

 للغاصا أم ال؟ اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:

الغاصا إذا اجتر يف اامال اامغصوب فالربح له, واامال األصل للمغصوب منه. وهذا  القول األول:

, واحتامل للحنابلة ذكره أبو اخل اب (5), وهو أحد قويل الطييافعي(4)اامالكية, و(3)مذها احلنفية

 .(7)أيضاً  -رمحه اهلل–. وهذا قيا  قول اخلرقي (6)األثامن تإذا اش اه يف ذمته ثا نفد

 .(8)ألنه اش ى لنفسه يف ذمته فكان الرشاء له والربح له وعليه بدل اامغصوب

ب منه كام أن اامال األصييل يكون له, وهذا هو القول القديا يكون الربح للمغصييو القول الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.201-6/200(, واامغني: )161ا: )م( انظر: القواعد البن رج1)

 (.521( انظر: م )2)

 (.109-2/108( انظر: اللباب يف رشح الكتاب: )3)

 (.2/278(, والتفريع: )2/498( انظر: اامقدمات ااممهدات: )4)

 (.293-2/292(, ومغني اامحتاج: )7/151( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )5)

 (.400-7/399( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 ( انظر: اامصدر السابق.7)

 ( انظر: اامصدر السابق.8)

= 
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وأما إذا كان الرشاء  (2), وهو ظاهر اامذها عند احلنابلة إذا اش اه يف ذمته. (1)للطافعي رمحه اهلل

 .  (3)بعل اامال فالربح للاملك

 . , واهلل أعلا بالصواب(4)ألنه نامء ملكه فكان له كام لو اش ى له بعل اامال 

 . (5)الثانية: اامودع إذا اجتر يف الوديعة فإن الربح له دون رب الوديعة

الثالثة: اامفلس يوقف ماله فيتنر فيه, فالربح له, واامال للغرماء, وهذا عىل القول بنن ضييامنه إذا 

 لف منها ال من اامفلس, وأما عىل القول: أن الضييامن من اامفلس فهي باقية عىل قاعدو ا باع 

 . (6)املالربح لل

سنلة  -4 صل  م ستثناو من هذا األ سا،ل اام رض من غري الكأل الذي ينبت يف األ وكذلك من اام

الناس »ملسو هيلع هللا ىلص : ينبع منها, وذلك لعموم قوله  الذي ااماء فإنه يكون مباحًا و كذلك  صيينع مالكها, 

 .(7)«رشكاء يف ثالثة: املاء والكأل والنار

غرسها و ال يملكه  صا األرض الذي غرسها يملكسها, فغا: من غصا أرضًا, فغرو منها -5

صيياحا األرض و له أن ي الا من الغاصييا قلع غراسييه أو بنا،ه  و هذا بغري خالف بل 

 ,(8)الفقهاء

 .(9)«ليس لعرق ظامل حق»قال: ملسو هيلع هللا ىلص وذلك اما روى سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أن النبي  -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/151( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 (400-7/399)  :امغني البن قدامة( انظر: ا2)

 (.7/399( ذكر هذا الرشيف أبو جعفر وأبو اخل اب. انظر: اامغني: )3)

 (.7/400( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.4/358(, واامدونة: )521(, ورشح اامنهو اامنتطا: م )208: لباب اللباب: م )( انظر5)

 (.6/571(, اامغني البن قدامة: )5/275(, ورشح اخلريش: )2/828(, والكايف: )2/252( انظر: التفريع: )6)

 . يف )          ( ( احلديث سبق  ترجيه7)

 (.7/365قدامة: ) (, واامغني البن7/167( انظر: احلاوي الكبري: )8)

احلديث أخرجه البطاري معلقًا يف باب من أحيا أرضييًا موا ًا من كتاب احلرث. انظر: صييحيح البطاري مع الفتح:  (9)

(, يف باب يف إحياء ااموات من كتاب االمارو, وال مذي 2/158أخرجه أبو داود يف سننه: ) و كذلك  (, 5/18-19)

واالمام   ب األحكام, وقال: هذا حديث حسيين, إحياء أرض ااموات من أبوا( يف باب: ما ذكر يف6/146يف سييننه: )

= 
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احلديث أنه قال: فلقد أخربين الذي حدثني هذا  وروى أبو داود يف السيينن, وأبو عبيد يف  غريا -2

صار من بني بياضة  , فقىض ملسو هيلع هللا ىلصفاختصام إىل النبي   (1)احلديث أن رجاًل غر  يف أرض رجل من األن

صوهلا بالفئو  وإهنا  رضب يف أ ىض لآلخر أن ينييييزع نطله. قال: فلقد رأيتها   ضه, وق للرجل بنر

لنطل ُعا  
(2). 

ه الذي ال حرمة له يف نفسييه, بغري إذنه فلزمه  فريغه كام لو جعل وألنه شييغل ملك غريه بملك-2

 .(3)فيه قامشاً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/353(. واحلديث صحيح, انظر: إرواء الغليل: )5/327(, واالمام أمحد يف اامسند: )2/743مالك يف ااموبن: )

  (. 1/105األرشاف: )انظر: أنساب .بني بياضة : ها بنو بياضة بن عامر بن رزيق  من بني حارثة من اخلزرج( انظر: 1)

(, يف باب إحياء ااموات من كتاب االمارو, وأبو عبيد يف غريا احلديث: 2/158( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )2)

 (.5/355(, واحلديث حسنه الطيخ األلباين يف إرواء الغليل )364وكذالك يف كتاب األموال: م)(. 1/296)

غريا احلديث:  انظر: .ميا إذا كان  اّم اخللق, والعميا: االستواء والكامل, واحدها: عميا, ورجل عوعا: أي بوال 

 .( بتحقيق خليل العرا 364وكتاب األموال م ) (1/296)

 (.7/366( انظر: اامغني البن قدامة: )3)
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 لك شيئًا ملك بدلهماملبحث الرابع: قاعدة من 
 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بمحل ااملك, وهي هتدف إىل إثبات ااملكية يف األبدال عند 

فية إثبات ااملك يف األشييياء التي  سييد مسييد ثبوهتا يف األصييول, وهي بمدلوهلا  وحي إىل بيان كي

 األصول, وينا دراسة هذه القاعدو عىل النحو التايل:

 الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها. أولً:

سخيس يف  صيغة اامذكورو ذكرها االمام ال شهدت له الفروع الفقهية, وهي بال هذه القاعدو مما 

 كتاب اامبسور .

سخ العقد»قال:  ىض  فإن ف ستويف عىل ملكه بعقده, وإن م ىض للمويل  ألن ما يقابله ا فنجر ما م

عىل االجارو فللعبد أجر ما بقي من اامدو  ألنه بدل ما هو مملوك للعبد, فإن اامنافع بعد العتق حتدث 

 .(1)«عىل ملكه, والبدل إنام يملك بملك األصل

لقاا من هذا الرجل هو عبد هذا, وقال أيضييًا: إال أن يطييهدوا أن العبد اآلبق الذي باعه ا

بالثمن  ألنه أثبت ااملك يف ذلك العبد بعينه, والبدل إنام يملك بملك  له القاا  فحينئذ يقيضيي 

األصل, وكذلك إن ن يبعه حتى قتل, فنقام اامدعي أن اامقتول عبده, فإنه يقيض له بالقيمة, ألن القيمة 

 . (2)اق البدل باستحقاق األصلوالثمن كل واحد منهام بدل عن العبد, واستحق

وألن االحت اب اكتسيياب, واالكتسيياب يف اامحل اامباح يوجا ااملك للمكتسييا وكل "قال: 

صريكل  ضامن له فيه, أو ي صاحبه من غري رأ  مال وال  سا  ضد ك سه بع ط ر كنف واحد منهام ي

نهول, فال  كون واحد منهام كاامفاوض مع صاحبه بنصف ما يكتسبه صاحبه , وهذه مفاوضة يف اام

 .(3)صحيحة, ولكل واحد منهام ما احت ا وثمنه إذا باع ألن البدل يملك بملك األصل

وألن كل من ملك شيييئًا »والقاعدو بالصيييغة اامذكورو أشييار إليها ااماوردي يف احلاوي: نصييه: 

 .(4)«ملك بدله, فلام ثبت أن العبد يملك بضع زوجته وجا أن يصح منه ملك بدله وهو اامهر...

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وانظر كذلك..10/205( اامبسور للسخيس: )1)

 ( .11/26( انظر: اامصدر السابق )2)

 (.19/35(, و )18/37(, )12/206(, وكذلك انظر: )11/216( انظر: اامبسور: )3)

 (.5/266( احلاوي الكبري: )4)

= 
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ومتى قبض اامك ي العل اامؤجرو الدابة أو الدار أو غريها يف إجارو : »(1)وجاء يف مغنى اامحتاج

عل أو ذمة وأمسكها حتى مضت مدو االجارو استقرت االجارو عليه وإن ن ينتفع لتلف اامنافع حتت 

 « .يده فيستقر عليه البدل كاامبيع إذا  لف يف يد اامط ي....

وإن أجر عبده مدو ثا أعتقه يف أثنا،ها, صييح »ة ما يؤكد هذا األصييل ومفاده: وذكر ابن قدام

العتق ون يب ل عقد االجارو... وال يرجع العبد عىل مواله ب ء... ألهنا منفعة استحقت بالعقد قبل 

العتق فلا يرجع ببدهلا, كام لو زوج أمته ثا أعتق بعد دخول الزوج هبا, فإن ما يسييتوفيه السيييد ال 

جع به عليه ... ألنه عقد الزم عقده عىل ما يملكه فال ينفسييخ بالعتق, وال يزول ملكه عنه كام لو ير

زوج أمته ثا باعها, إذا ثبت هذا فإن نفقة العبد إن كانت مرشييوبة عىل اامسييتنجر فهي عليه... وإال 

 .(2) «فهي عىل معتقه ألنه كالباقي عىل ملكه بدليل أنه يملك عوض نفعه...

كام سييينا بيان ذلك يف  -رمحها اهلل-دو بمعناها ومدلوهلا  طييهد هلا  فريعات الفقهاء فالقاع

 الفروع إن شاء اهلل  عاىل.

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها من أحكام: ثانياً:

 تعريف البدل لغة و اصطالحاً: -أ

ل بالكس, والبديل بمعنىالبدل لغة-1 َبَدُل: بفتحتل والبِدع َلف والعوض واجلمع .وهو اخل(3): الع

ومنه بادله مبادلة وبداالً:  (4)أبدال. وهو من أبدلته بكذا إبداالً: نميُت األول وجعلُت الثاين مكانه

 .(5)أع اه مثل ما أخذ منه

إقامة يشء مقام يشء آخر, وقيامه مقامه عىل جهة التعاقا, ومنه قوهلا: البدل اص::طالحار: -2

 .(6)يؤدي فالن العمل بدل فالن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/358( مغني اامحتاج: )1)

 (.48-8/47( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.1247(, والقامو  اامحيف: )م15( انظر: اامصباح اامنري: م )3)

 (.15( انظر: اامصباح اامنري: م )4)

 (.1247اامحيف: م ) ( انظر: القامو 5)

 (.105( معنا لغة الفقهاء: م )6)

= 
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 .(1)ل الكفوي: وربام استعملوا العوض مرادفًا للبدل يف االص الحقا

, أو بدل ال ء: (2)وقيل: بدل ال ء: ما يقوم مقامه, ويسد مسده عند فقده أو عدم القدرو عليه

 .(3)قا،ا مقام أصله فكان حكمه حكا اامبدل حتقيقًا لقيامه مقامه

ون ارجوه عن دا،ر ه إال أهنا وسييعوا يف  اسييتعملوه يف معناه اللغوي, -رمحها اهلل-الفقهاء 

 .(8), والسعة أي الوسع وال اقة(7), والرخصة(6), والقيمة(5), والثمن(4)إبالقه فنبلقوا عىل العوض

 . (9)ومنه: بدل اامال اامتلف

 الثمن:تعريف  -ب

سباب, من أثمنت ال ء: بعته بثمن فه سبا وأ و الثمن يف اللغة: العوض, واجلمع أثامن مثل 

 .(10)مثمن أي مبيع بثمن, ومنه أثمن فالنًا ولفالن سلعته: أع اه ثمنها

ضًا  صل عو سلعة وكل ما حي سا اما ينخذه البا،ع يف مقابلة اامبيع عينًا كان أو  ص الح: ا ويف اال

 .(11)عن يشء فهو ثمنه

امادو:  ذكر أصييحاب جملة ية يف ا عدل بدالً للمبيع ويتع "  152األحكام ال ما يكون  لق الثمن 

لذمة. امادو: و "با قدان وقت الالثمن اامسييمى هو ا " 153يف ا عا نه ال لذي يسييميه ويعي بيع لثمن ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.231( انظر: الكليات للكفوي: م )1)

 (.3/25( موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (.212( انظر: القواعد والضوابف: م )3)

 (.10/186( انظر: اامغني: )4)

 (.20/121( انظر: اامبسور: )5)

 (.12/11( انظر: اامغني: )6)

 (.2/343(, واامغني: )1/111سور: )( انظر: اامب7)

 عامل يف إسقار الضامن. ة( وفيه: البدل الذي هو سع24/9: )( انظر: اامبسور8)

 (.12/12( انظر: اامغني: )9)

 (.101(, واامعنا الوسيف: م )33( انظر: اامصباح اامنري: م )10)

يات: م )2/349( انظر: بصيييا،ر ذوي التمييز: )11) قاين: 5/277را،ق: )(, والبحر ال329(, والكل (, ورشح الزر

 (.3/46(, وكطاف القناع: )2/2(, ومغني اامحتاج: )5/3)

= 
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 .(1)بال اا سواء أكان م ابقًا لقيمته احلقيقية أو ناقصًا عنها أو زا،دًا عليها

ثمن يف االصيي الح: وهو سييلعة يف األصييل إن كان الو" : (2)ذكر أبو البقاء الكفوي يف الكليات

 كان ثمنًا, وإن كان كاسييدًا كان سييلعة... فإذا كان معينا يف العقد كان مبيعًا, وإن ن يكن معينًا, را،ناً 

 "وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمنه.

 القيمة:تعريف  -جـ

القيمة لغة: قيمة ال ييء: قدره, وقيمة اامتاع: ثمنه, ومن االنسييان بوله واجلمع قيا, يقال: ما 

 .(3)ات ودوام عىل األمرلفالن قيمة: ما له ثب

 .(4)ويف االص الح: الثمن الذي يقدره اامقومون للسلعة أو ال ء

 .(5)أو ما قوم به ال ء بمنزلة اامعيار من غري زيادو وال نقصان

 .(7)لل ء ي, أو هي الثمن احلقيق(6)أو هي ما  دخل حتت  قويا اامقوم

 الفرق بين هذه المصطلحات عند الفقهاء:-د

بينهام أن القيمة  (8)ا من القيمة التي هي السعر احلقيقي الذي يقومه هبا اامقومون فالفرقالثمن أع

 .(9)عليه قد يساوي القيمة أو يزيد عنها أو ينقص عبارو عن ثمن اامثل, والثمن اام اىض

لدنانري بتقويا اامقومل, وهي  بالدراها وا ته  مالي قدر  قال الكفوي: وقيمة ال ييء عبارو عن 

 ة له بطالف الثمن فإنه يكون ناقصًا, وزا،دًا.مساوي

 وأما البدل فهو أعا من الثمن والقيمة إذ يطمل العوض وغريه كام سبق بيان ذلك. واهلل أعلا.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.54(, وانظر لذلك معنا لغة الفقهاء: م )73-1/72( جملة األحكام العدلية: )1)

 . (329م) (2)

 (.768(, واامعنا الوسيف: )م199-198( انظر: اامصباح اامنري: )م3)

 (.374: )م( انظر: معنا لغة الفقهاء4)

 (.2/21(, وجواهر االكليل: )4/51( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

 (.179ي: )مت( انظر: التعريفات الفقهية للربك6)

 (.1/73( )154( انظر: جملة األحكام العدلية مادو رقا: )7)

 (.154( انظر: معنا لغة الفقهاء: )م8)

 (.340( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: )م9)

= 
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 المقصود بالبدل في القاعدة:-هـ
صاًل لثبوت ااملك فيه ابتداء, ويعترب  صود بالبدل هنا هو عوض ال ء اامملوك الذي يعترب أ اامق

ض بدالً لثبوت ااملك فيه  بعًا ويطيي ر يف ال ييء اامملوك أو األصييل الذي ثبت ااملك فيه هذا العو

 :(1)لثبوت ااملك يف بدله أو عوضه الرشور اآل ية

 أن يكون األصل ماالً متقومًا يصح االعتياض عنه.-1

 أن يكون األصل مملوكًا ألحد بسبا من أسباب ااملك.-2

 إما لزوال ملكه وإما لتلفه. أن يكون األصل متعذرًا  سليمه-3

 ثالثاً: المعنـى اإلجمالي للقاعدة:

سبا من  سواء كان ذلك عينًا أو منفعة أو حقًا ب شيئًا  القاعدو هبذا اللف   دل عىل أن من ملك 

أسييباب ااملك اامذكورو, فإنه يملك بدله عند فقدان األصييل أو  عذره بنفس السييبا الذي ملك به 

لبدل إىل سبا جديد وذلك ألن البدل يقوم مقام األصل وسد مسده فكان األصل وال حيتاج متلك ا

حكمه حكا األصييل حتقيقًا لقيامه مقامه, فالبدل جيا بالسييبا الذي وجا به األصييل وهو معترب 

 بنصله إذا  وفر يف األصل الرشور اامذكورو.

ان مما ال يكون والقاعدو بمفهومها  دل عىل أن األصييل الذي ن يثبت فيه ااملك وكذلك إذا ك

سبا  ضًا, فال جيوز أخذ البدل والعوض عام ن يثبت فيه ااملك ب قاباًل للملك ن يثبت يف بدله ااملك أي

 من األسباب اامذكورو.

 . واهلل أعلا بالصواب.(2)قداومن هنا قالوا: بدل احلر ال يملك الع

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة واألدلة عليها:

القاعدو من القواعد اامهمة التي عمل هبا الفقهاء, وهي بمن وقها صحيحة اامعنى, ومعمول  هذه

, وهي هبذه الصياغة وإن ن يذكرها إال فقهاء احلنفية غري أن فقهاء اامذاها (3)هبا لدى اامذاها األربعة

 :يوحي إىل اعتبار القاعدو والعمل هبا, و طهد هلا األدلة اآل ية ذكروا ما خرىاأل

له قتيل فهو بخي »عام فتح مكة فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ما رواه أبو هريرو قال: قام رسييول اهلل -1 من قتل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.18/37(, )11/216(, )10/206ظر: اامبسور: )( ان1)

 (.13/36( انظر: اامبسور: )2)

(, ورشح اامنهو 2/82(, والتفريع: )3/359(, و)2/232(, واامدونة: )11/216(, )10/206( انظر: اامبسييور: )3)

 (.48, 8/47(, واامغني البن قدامة: )2/359(, ومغني اامحتاج: )524اامنتطا: م )

= 
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 . (1)«النررين إما أن يؤدي وإما أن يقاد...

ف نه  (3)من أصيب بقتل أو خبل»ملسو هيلع هللا ىلص: يقول: قال رسول اهلل  (2)وكذلك ما رواه أبو رشيح اخلزاعي

وإما أن يأخذ الدية ف ن أراد الرابعة فخذوا عىل الدية، خيتار إحدى ثالث: إما أن يقتص وإما أن يعفو 

 .(4)«ومن اعتدى بعد ذل  فله عذاب أليم

 .«العقل أو يقتلوا وافمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بني خيتني: أن يأخذ»: (5)ويف لف 

ٌد إال أن يعفوملسو هيلع هللا ىلص: »قال: قال رسول اهلل  وكذلك ما رواه ابن عبا    .(6)«املقتولويل  العمد قور

 .(7)«من قتل عمدار فهو قود»ويف لف : 

وجه الداللة من هذه األحاديث بنن ويل اامقتول اما ملك القود ملك بدله بالسييبا الذي ملك به 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, يف باب: من قتل له قتيل فهو بطري النظرين من كتاب الديات برقا 9/6جه البطاري يف صييحيحه: )( احلديث أخر1)

 ( يف باب حتريا مكة من كتاب احلو واللف  للبطاري.989-2/988, ومسلا يف صحيحه )6880

ك, أسييلا يوم ( هو أبو رشيح اخلزاعي الكعبي: قيل: اسييمه خويلد بن عمرو وقيل: عمرو بن خويلد, وقيل: غري ذل2)

 (.6/377هي, وله أحاديث. انظر: هتذيا التهذيا )68الفتح, مات باامدينة سنة 

 ( اخلبل: هو فساد األعضاء.3)

, وابن ماجه يف «كتاب الديات»من « باب االمام ينمر بالعفو يف الدم»(, يف 2/478( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه )4)

( يف باب الدية يف قتل العمد 2/188. من كتاب الديات, والدارمي يف سننه )( يف باب من قتل له قتيل.2/876سننه )

سند ) ّسلمي كام ذكر 4/31من كتاب الديات واالمام أمحد يف اام سفيان بن أيب العوجاء ال ضعف  ضعيف ل سناده  (. إ

 ( . 26/297حمقق اامسند . انظر: مسند االمام أمحد بن حنبل لطعيا األرناؤور: )

(. قال 4504( يف باب: ويل العمد يرىض بالدية من كتاب الديات برقا )4/644رجه أبو داود يف سييننه )( احلديث أخ5)

 ( . 4/551انظر: حتفة األحوذي: )« . هذا حديث حسن صحيح»ال مذي: 

 (, وابن أيب شيييبة يف3112(, يف كتاب احلدود والديات وغريه برقا: )3/94( احلديث أخرجه الدارق ني يف سييننه: )6)

 (, قال اامحقق: إسناده ضعيف لضعف إسامعيل بن مسلا اامكي. واهلل أعلا.9/365اامصنف: )

(, 4539(, يف باب من قتل يف عمياء بل قوم من كتاب الديات برقا: )2/490( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )7)

 (,2635الدية من كتاب الديات برقا: ) ( يف باب من حال بل ويل اامقتول وبل القود أو2/880وابن ماجه يف سننه: )

بة يف اامصيينف ) (1/36واالمام أمحد يف اامسييند: ) ( من حديث ابن عبا  وحديث يمكن 9/365و ابن أيب شييي

 (.4/327( )2/260االحتناج به. انظر: نصا الراية )

= 
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ما دلت عليه هذه  هو . إال أن العفو إىل البدل(1)القصيييام, وإن حصيييل اخلالف يف موجا القود

 األحاديث.

وذكر معلقًا عىل  (2)« القصييام وأخذ الديةلأن ويل الدم خمري بوفيه دليل عىل »قال اخل ايب: 

حديث خزاعة: وفيه دليل عىل أن القا ل إذا مات فتعذر القود فإن لألولياء أن ينخذوا  الدية من 

ورثته, وذلك ألهنا خريوا بل أن يعلقوا حقوقها يف الرقبة أو الذمة, فمهام فات أحد األمرين كان 

 .(4)", وألن الدية بدل اامتلف, فتنا هلا كبدل سا،ر اامتلفات(3)من اآلخرهلا استيفاء احلق 

 .(6)«ال حان (5)عن قفيزملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »قال:  وبام جاء عن أيب سعيد اخلدري -2

صري كننه رشر عمله يف »قال ابن قدامة:  ستنجر بحانًا لي حن له كراء بقفيز منه, في ومعناه أن ي

 .(7)« باقي الكراء اام حونالقفيز عوضًا عن عمله يف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( اختلفوا يف موجا القود عىل قولل: 1)

ال يملك الويل أن ينخذ الدية من القا ل من غري رضيياه وهذا األول: أن موجا العمد هو القصييام عينًا حتى   

 مذها اجلمهور.

الثاين: الواجا بقتل العمد أحد شيئل: القصام أو الدية, واخلريو يف ذلك إىل الويل.... وهو اامذها عند احلنابلة   

 وقول للطافعية. 

عفا م لقًا ن جيا يشء ألنه ليس له بدل, وعىل القول وبناء عىل القول األول له العفو إىل الدية والعفو م لقًا فإذا   

بدل عن  لدية ألهنا  لدية وجبت ا قًا أو إىل ا فإن عفا عن القصيييام م ل لدية  ًقا أو العفو إىل ا له العفو م ل ثاين: ف ال

(, والرشييح الكبري 10/423(, ورشح فتح القدير: )7/241القصييام. انظر: هذا التفصيييل: بدا،ع الصيينا،ع: )

(, والرشح 11/592(, واامغني البن قدامة: )7/73(, والتهذيا: )12/97(, واحلاوي الكبري: )4/239) للدردير:

 (.25/202( واالنصاف: )25/202الكبري البن قدامة: )

 ( مع سنن أيب داود.4/642( معان السنن للط ايب: )2)

 (.4/645( انظر: معان السنن للط ايب: )3)

 (.13, 12/10) ( انظر: اامغني البن قدامة:4)

و هو يسيياوي ( . 764( القفيز: مكيال يتواضييع النا  عليه, وهو عند أهل العراق ثامنية مكاكيك . انظر: النهاية: م)5)

 (.368ل . انظر: معنا لغة الفقهاء من )40كيلو غراما  قريبا أو 26صاعا, و ساوي يف عرصنا احلار  12

( 5/239(, والبيهقي يف السنن الكربى: )2966( يف كتاب البيوع برقا: )3/47( احلديث أخرجه الدارق ني يف سننه: )6)

 (.3/47من بريق الدارق ني, ويف إسناده هطام أبو كليا وهو جمهول. انظر: التعليق اامغني: )

 (.6/170( اامغني البن قدامة: )7)

= 
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وجه الداللة منه: أنه ملك عوض عمله بالكراء وكذلك يملك بذلك السييبا القفيز الذي هو 

رشر بدل منه يف مقابلة ما ملك وهذا ال  ضًا عن عمله يف الباقي ك رشر عمله يف القفيز عو أجر ه, ف

 ه.يصح ولذا ورد النهي عنه فهذا يدل عىل أنه ملك عوض منفعته أو بدل

سول اهلل  حديث أيب هريرو -3 قال اهلل ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل »ملسو هيلع هللا ىلص : قال: قال ر

أعطى يب ثم  در، ورجل باع حرار فأكل ثمنه، ورجل اس::تأجر أجيار فاس::توه منه ومل يعط 

 .(1)«أجره

يدل  «...رجل باع حرار فأكل ثمنه»...وجه الداللة من احلديث: إن قوله عليه الصالو والسالم: 

عىل أن من باع شيييئًا ن يملك فليس له أن ينخذ بدله  الذي هو الثمن, وهو بمفهومه يدل عىل أن من 

سبا الذي ملك به األصل. واما كان احلر مما ال يملك رشعًا فنكل  شيئًا يملك فله بدله يملكه بال باع 

 .(2)ثمنه بغري حق حرام أيضًا  ألن احلر ال قيمة له

لك يف البدل  بع لثبوت ااملك يف األصييل, فإذا ثبت ااملك يف يشء بسييبا من ألن ثبوت اام-4

 .(3)أسباب ااملك اامذكورو ثبت ااملك يف بدله إذ البدل يتبع األصل, وال يتبع األصل البدل

واألدلة عىل صييحة هذه القاعدو كثريو, لعيل أكتفي بام ذكرت هنا وهو ينري ال ريق إىل كل ما دّل 

 و واعتبارها. واهلل أعلا بالصواب.عىل صحة القاعد

 خامساً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:

سا بل  لقاها فقهاء  ست قاعدو مذهبية عند فقهاء احلنفية فح شارو إىل أن هذه القاعدو لي سلفت اال

 اامذاها األربعة بالقبول, وجنحوا إليها عند التعليل وال جيح.

 الفقهية ونورد هنا برفًا منها عىل سبيل اامثال: وهي  ة الفروع يف كثري من األبواب

 .(4)لو باع شيئًا كان مملوكًا له ملك ثمنه بنفس العقد الذي هو سبا ااملك-1

سخ االجارو أم ال؟ بناء عىل  ومنها:-2 صح العتق, فهل  نف لو أّجر عبده مدو, ثا أعتقه يف أثنا،ها 

 لة عىل ثالثة أقوال:أن اامؤجر حصل عتقه وصار حرًا, اختلفوا يف اامسن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2270()2227ب البيوع برقا: )(, يف باب إثا من باع حرًا من كتا4/487( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )1)

 (.10/295( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.12/11( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.21-6/20( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

= 
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 إهنا ال  نفسخ االجارو, وأنه ال يثبت للعبد اخليار يف فسخ االجارو بعد العتق . القول األول:

طافعية يف األصح(1)وهذا مذها اامالكية , وعليه فال يرجع العبد (3), واحلنابلة يف قيا  اامذها(2), وال

 عىل مواله ب ء.

 قالوا: 

ستحقت بالعقد -1 قبل العتق, فلا يرجع ببدهلا كام لو زّوج أمته ثا أعتقها بعد دخول إهنا منفعة ا

 .(4)الزوج هبا فإن ما يستوفيه السيد ال يرجع به عليه

وألن السيييد  ربع بإزالة ملكه, ون  كن اامنافع له وقت العتق, فلا يصييادف العتق إال الرقبة -2

 .(5)مسلوبة اامنفعة, وهلذا ال  نفسخ االجارو

عدم ثبوت اخليار له هو أن سيييده  رصييف يف خالص ملكه, فال ينقض, ويسييتويف  والدليل عىل

 .(6)اامستنجر منفعته

سخ بالعتق, وال يزول ملكه عنه, كام لو زوج أمته -3 وألنه عقد الزم عقده عىل ما يملكه, فال ينف

 .(7)ثا باعها

اقعة بعد العتق وهذا قول االجارو, ويرجع عىل السيييد بنجرو اامثل للمدو الو  نفسييخ القول الثاين:

 .(9), قياسا عىل موت الب ن األول(8)للطافعية

, ووجه (10)يثبت للعبد اخليار يف فسييخ االجارو وإمضييا،ها, هذا مذها احلنفية القول الثالث:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/320(, وروضة ال البل: )2/359( انظر: مغني اامحتاج: )1)

 (.8/47( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.529-7/528نح اجلليل عىل خمترص خليل: )( انظر: رشح م3)

 (.8/47( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.2/359( انظر: مغني اامحتاج: )5)

 ( انظر: اامصدر السابق.6)

 (.8/48( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.2/359(, ومغني اامحتاج: )4/320( انظر: روضة ال البل: )8)

 (.2/359( انظر: مغني اامحتاج: )9)

 (.207-10/206( انظر: اامبسور للسخيس: )10)

= 
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 .(1)للطافعية

واسييتدلوا عىل ذلك بالقيا  عىل األمة إذا كانت حتت عبد, وألنه عقد عىل منافعه يف حال ال 

 .(2)ف يف نفسه فإذا ملك ثبت له اخليار كاألمة إذا أعتقت حتت زوجيملك الترص

وعىل هذا فإن فسييخ العقد بعد العتق فنجرو ما مضييت اامدو من العقد لسيييده, ألن ما يقابله 

استوىف عىل ملكه بعقده, وليس له أن يرجع به, وإن را العبد بعد عتقه بإبقاء االجارو فنجر ما بقي 

ن األجر بدل عن منافعه وهي مملوكة له وحتدث عىل ملكه وليس للموىل يشء إال من اامدو للعبد  أل

 إذا كان اامستنجر عنل األجرو كلها للموىل, ورا العبد بإبقاء االجارو. واهلل أعلا بالصواب.

العدوان فله العفو إىل الدية أو العفو صييام من اجلاين بسييبا القتل العمد لو ملك القومنها: -3

ىل القول: إن الواجا أحد شيييئل: القصييام أو الدية ال بعينه, فإن عفا إىل الدية وجبت م لقًا, فع

الدية  ألن الواجا غري معل, فإذا  رك أحدمها وجا اآلخر, وإن اختار الدية سقف القصام, ألن 

 .(3)الدية أحد بديل النفس فكانت بدالً عنها ال عن بدهلا كالقصام

اختار القصييام فهل له بعد ذلك العفو عىل الدية أم ال؟ اختلف وكذلك إذا عفا م لقًا . وإن 

 عىل قولل:

, وهو اامذها (5), وقول القاا أبو يعىل من احلنابلة(4)له ذلك, وهذا وجه للطييافعية القول األول:

 .(6)عندها

ست التي وجبت  صام ولي صام أغل , فله الرجوع إىل األدنى, ويكون بدالً عن الق ألن الق

 .(7) هو القول: إن الواجا القصام عيناً بالقتل كام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, قال الروياين: وهو غلف  ألن خيارها ثبت لنقصييه, ون 4/320( ومنتقى الينبوع: )2/359( انظر: مغني اامحتاج: )1)

 يرض به وقت العقد, وهذا اامعنى مفقود هنا.

 (.8/47( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

(, والتهذيا للبغوي: 4/239(, وحاشييية الدسييوقي: )242-7/241 بدا،ع الصيينا،ع: )( انظر:  فصيييل اامسيينلة يف3)

 (.25/206(, والرشح الكبري: )11/592(, واامغني البن قدامة: )12/98(, واحلاوي الكبري: )7/74)

 ( وما بعدها .12/98(, واحلاوي الكبري للاموردي: )7/75( انظر: التهذيا للبغوي: )4)

 (.11/593البن قدامة: )( انظر: اامغني 5)

 (, مع الرشح الكبري.25/205( انظر: االنصاف: )6)

 (.11/593( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

= 
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, واحتامل عند احلنابلة (1)ليس له ذلك, هذا أصييح الوجهل للطييافعية ذكره البغوي القول الثاين:

, وذلك ألنه أسييق ها باختياره (3), ووجه هلا ذكره صيياحا ال غيا(2)ذكره صيياحا اامغني

 .(4)القصام, فلا يعد إليه كام لو اختار الدية يسقف القصام

 وعىل القول: إن موجبه القصام عينًا فإذا عفا م لقًا فهل له يشء أم ال؟ 

 اختلف عىل قولل أيضًا:

 .(5)ال جيا له يشء, فصار كمن لو عفى عن القود جماناً  القول األول:

 .(9), ومذها احلنابلة(8), وظاهر مذها الطافعية(7), واامالكية(6)هذا مذها احلنفية

 .(10)الدية, وهذا قول بعض الطافعية, واختاره اامزين منها جتا القول الثاين:

 .(11)﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻواستدلوا بقوله  عاىل: ﴿

بالعفو بت  ثا امال  باامعروف دّل عىل أن ا باع  باال  عد العفو  هذا أمر ب لدم  (12)قال:  ولئال يب ل ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/98(, وكذلك احلاوي الكبري: )7/74( انظر: التهذيا للبغوي: )1)

 (.11/593( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 بن قدامة.( مع الرشح الكبري ال25/206( انظر: االنصاف: )3)

رض بن عيل بن عبد اهلل ابن  يمية احلراين,   رض بن حممد اخل صاحا ال غيا هو: فطر الدين أبو عبد اهلل حممد بن اخل و

ها: تليص اام لا يف  لطيص اامذها, و رغيا القاصيييد يف  قريا  ها, وله مؤلفات من كان شيييخ حران وخ يب

 (هي . 622يف سنة )اامقاصد, وبلغة الساغا وبغية الراغا وغري ذلك  و

 (.6/263(, والننوم الزاهرو: )163-2/151انظر: الذيل عىل ببقات احلنابلة: ) 

 (.25/206( انظر: االنصاف: )4)

 (.296( انظر:  فصيل صورو اامسنلة يف القواعد البن رجا: م )5)

 (.1/223(, وفتح القدير: )7/241( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.4/239وحاشية الدسوقي عليه: ) ( انظر: الرشح الكبري7)

 (.12/98(, واحلاوي الكبري: )7/74( انظر: التهذيا: )8)

 (.25/206(, والرشح الكبري البن قدامة: )11/592( انظر: اامغني: )9)

 (.12/98(, واحلاوي الكبري: )7/74انظر: التهذيا: )( مع رشحه, وكذالك 12/98خمترص اامزين م)( 10)

 سورو  البقرو. ( من178( اآلية: )11)

 (.7/74( انظر: التهذيا: )12)

= 
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 .(1)وهيدر يف هذه الصورو

فا عن الدية بعد وجوهبا صييح عفوه, وإن عفا قال ابن قدامة: هذا القول ليس ب ييء  ألنه لو ع

عن القصييام بغري مال ن جيا يش  ألنه أسييقف حقه فنما إن عفا عن الدية ن يصييح عفوه  ألهنا ن 

نه يملك البدل الذي هو الدية إن عفا م لقًا  و ذلك لداللة  والذي يظهر لي .(2)جتا هو القول أ

 . واهلل أعلا بالصواب احلديث عليه.

لو وجد صيياحا اامال العل بعد خروجها من ملك ااملتقف ببيع أو هبة أو نحومها ن  ومنها:-4

يكن له الرجوع فيها, وله أخذ بدهلا  ألن  رصييف ااملتقف وقع صييحيحًا  لكوهنا صييارت يف 

ملكه, وإن صييادفها قد رجعت إىل ااملتقف بفسييخ أو رشاء أو غري ذلك فله أخذها  ألنه وجد 

ه, فكان له أخذه, كالزوج إذا بلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع عل ماله يف يد ملتق 

 .(3)إىل اامرأو

وكذلك إذا جاء اامالك وقد  لفت  لك اللق ة حسييًا أو رشعًا بعد التملك غرم مثلها إن كانت 

مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة ألنه متليك يتعلق به العوض فنشييبه البيع, والقيمة  عترب يوم التملك 

 .(4)هلا   ألنه يوم دخول العل يف ضامنه, وقيل: يوم اام البة هبا

وكذلك ولو عل ااملتقف البدل عند إباحة إ الف اللق ة كنكل الطيياو ااملتق ة يف اامفازو, فتلفت 

 .(5)سقف حق ااملك بتلف القيمة

يملكه بذلك من أخذت ثيابه من احلامم, ووجد بدهلا أو أخذ مداسه و رك له بدله. هل  ومنها:-5

 أم ال؟ اختلفوا عىل قولل:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.11/593( انظر: اامغني: )1)

 (.11/539( انظر: اامصدر السابق: )2)

(, ومغني اامحتاج: 8/26(, واحلاوي الكبري للاموردي: )2/121( انظر:  فصيييل اامسيينلة يف: اللباب رشح الكتاب: )3)

 (.315-8/314(, واامغني البن قدامة: )2/415)

 (.8/15( واحلاوي الكبري: )2/416نظر: مغني اامحتاج: )( ا4)

 (.8/26( انظر: اامصدر السابق واحلاوي الكبري: )5)

= 
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صحيح من اامذها(1)أنه ن يملكه بذلك, وهو قول احلنفية القول األول: , وعىل هذا (2), واحلنابلة يف ال

 .(3)حقه منه ريفه, وبعد ميض زمن التعريف ينخذيكون اام وك بدله لق ة جيا  ع

ريها: ن ينخذها, فإن أخذها عرفها فيمن رسقت ثيابه, ووجد غ -رمحه اهلل-قال االمام أمحد 

 .(4)سنة ثا  صدق هبا

قال ابن قدامة: إنام قال ذلك  ألن آخذ الثياب ن  قع بينه وبل مالكها معاوضيية  قتيضيي زوال 

ملكه عن ثيابه, فإذا أخذها أخذ مال غريه, وال يعرف صيياحبه, فيعرفه, ويتصييدق به كالصييدقة 

 .(5)باللق ة

ية  هاء احلنف يد بعض فق كان وق فإن  نه,  امنخوذ أو أجود م ثل ا بدله م كان اام وك  نه إذا  بن هذا 

بدون هذا التكلف  ألن أخذ األجود  به  فاع  له االنت بدله دونه أو مما يظهر االعراض عنه ف اام وك 

 .(6)و رك األدون دليل الرضا باالنتفاع به

لسقة وهذا احتامل ذكره ابن قدامة يف جيوز له االنتفاع به, وال يعرفه مع قرينة  دل عىل ا القول الثاين:

 .(9)من فقهاء احلنابلة وهو قول ابن عابدين من متنخري احلنفية (8), وصوبه غريه(7)اامغني

سقة بنن  كون ثيابه أو »قال ابن قدامة:  وحيتمل أن ينظر يف هذا, فإن كانت ثا قرينة  دل عىل ال

عىل اآلخذ بثيابه ومداسييه, فال حاجة إىل التعريف  مداسييه خريًا من اام وك له, وكانت مما ال يطييتبه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/285( انظر: رد اامحتار رشح الدر اامطتار: )1)

(, والسلسبيل يف 215-16/214(, والرشح الكبري: )8/319(, واامغني البن قدامة: )16/276( انظر: االنصاف: )2)

 (.2/214ليل: )معرفة الد

 (.2/214( انظر: السلسبيل: )3)

 (.8/319( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.16/215(, والرشح الكبري: )8/319( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.286-4/285( انظر: رد اامحتار: )6)

 ( .8/319( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

يعرفه مع قرينة رسقة, وهو احتامل للمصيينف, قلت: وهو عل الصييواب, قال ( قال اامرداوي يف االنصيياف: وقيل: ال 8)

 (.16/277احلارثي: وهذا حسن انظر: االنصاف: )

 (.4/286( انظر: رد اامحتار: )9)

= 
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ألن التعريف إنام جعل عىل اامال الضييا،ع من ربه ليعلا به, وينخذه, و ارك هذا عان به راض ببدله 

 .(1)«عوضًا عام أخذه وال يع ف أنه له, فال حيصل من  عريفه فا،دو

ه إنام يظهر يف اامكعا اامسييوق, قلت: ما ذكر من التفصيييل بل األدون وغري»قال ابن عابدين: 

وعليه ال حيتاج إىل  عريف  ألن صيياحا األدون معرض عنه قصييدًا فهو بمنزلة الدابة اامهزولة التي 

 ركها صاحبها عمدًا, بل بمنييييزلة إلقاء النوى وقطور الرمان, أما لو أخذ مكعا غريه غل ًا لظلمة 

, ال بد من السييؤال عن صيياحبه بال فرق بل أو نحوها, ويعلا ذلك بالقرا،ن فهو يف حكا اللق ة

 .(2)«أجود وأدون, وكذا لو اشتبه كونه غل ًا أو عمدًا لعدم دليل االعراض... 

واسييتدلوا هلذا القول بنن صيياحبها يف الظاهر  ركها له باذالً إياها له عوضييًا عام أخذه, فصييار 

 .(3)ه ودفع إليه درمهاً كاامبيح له أخذها بلسانه, فصار كمن قهر إنسانًا عىل أخذ ثوب

به بحصييول  يا يه نفعًا امن رسقت ث بالنا , ألنه ف قدامة: هذا القول أقرب إىل الرفق  ذكر ابن 

. (5), وحفظًا هلذه الثياب اام وكة من الضييياع(4)عوض عنها, ونفعًا للسييارق بالتطفيف عنه من االثا

 واهلل أعلا بالصواب .

أو اامدينة اامنورو, وعلا بالقرا،ن الدالة بنن اآلخذ  نعاله من حرم مكة تويتفرع عليه من أخذ

  رك بدالً له عوضًا عام أخذه فإن له أخذ بدله. واهلل أعلا.

 . -رمحها اهلل-: مسنلة الظفر باحلق اامعروفة لدى الفقهاء ومنها-6

سان حق من دين أو غصا, وقدر له عىل مال هل سنلة: من كان له عىل إن أن ينخذ  له صورو اام

مال من عليه احلق بقدر ما عليه بدالً عن حقه إذا عنز عن اسييتيفا،ه بغري ذلك أم ال؟ ينا بيان  من

 اامسالة عىل ما ييل:

سليمه:  أوالر: ضاه, فإن امتنع من   سان يكون بنخذه من اامكلف به باختياره ور ستيفاء حق االن ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/319( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.4/286( رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )2)

 (.320-8/319( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( ال أدري هل افف عنه إثا السقة لو رسق مال غريه و رك بدالً له.4)

 (.8/320( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

= 
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مثال أو جنس احلق كن واامسييوق والوديعةفإن كان ااموجود حتت يده عل احلق كاامغصييوب 

العل اامغصوبة عند هالكها, ولكن  ر ا عىل أخذه من قبل صاحا احلق نفسه فتنة أو رر 

حا احلق  قًا فليس لصيييا يده من خالف جنس احلق م ل حتت  كان ااموجود  حلالتل أو يف ا

 .(1)استيفاؤه بنفسه با فاق الفقهاء, وإنام بواس ة القضاء

إذا كان لرجل عىل غريه حق وهو مقر به, باذل له ن يكن له أن ينخذ و لته أنه »قال ابن قدامة: 

من ماله إال ما يع يه بال خالف بل أهل العلا, فإن أخذ من ماله شيييئًا بغري إذنه لزمه رده إليه, وإن 

كان قدر حقه   ألنه ال جيوز أن يملك عليه عينًا من أعيان ماله بغري اختياره لغري رورو, وإن كانت 

 .(2)«جنس حقه  ألنه قد يكون لإلنسان غرض يف العلمن 

يار: ماله بغري  ثان له أخذ يشء من  تنجيل واالعسيييار ال جيوز  كال له ألمر يبيح اامنع  عًا  مان إن كان 

. وذلك ألن (3)خالف بل الفقهاء. وإن أخذ شيئًا لزمه رده إن كان باقيًا, أو عوضه إن كان  الفاً 

 .(4) احلالالدين الذي ال يستحق أخذه يف

وإن كان مانعًا له بغري حق للامبلة, وقدر عىل استطالصه باحلاكا أو السل ان, فال جيوز له أخذ 

وذلك ألنه قدر عىل اسييتيفاء حقه بمن  -رمحها اهلل- (5)يشء من ماله أيضييًا بغري خالف بل الفقهاء

 .(6)يقوم مقامه, فنشبه ما لو قدر عىل استيفا،ه من وكيله

ن يقدر عىل استطالصه باحلاكا أو السل ان لكونه جاحدًا له, وال بينة به أو لكونه ال جييبه  وإن ثالثار:

إىل اامحاكمة وال يمكنه إجباره عىل ذلك أو نحو هذا, وكان ااموجود حتت يد اآلخذ من جنس احلق, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قدير: )1) تار: )4/236( انظر: فتح ال لدرير: )3/219(, ورد اامح ية: 4/335(, والرشييح الكبري ل (, والقوانل الفقه

تاج: )359م) هذب: )4/162(, ومغني اامح مة: )2/282(, واام قدا ها 14/339(, واامغني البن  عد ما ب ( و

 (.188والرضورو الرشعية للزحييل: م )

 (.28/538(, والرشح الكبري لطمس الدين ابن قدامة: )14/339( اامغني البن قدامة: )2)

 (.539-28/538(, والرشح الكبري: )340-14/339(, واامغني: )95-4/94( انظر: رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )3)

 (.28/539( انظر: الرشح الكبري: )4)

 (.28/539(, والرشح الكبري: )14/340( انظر: اامغني: )5)

 (.14/539( انظر: اامغني: )6)

= 
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م ال؟ ون ي  ا عىل اآلخذ ب ريق خام فتنة أو رر, فهل له أخذ يشء من مال من عليه احلق أ

 بناء عىل أنه ملك بدل ماله؟

 اختلفوا يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال: 

امنخوذ من جنس احلق وعىل هذا البد من القضييياء  القول األول: له أخذ قدر حقه وإن كان ا ليس 

 ألخذ عل احلق أو جنسه.

 .(2), وهو اامطهور عند احلنابلة(1)وهذا هو القول اامطهور عند اامالكية

ي يف االنصيياف مفاده: حمل اخلالف يف هذه اامسيينلة إذا ن يكن احلق الذي يف ذمته قد ذكر اامرداو

أخذه قهرًا, فنما إن كان قد غصييا ماله فينوز له األخذ بقدر حقه وهذا ذكره شيييخ االسييالم ابن 

ا  يمية أيضًا وقال: ليس هذا من هذا الباب. وحمل اخلالف أيضًا إذا كان عل ماله قد  عذر أخذه  فنم

 .(3)إن قدر عىل عل ماله أخذ قهرًا ما ن يفض إىل فتنة

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

 .(4) «أدن األمانة إىل من اًتمن ، وال ختن من خان ...»قوله عليه الصالو والسالم: -1

وجه الداللة من احلديث: إنه متى أخذ منه قدر حقه من ماله بغري علمه فقد خانه, فيدخل يف 

 .(5)م اخلرب, وذلك ألن أخذ مال أحد بغري إذنه وال رضاه يعترب خيانةعمو

 .(6)«ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه»قوله عليه الصالو والسالم: -2

 من أخذ مال غريه بغري إذنه وال رضاه أخذه من غري بيا نفس منه فال حيل له ذلك.

ري  راض, وإن أخذ من جنس حقه فليس له ألنه إن أخذ من غري جنس حقه كان معاوضة بغ-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.359( . والقوانل الفقهية: م )4/335( انظر: الرشح الكبيري للدردير: )1)

 (.28/539(, واالنصاف: )28/538(, والرشح الكبري: )14/340( انظر: اامغني: )2)

 (.28/545( انظر: االنصاف: )3)

(, يف باب: يف الرجل ينخذ حقه من حتت يده من كتاب البيوع, وال مذي 2/260( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )4)

(, يف: 2/264( يف باب حدثنا: ... من كتاب البيوع, وقال: حديث حسيين, والدارمي يف سييننه: )5/268يف سييننه: )

 (.3/414مانة من كتاب البيوع, واالمام أمحد يف اامسند: )باب يف أداء األ

 (.14/341( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 .(227سبق ترجيه م)( احلديث 6)

= 
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اقضني حقي من هذا :  عيل احلق بغري رضا صاحبه, فإن التعيل إليه, أال  رى أنه ال جيوز له أن يقول

 .(1) الكيس دون هذا

ألن كل ما ال جيوز له متلكه إذا ن يكن له دين, ال جيوز له أخذه إذا كان له دين كام لو كان -4

 .(2)باذالً له

ستطالم حقه  ول الثاين:الق سه بني بريق إن ن يقدر عىل ا ستيفاء حقه بنف صاحا احلق ا إن ل

ببينة سييواء أكان من جنس حقه أم من غري جنسييه, وإن كانت له بينة وقدر عىل اسييتطالصييه ففيه 

 .(4)وهو وجه للحنابلة (3)وجهان: هذا مذها الطافعية

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

ست من  (6)يييي﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى: ﴿, قوله (5)يييي﴾ ھ ه ے ےۓ: ﴿قوله  عاىل-1 واامثلية هنا لي

 كل وجه وإنام يف اامال.

طة -2 سول  -را اهلل عنها-حديث عا، سفيان عىل ر قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأو أيب 

ني إال فقال: يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح ال يع يني من النفقة ما يكفيني ويكفي بملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

خذي من ماله باملعروف ما يكفي  »ما أخذت من ماله بغري علمه فهل عيّل يف ذلك من جناح؟ فقال: 

 .(7)«وما يكفي بني 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.543-28/542(, والرشح الكبري: )14/341( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 ( انظر: اامصدرين السابقل .2)

 (.4/162(, ومغني اامحتاج: )2/282واامهذب: )(, 13/311( انظر: احلاوي الكبري: )3)

وما بعدها: قال ابن عقيل: وقد جعل أصييحابنا اامحدثون جلواز  28/539(, واالنصيياف: )14/340( انظر: اامغني: )4)

ضًا من حديث هند, وقال أبو اخل اب: ويتطرج لنا جواز األخذ, فإن كان اامقدور عليه قدر  األخذ وجها يف اامذها أي

سه أخذه, وإن كان من غحقه من  سه حترى واجتهد يف  قويمه, قال الزرك : وهو أظهر يف التطريو, وذكر ريجن  جن

 ابن قدامة احتامالً وهو أنه ال ينخذ إال من جنس حقه.

 ( من سورو الطورى.40( اآلية: )5)

 ( من سورو النحل.162( اآلية: )6)

(, يف باب إذا ن ينفق الرجل فللمرأو أن  نخذ بغري علمه 9/507( احلديث متفق عليه, أخرجه البطاري يف صييحيحه: )7)

(, يف باب: قضية هند من كتاب األقضية 3/338(, ومسلا يف صحيحه: )5364ما يكفيها وولدها باامعروف برقا: )
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 .(1)وإذا جاز هلا أن  نخذ من ماله ما يكفيها بغري إذنه, جاز للرجل الذي له احلق عىل الرجل

ه حق وهو عاجز عن استيفا،ه جيوز يف هذا احلديث فوا،د, منها: أن من له عىل غري»قال النووي: 

 . (2)«له أن ينخذ من ماله قدر حقه بغري إذنه وهذا مذهبنا

اسييتدل هبذا احلديث عىل أن من له عند غريه حق, وهو عاجز عن اسييتيفا،ه ": وذكر ابن حنر 

 .(3)«ينخذ من ماله قدر حقه بغري إذنه جاز له أن

ستدالل بنن النبي  ىض هلند زوملسو هيلع هللا ىلص نوقش هذا اال سفيان بنخق ذ حقه ولو ن يعلا زوجها جة أيب 

 .(4)فدل عىل أنه البد من القضاء ألخذ عل احلق أو جنسه «خذي ما يكفي  وولدك باملعروف»بقوله: 

اعتذر عن حديث هند بقوله: أن حقها واجا عليه  -رمحه اهلل-ذكر ابن قدامة بنن االمام أمحد 

شارو منه إىل الفرق باامطق ة يف اامحاكمة يف كل وقت واامطاصمة كل يوم جتا فيه يف كل وقت وهذا إ

 .(5)النفقة بطالف الدين

ن احلق نة كقيام البينة فكيوفرق أبو بكر من فقهاء احلنابلة بينهام بفرق آخر وهو أن قيام الزوج

 .(6)صار معلومًا بعلا قيام مقتضيه

 وفرق ابن قدامة بينهام بام ينا:

ماله بحكا العادو ما يؤثر يف إباحة أخذ احلق وبذل اليد فيه  أن للمرأو من التبسييف يفاألول: 

 باامعروف بطالف األجنبي.

أن النفقة  راد الحياء النفس, وا قاء اامهنة وهذا ما ال يصييرب عنه, وال سييبيل إىل  ركه,  الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4452برقا )

 (.14/341( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.12/234( رشح صحيح مسلا للنووي: )2)

 (.420-9/419ح الباري رشح صحيح البطاري البن حنر: )( انظر: فت3)

 (.5/132(, و وضيح األحكام: )3/219(, وسبل السالم: )6/333( انظر: نيل األوبار: )4)

 (.14/341( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.342-14/341( انظر: اامصدر السابق: )6)
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 .(1)فناز أخذ ما  ندفع به هذه احلاجة بطالف الدين

 .(2)«فهو أحق به من وجد عني ماله عند رجل»ملسو هيلع هللا ىلص : قوله -3

 وجه الداللة من احلديث أنه وجد عل حقه عند رجل آخر فيباح له أخذه  ألنه أحق به.

واامفلس جيوز بيع ماله ألصيييل الغرماء  قش هذا االسييتدالل بننه فيمن أفلس,ويمكن أن ينا

 بطالف اامدين أو الذي عليه احلق.

ثالث: ن القول ال كان عي قدر حقه إن  ينخذ ب له أن  كان جيوز  ًا أو ورقًا أو من جنس حقه, وإن 

ية مذها احلنف خذ ذلك. وهذا  له أ باح  امنخوذ من غري جنس حقه أو عرضيييًا ال ي , وهو وجه (3)ا

, وجاء يف الدر اامطتار: وأبلق الطافعي أخذ خالف اجلنس للمنانسة (4)ألصحاب االمام أمحد أيضاً 

 .(5)الرضورويف اامالية, قال يف اامنتبى: وهو أوسع فيعمل به عند 

: وفيه إيامء إىل أن له أن ينخذ من خالف جنسييه عند ما مفاده عىل هذا صيياحا احلاشييية وعلق

سان يعذر يف العمل به  سع فينوز األخذ به, وإن ن يكن مذهبنا, فإن االن سة يف اامالية, وهذا أو اامنان

 عند الرضورو.

أن عدم جواز  القدوريوح قلت: وهذا ما قالوا إنه ال مسييتند له, وقد وجدت يف بعض رش

األخذ من خالف اجلنس كان يف زماهنا ام اوعتها يف احلقوق, والفتوى اليوم عىل جواز األخذ عند 

 يام يف ديارنا, امداومتها للعقوق:القدرو من أي مال كان ال س

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 342-14/314( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

كتاب »من « باب يف الرجل يفلس فيحد الرجل متاعه بعينه عنده»(, يف 2/257حلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )( ا2)

(, وأصل احلديث أخرجه 2/228(, يف كتاب البيوع, واالمام أمحد يف اامسند: )3/28, والدارق ني يف سننه: )«البيوع

 ( من حديث أيب هريرو . 3/1193(, ومسلا يف صحيحه: )156-3/155البطاري يف صحيحه: )

 (.95-4/94(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )4/236(, وفتح القدير: )7/71( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (, ومن جوز من أصحابنا األخذ فإنه قال: إن وجد جنس حقه جاز له 14/342( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

له األخذ من غري جنس حقه مع قدر ه عىل أخذه من جنسييه, وإن ن جيد إال األخذ منه بقدر حقه من غري زيادو, وليس  

 من غري جنس حقه فيحتمل أال جيوز له متلكه, وحيتمل أن يكون له ذلك.

 (.4/95( انظر: الدر اامطتار: )5)
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 عفاء عىل هيييييييييييييييذا الزمان فإنه
. 

 زمييان عييقييوق ال زمييان حييقييوق *
. 

 يييه غييري مييرافييقفيي وكييل رفيييييق
. 

ك * يه غري صيييدوقو  (1)ل صيييدوق ف

. 
 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

له أخذه, وإذا أخذه يصييري -1 باح  له احلق إذا ظفر بننس حقه ي ألنه ظفر بننس حقه ومن 

 .(2)مستوفيًا حقه

ألن أخذ غري جنس احلق أو العرض عن حقه اعتياض, وال جتوز اامعاوضيية إال برىض من -2

 .(4)﴾ڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴿ اىل:قال اهلل  ع (3)اامتعاوضل

قدر عىل أخذه باحلاكا يف احلق الثابت بإقرار ي ن هو القول بنواز األخذ, ولو الذي يظهر لي 

بينة أو كان سييبا احلق ظاهرًا بينًا وأما إذا خفي سييبا احلق فال جيوز له األخذ  ألنه متى ظهر بأو 

 .(5)السبا ن ينسا اآلخذ إىل خيانة بطالف ما إذا خفي

 .(6)أيضًا ذكره اامرداوي يف االنصاف -رمحه اهلل-وهذا اختيار شيخ االسالم ابن  يمية 

سام يف  وضيح األحكام طيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن الب والراجح : التفصيل, وذلك : »(7)قال ال

ال جيوز, لئال أنه إن كان سبا احلق واضحًا بينًا فله األخذ النتفاء الطبهة فيه, وإن كان السبا خفيًا ف

 .« يتها باألخذ باالعتداء عىل حق الغري

أمر هلا منه عليه الصييالو « خذي من ماله باملعروف ما يكفي  ويكفي بني »وألن حديث هند: 

 .(8)والسالم عىل سبيل الفتيا لظهور سببها واستقرار حقها يف مال زوجها أيب سفيان

امنخوذ من غري جنس حقه كاامنخوذ من جنس وألن األموال كلها يف معنى اامالية متنانسيية, فا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/95( انظر: رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )1)

 (.72-7/71( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.4/95تار: )ح(, ورد اام4/236تح القدير: )( انظر: ف3)

 ( من سورو النساء.29( اآلية: )4)

 (.543-28/542( انظر: االنصاف للمرداوي: )5)

 (.28/544( انظر: االنصاف: )6)

(7( )5/132.) 

 (.5/132(, و وضيح األحكام: )3/451( انظر: سبل السالم: )8)
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 . . واهلل أعلا بالصواب حقه للمنانسة يف اامالية

سنلة جمنها:  و -7 صافالديون حدام شطص, فنحده, : »(1), قال يف االن لو كان له دين عىل 

 .« ولو من غري جنسه عىل الصحيح من اامذها, وهو من اامفردات , جاز له أخذ قدر حقه

ستنجر حقه فله أخذ ما م و منها:  -8 صاحا العمل أو اام سنلة األجري أو العامل إذا ما أع اه 

 . . واهلل أعلا قدر عليه بقدر حقه

لو باع أحد داره وقال: بعتك هذه الدار وأجر كها شييهرًا ال يصييح عىل قول  هور  ومنها:-9

 .(2)الفقهاء

قد رشك أن يكون له بدل يف مقابلة ما ألنه إذا باعه فقد ملك اامطيي ي اامنافع, فإذا أجره إياها ف

 ملكه اامط ي فلا يصح  وذلك ألن من ملك شيئًا ملك بدله.

 .(3)لة وهو اجلواز بناء عىل  اش ار منفعة البا،ع يف اامبيعوذكر ابن قدامة احتامالً يف اامسن

ه, فإن لو اشيي ر اامطيي ي منفعة البا،ع يف اامبيع, وأراد اامطيي ي أخذ العوض عن ومنها:-10

 راضيييا عليه جيوز له ذلك  ألهنا منفعة جيوز أخذ العوض عنها لو ن يطيي بها, فإذ ملكها اامطيي ي 

 .(4)جاز له أخذ العوض عنها كام لو استنجرها, كام جيوز أن يؤجر اامنافع ااموىص هبا من ورثة اامويص

ها:-11 فالث ومن باعه,  ما احت ا وثمنه إذا  نان فلكل واحد  بدل احل ا, إذا احت ا اث من 

واحل ا ملكه, فيكون الثمن ملكه. وليس ألحدمها من ثمن ما احت ا اآلخر يشء, حتى لو قال: 

 .(5) فيام يكتسبانه أحدمها لآلخر: احت ا يل ولك أجر  أو اش كا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.28/545( االنصاف: )1)

 (.6/170(, واامغني البن قدامة: )5/170(, ورشح منح اجلليل: )1/213اللباب: ) ( انظر: الكتاب رشح2)

 (.6/170( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.6/170( انظر:  فصيل اامسنلة يف اامغني: )4)

بداية (, و11/154(, واامبسور: )5/28(, وفتح القدير: )76, 6/57( انظر:  فصيل هذه اامسالة يف: بدا،ع الصنا،ع: )5)

هد: ) يل: )6/38(, ورشح اخلريش: )2/252اامنت حلاوي الكبري: 2/10(, وجواهر االكل ها, وا عد ما ب ( و

مة: )2/212(, ومغني اامحتاج: )6/479) قدا يل: )7/112(, واامغني البن  عدها, والسييلسييب -2/144( وما ب

ستاذ  عيل اخلفيف: م )2/180(, وغاية اامنتهى: )145 رشكات لأل سنلة مبني عىل (, واخل99(, وال الف يف هذه اام
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ها:-12 فاق ومن له و غريها   (1)من ملك حقًا من حقوق االر  نه جيوز  بدله عىل أ هل يملك  ف

 ع أو غريه؟االعتياض عليه ببي

 :(2)اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل

 .(3)أنه جيوز أخذ العوض عنه امن ملكه, وهذا مذها  هور الفقهاء القول األول:

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

 . (4)﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ     ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿ قوله  عاىل:-1

ذ من زوجته ماالً يتفقان عليه مقابل التنازل عن حقه يف اسييتدامة النكاح, فينوز للزوج أن ينخ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 مسنلة رشكة األبدان أو رشكة األعامل واختلفوا فيها عىل ثالثة أقوال:

لة ]اامغني: )   ناب ند احل ها ع امذ ها, وهو ا نا،ع واختالف فاق الصيي جا،زو مع ا  هنا  (, 113-7/112األول: أ

 ([.161, 14/158واالنصاف: )

جتوز مع اختالفها, وكذلك ال جتوز يف اكتسيياب اامباحات, وهو مذها  الثاين: أهنا جا،زو مع ا فاق الصيينا،ع وال  

(, 63, 6/58احلنفية واامالكية, ووجه عند احلنابلة ذكره القاا وقواه اامرداوي يف االنصيياف  ]بدا،ع الصيينا،ع: )

 ([.162-4/161(, واالنصاف: )113-7/112(, واامغني: )121-2/120وجواهر االكليل: )

طافعية وزفر من فقهاء احلنفية ]فتح القدير: )الثالث: أهنا    صحيحة, وهذا مذها ال سدو غري  (, ومغني 5/31فا

 ([.2/212اامحتاج: )

( االر فاق مصدر ار فق به انتفع واستعان, ومنه اامرفق: كرجع ما ير فق به وينتفع ويستعان, ومنه مرافق اامدينة: وهي ما 1)

رشب واالضاءو, ومنه: مرفق الدار ونحوها كل ما ير فق به من م بخ وكنيف ينتفع به السكان عامة كنجهزو النقل وال

 ومصاب اامياه.

 واص الحًا: منفعة مقررو لعقار عىل عقار آخر مع اختالف اامالكل هلام, وهذه اامنفعة  بع العقد األول وإن  غري مالكه.

(, 77ة ونظرية العقد لإلمام أيب زهرو: م)(, وااملكي867(, والكليات للكفوي: م )361انظر: اامعنا الوسيييف: م )

ها: حق 171(, واألموال ونظريية العقد: م)5/62ومصيييادر احلق للسيينهوري: ) فاق كثريو من ( . وحقوق االر 

 الرشب, وحق اامنرى وحق اامسيل, وحق اامرور, وحق اجلوار, وحق العلو أو التعيل وحق الطفة وغريها.

 اامنردو . ( بناء عىل اختالفها يف احلقوق 2)

 ( .38انظر: أحكام اامعامالت الرشعية للطيخ عيل اخلفيف: م )

 (.5/162(, ومصادر احلق للسنهوري: )8/256(, وموسوعة الفقه: )4/7(, و)3/372( انظر: هناية اامحتاج: )3)

 ( من سورو البقرو.229( اآلية: )4)

= 



 266 الفهارس 

 .(1)في لقها

 جيوز للسيييد أن يتفق مع عبده عىل مقدار من اامال يؤديه له العبد مقبال إعتاقه لقوله  عاىل:-2

 .(2)﴾ چچ ڃ ڃ  ڃ ڃ﴿

فعه إليه القا ل جيوز لويل اامقتول أن يعفو عن حقه يف القصييام من القا ل مقابل مال يد-3

 .(3)﴾ ٹۀ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ لقوله  عاىل:

 ويمكن أن يرد عىل هذه االستدالالت بام ينا:

إن احلقوق اامذكورو يف اآلي اامذكورو ليسييت حقوقًا جمردو, وإنام هي يف احلقوق غري اامنردو -1

 وهي التي  ؤول إىل مال, وهلذا جاز االعتياض عليها.

ضة يف-2 سنلة هنا مما ن  ثبت  ألن اامعاو صوم يف هذه احلقوق, واام صور اامذكورو  ثبت بالن ال

فيه اامعاوضيية بالنصييوم فالقيا  هنا مع الفارق, إذ اامقيس عليه جاز االعتياض فيه ألجل النص 

 الدال عليه.

ثاين امالالقول ال با ها  ياض عن نت جمردو : ال جيوز االعت كا عة. وهذا قول أكثر  إذا  كحق الطييف

 .(4)يةاحلنف

ولو صييالح اامطيي ي الطييفيع من الطييفعة عىل مال ن جيز الصييلح, ون يثبت »قال الكاسيياين: 

طفيع  صلح  فالنعدام ثبوت احلق يف اامحل  ألن الثابت لل طفعة أما ب الن ال العوض, وب ل حق ال

صح االعتياض عنه  طفيع فلا ي فب ل حق التملك وإنه عبارو عن والية التملك, وأهنا معنى قا،ا بال

 .(5)«الصلح ون جيا العوض

ضًا:  ساين أي ستح»وقال الكا سا أكثر ما   ه قلو بذلت واحدو منهن ماالً للزوج لينعل هلا يف الق

ال حيل للزوج أن يفعل, ويرد ما أخذه منها  ألنه رشييوو, ألنه أخذ اامال امنع احلق عن اامسييتحق, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.24( انظر: حق اامؤلف للدكتور نواف كنعان: م )1)

 ( من سورو النور.33) (اآلية :2)

 ( من سورو البقرو.178( اآلية: )3)

ظا،ر البن ننيا: م )4) باء والن بدين: )211( انظر: األشيي عا يةابن  نا،ع: )4/13(, وحاشيي بدا،ع الصيي (, 5/21(, و

 ( وما بعدها .5/148)

 ( .5/21( بدا،ع الصنا،ع: )5)

= 
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لصيياحبتها أو بذلت هي لصيياحبتها ماالً وكذلك لو بذل الزوج لواحدو منهن ماالً لتنعل نوبتها 

س د اامال ألن  هذ معاوضة القسا باامال فيكون يف معنى  الل ك نوبتها هلا ال جيوز يشء من ذلك, وي

 .(1) «البيع...

صح  ألن حقها يف كون الزوج عندها وليس »قال ابن قدامة يف اامغني:  فإن بذلت ليلتها بامل ن ي

عليه ماالً لزمها رده وعليه أن يقيضيي هلا  ألهنا  ركته  ته بامل, فإذا أخذذلك بامل, فال جيوز مقابلت

 .(2)«جاز...عنها  رضاء زوجها أو غريه إغري اامال مثل  هابرشر العوض, ون يسلا هلا, وإن كان عوض

 واستدلوا بام ينا:

ها -1 قالوا: ال جيوز بيع لذا  هتا و ياز هذه احلقوق ليسيييت بامل  ألهنا ال يمكن ح ها إن  وهبت

اسييتقالالً  ألن حمل البيع واهلبة جيا أن يكون ماالً, ولكن جيوز بيعها  بعًا لألموال التي  تعلق هبا 

ل وحق الرشييب  ألن يكبيع الدار أو األرض مع ما يتعلق هبا من حقوق مثل حق اامرور وحق السيي

 .(3)البيع كام يكون يف األموال يكون يف كل حق متعلق هبا إذا بيع  بعًا هلا

عًا لألرض, -2 جاز  ب باع األرض مع حق  بالبيع والرشيياء... ولو  مل االفراد  احلقوق ال حتت

وجيوز أن جيعل ال ييء  بعًا لغريه وإن كان ال جيعله مقصييودًا بنفسييه, وال جتوز إجار ه مفردو, ألن 

ه  ألن كل احلقوق ال حتتمل االجارو عىل االنفراد كام ال حتتمل البيع... وال جتوز هبته والتصييدق ب

 .(4)واحد منهام متليك واحلقوق مفردو ال  قبل التمليك

لذي يظهر لي  هو القول بعدم جواز االعتياض عن احلقوق اامنردو ألن هذه احلقوق لعدم  ا

تقوم بالعقد, لذلك فإذا أسق ت استقرارها يف حملها ن يكن ملكها شبيهًا بملك اامنفعة, فلا  قبل أن  

 وإىل آخذه عىل السييواء. يف الواقع رشييوو بالنظر إىل مع يه وألنه . ا اامال مال سييق ت, ون جيبغري

 واهلل أعلا بالصواب.

اختلفوا  و هي  تفرع عىل اامسنلة السابقة و قد  مسنلة التنازل عن الوظا،ف باامال.  و منها: -13

 يف اامسنلة عىل قولل:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .2/333( بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.10/251( اامغني البن قدامة: )2)

 ( وما بعدها .5/52(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )5/204( انظر: فتح القدير البن اهلامم: )3)

 (.5/189( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

= 
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 .(1)ذها أكثر الفقهاءال جيوز التنازل عن الوظا،ف باامال. وهو م القول األول:

 استدل أصحاب هذا القول بام ينا:

ال يعارض  والعرفإن اامال الذي يدفعه بالا الوظيفة رشييوو, والرشييوو حرام بالنص -1

 .(2)النص

أجيا عن هذا االسييتدالل بننه صييلح عن حق ثبت لصيياحبه ولو جمردًا, والرشييوو ال  كون 

 .(3)بحق

ستدالل بالعرف وج-2 ولذا  ,ريان العمل به هو العرف العام ال العرف اخلامإن العربو يف اال

يعترب يف بناء األحكام العرف العام أو م لق العرف, وال يثبت  (4)والنظا،ر البن ننيا هجاء يف األشييبا

وهلذا قال السيييد  ,احلكا بالعرف اخلام وهنا جرى احلكا بناء عىل العرف اخلام وهذا ال جيوز

طهيد ستحس»: (5)ال صحاهبا اامتقدمل, ألن التعامل يف بلد ال ننخذ با طا،خ بلخ, بل ننخذ بقول أ ان م

صدر األول فيكون ذلك دلياًل عىل  قرير النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ال يدل عىل اجلواز ما ن يكن عىل االستمرار من ال

إياها عىل ذلك, فيكون رشعًا منه, فإذا ن يكن كذلك ال يكون فعلها حنة إال إذا كان كذلك من 

فة يف كا نا   عاملوا عىل بيع اخلمر ال لدان كلها فيكون إ اعًا, واال اع حنة أال  رى أهنا لو    الب

 .(6)«احللبوالربا ال يفتى 

ألن هذه احلقوق  سييتحق بال عوض, واامسييتحق بال عوض ال جيوز مقابلته بعوض كسييا،ر -3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شية ابن عابدين: )1/224( انظر: الفتاوى احلامدية البن عابدين: )1) طاببي: )4/518( وحا (, 2/17(, وااموافقات لل

س شباه والنظا،ر لل طاف القناع: )327يوبي: م )واأل سة 2/248(, ورشح منتهى االرادات: )1/7(, وك (, ودرا

 (.716رشعية ألها العقود اامالية: م )

 (.4/520(, ورد اامحتار: )103( انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)2)

 (.4/520( انظر: رد اامحتار )3)

 (.102(  م )4)

د بن عبد اهلل احلاكا الطهيد, قتل ساجدًا وهو يف صالو الصبح يف ربيع األول سنة ( هو أبو الفضل حممد بن حممد بن أمح5)

 . هي334

 (.183(, والفوا،د البهية: م )290-3/290انظر: اجلواهر اامضية: ) 

 (.4/519(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )1/136( رشح احلموي عىل األشباء والنظا،ر: )6)

= 
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 .(1)احلقوق الواجبة

بل إال إذا فوت حقًا مؤكد-4 با ياض عن جمرد احلق  قة ألن االعت نه يلحق بتفويت حقي فإ ًا, 

ااملك يف حق الضامن, كحق اامرهتن, ولذا ال يضمن بإ الف يشء من الغنيمة أو ورء جارية منها قبل 

 .(2)االحراز  ألن الفا،ت جمرد احلق, وأنه غري مضمون

 جيوز التنازل عن الوظا،ف باامال كاالمامة, واخل ابة ونحوها. القول الثاين:

ها هذا قول بعض فق تنخرينو ية من اام ية(3)ء احلنف امالك هاء ا هاء (4), وبعض فق , وبعض فق

 . (7), وهو اختيار ابن عابدين من فقهاء احلنفية(6), واحلنابلة(5)الطافعية

 استدل أصحاب هذا القول بام ينا:

 يستند هذا القول إىل الرضورو و عارف النا .-1

, قد  عارف الفقهاء بالقاهرو النزول عن وكذا أقول عىل اعتبار العرف اخلام»قال ابن ننيا: 

الوظا،ف بامل يع ى لصيياحبها و عارفوا ذلك فينبغي اجلواز, وإنه لو نزل وقبض منه اامبلغ ثا أراد 

 .(8) «... الرجوع عليه ال يملك ذلك

االستحسان يف اامسنلة  وجه هذا االستحسان العرف واحلاجة, قالوا: فام جرى به العرف يف -2

 .(9)عد ماالً اامعاوضة ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/499) ( انظر: روضة ال البل:1)

 (.4/518( انظر: رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )2)

يه: )3) تار عل تار ورد اامح لدر اامط ية519-518, 383-4/382( انظر: ا حاشيي ظا،ر  مع  باه والن احلموي:  (, واألشيي

 (.1/180( والفتاوى اخلريية: )49, 5/23ية: )ند(, والفتاوى اهل1/136)

 ( والفروق للقرايف .250-2/249(, وفتح العيل اامالك: )6/128بناين عليه: )( انظر: رشح الزرقاين مع حاشية ال4)

 (.3/3( انظر: االقناع يف حل ألفاظ أيب شناع: )5)

 (.4/370( انظر: م الا أويل النهى: )6)

 (.520, 4/382( انظر: حاشية ابن عابدين: )7)

 (.104( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م )8)

 (.4/519ر عىل الدر اامطتار: )( انظر: رد اامحتا9)

= 
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 .(1)القيا  عىل  رك اامرأو قسمها لصاحبتها  ألن كاًل منهام جمرد إسقار للحق-3

تاواه: قال ا لك »لعيني يف ف كام مطييوا ذ يه, ولكن العلامء واحل مد عل ليس للنزول يشء يعت

صحة النزول  ضاء الناظر لئال يقع فيه نزاع..., وقال: إنه يمكن أن حيكا ب ش بوا إم رضورو, وا لل

 .(2) «عن الوظا،ف الدينية قياسًا عىل  رك اامرأو قسمها لصاحبتها...

 ولقا،ل أن يقول بمنع هذا القيا  لوجود اخلالف فيه, وهبذا هيون االستدالل به.

 -را اهلل عنهام-عن اخلالفة امعاوية بن أيب سفيان  -را اهلل عنهام-بنزول احلسن بن عيل -4

 .(3) اإذا  نازل عن اخلالفة وقبل الرا

ليس عوضييًا عن اخلالفة, بل إن  االسييتدالل هبذه الوقعة واه جدًا  ألن الذي أخذه احلسيين 

 الروا ا لكبار الصحابة والتابعل. ودوا منحاخللفاء قد  ع

قاا, وإن من العزل -5 نه جيوز للمتويل النظر يف األوقاف عزل نفسيييه عند ال يا  عىل أ الق

ه, وأنه ال ينعزل بمنرد عزل نفسييه, وقد جرى العرف بالفراغ الفراغ لغريه عن وظيفة النظر وغري

 .(4)بعوض

يمكن أن يرد عىل هذا االستدالل بننه عرف خام ال اعتبار له يف الرشع وال يعارض النصوم 

 الدالة عىل حتريا أخذ أموال النا  بالبابل.

غي أن يلحق ألن هذا احلق ثابت بصيياحبه أصييالة ال عىل وجه رفع الرضيير عن صيياحبه فينب-6

 بالوصية باخلدمة والصلح عن األلف عىل مخسام،ة ال بحق الطفعة للطفيع, وال حيق القسا للزوجة.

صالة ال  صاحا الوظيفة ثبت له احلق فيه بتقرير القاا عىل وجه األ ويتحرر هذا القيا  بنن 

بإحلاقها بحق  اامويص له باخلدمة وحق القصييام وما بعده أوىل بحقعىل وجه رفع الرضيير بإحلاقها 

الطفعة والقسا ولذا ال يستطكل هذا بام مر من عدم جواز الصلح عن حق الطفعة والقسا فإنه يمنع 

 جواز أخذ العوض هنا.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/519( انظر: اامصدر السابق: )1)

 ( انظر: اامصدر السابق بترصف وحذف.2)

 (.4/520( انظر: حاشية ابن عابدين: )3)

 (.520-4/519( انظر: حاشية ابن عابدين: )4)

= 
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وذلك ألن ثبوت حق الطفعة للطفيع, وحق القسا للزوجة وكذا حق اخليار يف النكاح للمطريو  

طفيع واامرأو, وما ثبت لذلك  رضر عن ال صاحا احلق اما إنام هو لدفع ال صلح عنه  ألن  صح ال ال ي

أما حق ااموىص له باخلدمة فليس كذلك, بل ثبت له  ,را علا أنه ال يترضر بذلك فال يستحق شيئاً 

عىل وجه الرب والصيلة فيكون ثابتًا له أصيالة فيصيح الصيلح عنه إذا نزل عنه لغريه ومثله ما ذكر من 

 .(1)حق القصام والنكاح والرق

وهذا كالم وجيه ال افى عىل نبيه, وبه اندفع ما »مؤيدًا هلذا القول واختياره له: ين قال ابن عابد

من أن اامال الذي ينخذه النازل عن الوظيفة رشييوو وهي حرام بالنص,  هذكره بعض حم يي األشييبا

والعرف ال يعارض النص, وجه الدفع كام علمت من أنه صييلح عن حق كام يف نظا،ره والرشييوو ال 

يت بطف بعض   كون بحق قه, ورأ ياض عن احلق ليس عىل إبال عدم جواز االعت قال: وأن   ...

العلامء عن اامفتي أيب السييعود أنه أفتى بنواز أخذ العوض يف حق القرار والترصييف, وعدم صييحة 

ال وإن كان األظهر ما قلنا والنظا،ر اامتطيياهبة للبحث فيها حم الرجوع. وباجلملة: فاامسيينلة ظنية,

 .(2)«ه ينبغي االبراء العام بعده...فاألوىل أن

ضًا:  طيخ نور الدين الدمريي»وقال ابن عابدين أي طافعية, وال سالم زكريا من ال شيخ اال   (3)إن 

من احلنابلة أفتى كل منها بنواز وحل النزول عن الوظا،ف يف الوقف نظري   (4)من اامالكية, والطعبي

لوظيفة, ويف هذا إشييارو إىل جواز أخذ العوض عن ما ينخذه النازل من مال عوضييًا عن نزوله عن ا

 .(5)«إسقار احلق عندها

 هو القول بعدم جواز االعتياض عنه, وذلك اما ينا: الذي يظهر لي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/520( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.4/520( انظر: اامصدر السابق: )2)

يخ اامالكية نور الدين أبو احلسيين عيل بن عبد اهلل بن عيل السيينهوري الدمريي, أخذ الفقه عن النويري. انظر: هو شيي (3)

 (.1/8مواها اجلليل م)

سنة  (4) سنة <هنرية يف خالفة عمر بن اخل اب 21هو عامر بن رشاحيل بن عبد بن ذي كبار, ولد  هيييي, وله 105,  ويف 

 (.1/126( و شذرات الذها )294-4/297سري أعالم النبالء: )روايات وأخرج له اجلامعة. انظر: 

 (.1/224( الفتاوى احلامدية: )5)

(, ورشح منتهى االرادات: 327(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م )6/128وكذلك انظر: حاشية البناين عىل الزرقاين: )

(2/248.) 
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ألن حق الوظيفة ال يعترب حقًا عرفًا إذ ليس فيه منفعة وال انتفاع واحلق البد أن يطييتمل عىل -1

 أحدمها.

فاألوىل  ,ماهنا عىل جواز االعتياض عن الوظا،ف العامةوألن العلامء قد اسييتدلوا بعرف ز-2

التمسييك بعرف زماننا, وأن نقول بعدم جواز النزول عن الوظا،ف بامل يف هذا الزمان لعدم جريان 

 واهلل أعلا بالصواب. العرف فيه.

 الق, فهل يملك بدله بنن جيوز له االعتياض الن ملك مسيينلة أخذ بدل اخللع ام  ومنها:-14

 :تلفوا يف اامسنلة عىل قوللم ال؟ .... اخعنه أ

  للزوج أخذ بدل اخللع  إنه جيوز القول األول:

ال نعلا أحدًا خالفه »قال ابن عبد الرب: .(1)وهذا قول عامة فقهاء األمصار, بل نقلوا اال اع عليه

 .(3)«(2)إال بكر بن عبد اهلل اامزين

, (6), وعيل(5), وعثامن(4)م واحلناز, ... وهو قول عمرهبذا قال  يع الفقهاء بالطا»دامة: قال ابن ق

 .(7)«ون يعرف هلا يف عرصها خمالف, فيكون إ اعاً  -را اهلل عنها-وغريها من الصحابة 

 استدل أصحاب هذا القول بام ينا:

ا . اآلية  دل عىل أن اامرأو لو أرادت أن  فتدي نفسييه(8)﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ قوله  عاىل:-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ية: )1) هلدا ية رشح ا نا ت5/507( انظر: الب باب رشح الك كار: )189-2/188اب: )(, والل تذ (, 17/175(, واالسيي

( 10/267(, واامغني البن قدامة: )3/262(, ومغني اامحتاج: )10/5(, واحلاوي الكبري: )23/375والتمهيد: )

 ( وما بعدها .22/7وما بعدها, والرشح الكبري )

 هي. 108م بالبرصو,  ويف سنة ( هو بكر بن عبد اهلل بن عمرو أبو عبد اهلل اامزين البرصي, أحد الفقهاء األعال2)

 ( .1/135(, وشذرات الذها: )1/133انظر: العرب: ) 

 (.17/175( انظر: االستذكار: )3)

 (.6/494( انظر: اامصنف لعبد الرزاق الصنعاين: )4)

 (.5/116(, واامصنف البن أيب شيبة: )7/316( انظر: السنن الكربى للبيهقي: )5)

 (.6/495الصنعاين: ) ( انظر: اامصنف لعبد الرزاق6)

 (.2/377(, والسلسبيل يف معرفة الدليل )10/5(, وكذلك انظر: احلاوي الكبري )22/07( انظر: الرشح الكبري )7)

 ( من سورو البقرو.229( اآلية: )8)

= 
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 بعوض من زوجها فلك ذلك, وبناء عىل ذلك جيوز للزوج أن ينخذ منها مقابل ما يملك من ال الق.

خرج إىل الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس, فقال ملسو هيلع هللا ىلص ما ثبت أن رسول اهلل -2

شننك»: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل :  ملسو هيلع هللا ىلص . لزوجها, فلام جاء ثابت قال له رسول اهلل(1)قالت: ال أنا وال ثابت «ما 

سهل» سول اهلل! ك(2)«هذه حبيبة بنت  شاء اهلل ان  ذكر. وقالت حبيبة: يا ر ل ما أع اين , فذكرت ما 

 .(3)لثابت بن قيس: خذ منها, فنخذ منها وجلست يف أهلهاملسو هيلع هللا ىلص عندي فقال رسول اهلل 

 نعا, فردهتا عليه,قالت:  «عليه حديقته؟ تردينأ»: ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال رسييول اهلل (4)يف رواية للبطاري

 .وأمره ففارقها 

إذا دعت احلاجة  لع كام يدل عىل جواز االعتياض عن عقد النكاح دل احلديث عىل جواز اخل

 إليه.

وألنه اما جاز أن يملك الزوج البضع بعوض جاز أن يزيل ملكه عنه بعوض كالرشاء والبيع, -3

 .(5)فيكون عقد النكاح كالرشاء واخللع كالبيع

 .(6)قته, وال  صل إليها إال ببذل العوض فنبيح هلا ذلك كرشاء اامتاعوألن حاجتها داعية إىل فر-4

, وإن ن يكن ماالً كالقصييام فناز أخذ العوض وألن ملك النكاح مما جيوز االعتياض عنه-5

 .(7)واجلامع وجود االلتزام من أهلهعنه, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( هو ثابت بن قيس بن شام  اخلزرجي األنصاري من ننباء األصحاب, شهد بيعة الرضوان, استطهد يوم الياممة . 1)

 (.2/14(, واالصابة: )1/275(, وأسد الغابة: )2/72انظر: االستيعاب: ) 

(, 82-8/81( هي حبيبة بن سييهل بن ثعلبة األنصييارية وكانت حتت ثابت بن قيس فاختلعت منه انظر: االصييابة: )2)

 (.2/564وااموبن لإلمام مالك: )

سننه: )3) سننه: )( يف باب اخللع من كت1/516( احلديث أخرجه أبو داود يف  سا،ي يف  ( 139-6/138اب ال الق, والن

(, يف: باب يف اخللع من كتاب ال الق, 2/163يف: باب ما جاء يف اخللع, من  كتاب ال الق والدارمي يف سييننه: )

سند: )2/564واالمام مالك يف ااموبن: ) صحيح البطاري: 634-6/433(, واالمام أمحد يف اام صة يف  صل الق (, وأ

 (.10/267ابن قدامة إىل صحة القصة فقال: هذا حديث صحيح ثابت االسناد. اامغني: ) (, وأشار7/60-61)

 .يف باب اخللع وكيفية ال الق من كتاب ال الق (7/60: )يف صحيحه البطاريأخرجه ( 4)

 (.10/5( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )5)

 (.22/7( انظر: الرشح الكبري البن قدامة: )6)

 (.5/514ة رشح اهلداية: )( انظر: البناي7)

= 
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هو قول أيب بكر بن و بناء عىل أن اخللع غري جا،ز. ال جيوز االعتياض عن ال الق, القول الثاين:

 .(1)عبد اهلل اامزين

 .(2)﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ﴿ قال: إن اخللع منسوب بقوله سبحانه و عاىل:

 فدلت هذه اآلية عىل حتريا اخللع, ونسخ ما  قدم من إباحته.

 أجيا عن هذا االستدالل بام ينا:

 .(3)ثبت ذلكدعوى النسخ ال يسمع حتى يثبت  عذر اجلمع ون ي-1

إن هذه األمة منعت من أخذ مان   ا به نفسييًا, ون متنع مما بذلته ب يا نفس واختيار كام -2

 . (5()4) ﴾ ۓ ۓ  ے ے ه ھ ھ ھ ہ ہ﴿ قال  عاىل:

 .(6)إن اآلية الناسطة البد أن  كون متنخرو, ون يثبت يشء من ذلك-3

سخ واال»قال العيني:  سخ  نخري  اريخ النا ختالف و عذر اجلمع ون يوجد واحد ألن رشر الن

 .(7)«منهام

 هو القول بنواز االعتياض عن ملك النكاح, وجواز الذي يظهر لييف اامسنلة  بعد هذا البيان 

سييتدلوا به, ولعموم النصييوم الدالة عليه ولعدم ثبوت النسييخ يف ااخللع وذلك لقوو ما  أخذ بدل 

 زين. واهلل أعلا بالصواب وإليه اامآب.اامسنلة كام ذكره االمام بكر بن عبد اهلل اام

لو خالع الزوج امرأ ه عىل عوض حمرم أو غري مال مثل: أن االعها عىل مخر أو حر  ومنها:-15

أو خنزير أو ميتة أو نحو ذلك أو عىل عوض يظنه ماالً فبان غري مال مثل أن االعها عىل عبد  عينه, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/4(, واحلاوي الكبري: )10/268(, واامغني البن قدامة: )3/375(, والتمهيد: )17/175( انظر: االستذكار: )1)

 ( من سورو النساء.20( اآلية: )2)

 (.22/7(, والرشح الكبري: )10/268( انظر: اامغني: )3)

 (  من سورو النساء .4( اآلية: )4)

 (.10/4اوي الكبري: )( انظر: احل5)

 (.22/7(, والرشح الكبري: )10/268( انظر: اامغني: )6)

 (.5/507( البناية رشح اهلداية: )7)

= 
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 .(1) رًا أو نحو ذلك فهل يملك الزوج بدله أم ال؟فيبل حرًا أو مغصوبًا أو عىل خل فيبل مخ

 هذه اامسنلة هلا وجهان:

أن االعها عىل عوض حمرم أو غري مال كاخلمر واحلر واخلنزير وااميتة فهل يملك  الوجه األول:

 الزوج بدله أم ال؟, وهو بالوجه اامذكور عىل حالل أيضًا: 

ج عند خلعها حتريا ذلك أعني حتريا اامطالع به احلال األول: أن يعلا الزوجان كالمها أو الزو

 فهل يملك بدله عىل أنه ملك شيئًا ال جيوز متلكه فاستحق بدله أم ال؟

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:

وهذا مذها  ,يعلامن ذلك فال يشء له وال يسييتحق شيييئًا من بدله ا إذا كانامإهن القول األول:

 .(4)ةواحلنابل (3)واامالكية (2)احلنفية

 واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

سمى ال جيا -1 شيئًا  ألن اام ستحق  سا له ماالً متقومًا, فال ي سالم لتحريمه, يف األهنا ن   ال

 .(5)وغريه ال جيا لعدم االلتزام

ألهنا ن  غرره باامسييمى, وإنام را باامسييمى مع كونه غري متقوم برضيياه بغري مال إذًا فال -2

 .(6)رضاهيستحق شيئًا ب

بضييع من ملك الزوج غري متقوم, فإذا را بغري عوض ن يكن له يشء كام لو لألن خروج ا-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وجواهر 2/145(, وفتح باب العناية برشييح النقاية: )5/515( انظر:  فصيييل اامسييالة يف البناية رشح اهلداية: )1)

 (.296-10/294بعدها, واامغني البن قدامة: )( وما 10/61(, واحلاوي الكبري: )1/331االكليل: )

 (.2/189(, واللباب رشح الكتاب: )2/145(, وفتح باب العناية: )5/515( انظر: البناية: )2)

(, وجواهر االكليل: 2/520(, والرشييح الصييغري: )350-10/348( انظر: الرشييح الكبري مع حاشييية الدسييوقي: )3)

(2/331.) 

(, وكطاف القناع: 48-22/47(, واالنصاف: )48-22/47ما بعدها, والرشح الكبري: )( و10/295( انظر: اامغني )4)

(5/238-239.) 

 (.2/145(, وفتح باب العناية: )2/189( انظر: اللباب: )5)

 (.5/515( انظر: البناية رشح اهلداية: )6)

= 
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بلقها أو علق بالقها عىل فعل يشء ففعلته بطالف النكاح فإن دخول البضع يف ملك الزوج متقوم. 

 .(1)هنا را الزوج بام ال قيمة له فال يكون له يشءيٰوه

 .(2)يتقوم, وال يكون استهالكًا امال يستحق قيمته لثالثة أمور وخروج البضع من ملك الزوج ال

ضع معتربو من  ستهالك ماله. وال  كون قيمة الب األول: جواز بالقه يف اامرض الذي يمنع فيه ا

 ثلثه كالع ايا واهلبات.

والثاين: أهنا لو قتلت نفسييًا فاسييتهلكت عىل الزوج بضييعها ن يسييتحق الزوج عليها قيمته, ولو 

 ماالً لوجا له عليها مهر اامثل. كان

ضع ماالً جلاز أن يتملكه هلا  صغريو أن االع عنها بامهلا, ولو كان الب والثالث: أنه ال جيوز ألب ال

 بامهلا كام جيوز أن يط ي هلا عقارًا.

 .(3)لتقويمه يف حقه إذا خالع عىل عوض فاسد هواع ض عىل هذا االستدالل بفساد

, ويف قول هلا: يستحق (4)د اامسمى له عليها مهر اامثل, وهذا مذها الطافعيةإذا فس القول الثاين:

 .(5)الزوج عليها قيمة اامسمى

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

 .(6)ثل كالنكاحوجا مهر اام عوض حمرمٍ بإذا كان ألنه معاوضة بالبضع, ف-1

هر اامثل وإن علمت أنه مخر كام لو  زوجت برجل عىل مخر كان هلا مإذا وحترير هذا القيا : إهنا 

 .(7) زوجته عىل عصري فكان مخرًا ال فرق بينهام, فكذلك يف اخللع

 يمكن أن يرد عىل هذا االستدالل بام ييل:

فارق, والفرق بينهام أن اامعنى يف األصيييل أن الزوجة -أ يا  مع ال كاح ق يا  اخللع عىل الن ق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.296-10/295( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.10/63) ( انظر: احلاوي الكبري للاموردي:2)

 (.65-10/64( انظر:  فصيل االع اض يف احلاوي الكبري: )3)

 (.3/265(, ومغني اامحتاج: )10/63( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.3/265( انظر: مغني اامحتاج: )5)

 (.10/295( وما بعدها, واامغني البن قدامة: )10/63( انظر: احلاوي الكبري: )6)

 (.10/64( انظر: احلاوي الكبري: )7)

= 
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 لنص, فاألوىل أن  ستحقه إذا فسد اامسمى. ستحق مهرها ولو ن يسا به الزوج بداللة ا

ستحق  ضع بغري بدل, فلا ي واامعنى يف الفرع أنه قد علمه مخرًا أو ما ال يتقوم, فرا بطروج الب

 .(1)فيه البدل, كام أن له أن ي لقها بغري عوض

ضع يف ملك الزوج فإنه -ب ضع من ملك الزوج غري متقوم بطالف دخول الب وألن خروج الب

 .(2)ا فال قيا  بينهامًا إما باامسمى وإما بمهر اامثل, إذً متقوم رشع

لو سييلا أنه معاوضيية بالبضييع يمكن أن يكون معاوضيية بغري عوض كاهلبة فال يلزم منه -ج

 الرجوع إىل مهر اامثل  ألنه غري متقوم حالة اخلروج.

 .(3)ألنه هو اامراد عند فساد العوض فينا الرجوع إليه أي مهر اامثل-2

 هذا بننه اامقصييود يف حالة الدخول, وأما حالة اخلروج فال يكون اامقصييود لكونه غري ويرد عىل

 متقوم.

هو القول بعدم اسييتحقاق البدل لقوو ما اسييتدل به أصييحاب  الذي يظهر ليبعد هذا البيان 

 القول األول, ولصحة قياسها يف اامسنلة.

ام بجاز له أن ي لقها بام ليس بامل أو جاز للزوج أن يرىض عىل بالق امرأ ه بدون يشء  وألنه اما

 هو حمرم مع علمه بذلك. واهلل أعلا بالصواب.

 احلال الثاين: أن جيهل الزوجان كالمها أو صاحا احلق منهام التحريا, فهل يملك بدله أم ال؟

 اختلفوا يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال: 

وبه قال القاا  (5)واامالكية (4)نفيةال يسييتحق الزوج شيييئًا من بدله, وهو قول احل القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/64( انظر:  احلاوي الكبري: )1)

 (.296-10/295( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.3/265( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 (.2/189( واللباب رشح الكتاب: )2/145(, وفتح باب العناية: )5/515( انظر: البناية رشح اهلداية: )4)

 (.4/9اجلليل: ) (, ورشح منح1/331( انظر: جواهر االكليل: )5)

= 
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 .(2)من فقهاء الطافعية  (1)حسل

 استدل أصحاب هذا القول بام استدل به أصحاب القول األول يف اامسنلة السالفة.

ستحق الزوج بدله وهو مذها احلنابلة القول الثاين: طافعية (3)ي ألنه ن يرض بغري  (4)وهو قول لل

 .(5)ر كمن خالعها عىل عبد فبان حراً عوض متقوم, فريجع بحكا الغرو

طافعية القول الثالث: ساد (6)الزوج يرجع عليها بمهر اامثل. وهو مذها ال   ألنه هو اامراد عند ف

ت  ها عىل عوض فتلفت قبل القبض, أو خرجت مسييتحقة أو معيبة فردها أو فاعالعوض كمن خال

 .(7)منها صفة مرشوبة فردها رجع عليها بمهر اامثل

 ييء من اامطالع به  وذلك لهو القول األول, وهو عدم اسييتحقاق الزوج  يظهر ليالذي  

لفسيياد اامسييمى لكونه ليس بامل أصيياًل كام لو خالعها بمنهول أو بغري عوض, وألهنا ن  غرره فيام 

 سمت به بطالف ما لو خالعها عىل عبد فبان حرًا.

ال يتملك وما ال يصييح االعتياض  فكيف يملك بدل ما ,وألنه ن يملك شيييئًا  لفسيياد اامسييمى

 واهلل أعلا بالصواب. عنه.

د التسييمية مال متقوم مثل: نأن االعها عىل عوض يظنه ماالً, فبان غري مال فهو ع الوجه الثاين:

أن االعها عىل عبد  عينه, فيبل حرًا أو مغصييوبًا أو عىل خل فيبل مخرًا أو نحو ذلك فهل يسييتحق 

 لع أم ال؟الزوج شيئًا من بدل اخل

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هو االمام احلسل بن حممد أبو عيل اامروزي يعرف بالقاا حسل, قال النووي: هو من أصحاب الوجوه وله التعليق  (1)

سنة  ( وشذرات 312-2/313( و العرب )1/164انظر: هتذيا األسامء واللغات ) . هيييي462الكبري يف الفقه,  ويف 

 (.3/310الذها )

 (.8/419) ( انظر: فتح العزيز:2)

 (.22/49( انظر: االنصاف: )3)

 (.8/419(, وفتح العزيز رشح الوجري للغزايل: )3/263(, ومغني اامحتاج: )10/61( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.22/48(, والرشح الكبري: )10/296( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.3/263ومغني اامحتاج: )(, 8/419(, وفتح العزيز: )10/61( انظر: احلاوي الكبري: )6)

 (.3/265( انظر: مغني اامحتاج: )7)

= 
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 إن الزوج يستحق بدل اامسمى مقدرًا بقيمته أو مثله. القول األول:

, وهو (4), والصيياحبان من احلنفية(3), واحلنابلة(2), منها فقهاء اامالكية(1)وهو قول أكثر أهل العلا

 .(7) (6) ثور , وهو قول أيب(5)قول للطافعية أيضاً 

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

ضة بالب-1 ساد العوض كالنكاح  ولكنه يرجع عليها بقيمته عضألن اخللع معاو سد بف , فال يف

خلّل  وذلك لفسييياد  ثل ا ثال م كان من ذوات األم له إذا  بد أو بمث ثل الع كان من ذوات القيا م لو 

 .(8)العوض

االستحقاق, فوجا بدهلا مقدرًا بقيمتها أو  إهنا عل جيا  سليمها مع سالمتها, وبقاء سبا-2

 .(9)مثلها كاامغصوب واامستعار

سمت ماالً,   (10) نن خالعها عىل هذا الدنبسنلة الغرور, وألن هذه كم-3 اخلل, فبان مخرًا ألهنا 

 .(11)فصار مغرورًا فله أن يرجع عليها ببدله

 .(12)فعيةله أن يرجع عليها بمهر اامثل. وهو مذها الطا القول الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/295( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.4/9(, ورشح منح اجلليل: )1/331( انظر: جواهر االكليل: )2)

 ( وما بعدها .2/49(, واالنصاف: )22/50(, والرشح الكبري: )10/295( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.15/515البناية رشح اهلداية: )( انظر: 4)

 (.8/419(, وفتح العزيز: )10/61( انظر: احلاوي الكبري: )5)

سنة  (6) سنة 170هو أبو ثور إبراهيا بن خالد الكلبي البغدادي مفتي العراق, ولد يف حدود  هيييي. انظر: 240هيييي و ويف 

 (.93-2/94ها )( وشذرات الذ74-2/80( وببقات الطافعية للسبكي )1/26وفيات األعيان )

 (.22/50(, والرشح الكبري: )10/295( انظر: اامغني: )7)

 (.22/50( انظر: الرشح الكبري: )8)

 (.7/231(, واامبدع: )22/51(, والرشح الكبري: )10/295( انظر: اامغني: )9)

 (.1545قامو  اامحيف )انظر: الهو الراقود العظيا.  (10)

 (.2/189( انظر: اللباب رشح الكتاب: )11)

 (.8/419(, وفتح العزيز: )3/265(, ومغني اامحتاج: )10/63( انظر: احلاوي الكبري: )12)

= 
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 واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

 .(1)إنه عقد عىل البضع بعوض فاسد فنشبه النكاح بطمر-1

ضع ال ير د -2 ساد العوض ار داد العوض اآلخر, والب ضية ف أما الرجوع إىل مهر اامثل  فألن ق

 .(2)بعد حصول الفرقة, فوجا رد بدله عىل ما سبق يف فساد الصداق

 الل ما سبق من اع اضات يف اامسنلة األوىل.ويرد عىل هذا االستد

ستدل بام  (3)-رمحه اهلل–يرجع عليها باامهر الذي دفع إليها, وهو قول أيب حنيفة  القول الثالث: وا

 ينا:

 .(4)ألن خروج البضع يف اخللع ال قيمة له, فإذا غر ه رجع عليها بام أخذت-1

ه: خالعني عىل ما يف يدي من مال, ون يكن يف ألهنا غر ه عند  سييميتها باامال كام لو قالت ل-2

يدها يشء , وألهنا اما سييمت ماالً ن يكن الزوج راضيييًا بالزوال إال بالعوض, وال وجه إىل إجياب 

اامسمى وقيمته لفساد العوض أو للنهالة وكذلك ال وجه إىل إجياب قيمة البضع أعني مهر اامثل ألنه 

 .(5)اب ما قام به عىل الزوج دفعًا للرضرغري متقوم حالة اخلروج, فتعل إجي

عليها ببدل اامسمى, وهو القول األول, وذلك لصحة  هو القول برجوع الزوج الذي يظهر لي

 النظر يف اامسنلة, وهو القيا  عىل مسنلة الغرور.

سمى لتحريمه أو للنهالة ليس له أن يرجع عليها إال ببدله إما باامثل إن كان  ساد اام وألنه عند ف

من ذوات األمثال أو بالقيمة إن كان من ذوات القيا, كام يف اامعاوضييات األخرى, وال يصييح له أن 

ست مما خ ضع  ألهنا لي ضعيرجع بقيمة الب غري متقوم رشعًا يف حالة  العت به, وال من بدله, وألن الب

واهلل أعلا  ناه.  وعىل هذا قيا  اخللع عىل النكاح قيا  مع الفارق كام ذكر(6)اخلروج بطالف النكاح

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/265(, ومغني اامحتاج: )10/63( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.8/418( انظر: فتح العزيز: )2)

 (.5/515(, والبناية رشح اهلداية: )2/189( انظر: اللباب رشح الكتاب: )3)

 (.51-22/50(, والرشح الكبري: )10/295(, واامغني البن قدامة: )5/516ية: )( انظر: البنا4)

 (.5/519(, والبناية: )2/189(, واللباب رشح الكتاب: )5/519( انظر: اهلداية: )5)

 (.5/516( انظر: البناية رشح اهلداية: )6)
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 بالصواب.
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 املبحث اخلامس: قاعدة: امللك يف املضمون يقع ملن يتقرر عليه الضمان
 

هذه القاعدو من القواعد واألصول التي هلا صلة بمحل ااملك, وهي بالصيغة اامذكورو  دل عىل 

 إثبات ااملك يف اامضمونات. و نا دراسة هذه القاعدو عىل النحو التايل: 

 الم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:أوالً: الك

هذه القاعدو من القواعد اامهمة يف باب إثبات ااملك يف اامضييمونات, وهي حتوي جانبًا كبريًا من 

جوانا حماّل ااملك. وهي باللف  اامذكور من القواعد التي سيي رها فقهاء احلنفية يف موابن التعليل, 

 و طهد هلا عباراهتا, منها:

وإن استحقت الدابة من يد اامستنجر, وقد هلكت عنده, فضمن قيمتها, : »(1)بسورما جاء يف اام

رجع عىل الذي أجرها منه  ألنه مغرور من جهته بمبارشو عقد الضييامن, فريجع عليه بام يلحقه من 

الضامن بسببه, وال يملكها اامستنجر بضامن القيمة  ألن ااملك يف اامضمون يقع امن يتقرر عليه الضامن 

 « .هو األجر, وال أجر للمستحق عىل أحد...و

سيس النظر: صاحا  ن شار إىل هذا األصل  ضمونات متلك  » وأ األصل عندنا )احلنفية( أن اام

بالضييامن السييابق, ويسييتند ااملك فيها إىل وقت وجوب الضييامن إذا كان اامملوك مما جيا متلكه 

 ".(2)بال اا, وعند الطافعي اامضمونات ال متلك بالضامن

 .(3)«ال يتملك أحد مال الغري بغري رضاه إال بالضامن»وجاء يف اامبسور ما يؤكد معنى القاعدو: 

فإن سلا إىل حداد : »(4)يف بدا،ع الصنا،عو « اامضمونات متلك بالضامن»وجاءت القاعدو بلف : 

 بنجر معلوم, بنجر معلوم أو جلدًا إىل خفاف ليعمل له خفًا معلوماً  اً حديدًا, ليعمل له إناء معلوم

ستئنار فكان جا،زًا, فإن عمل كام أمر  صناع بل هو ا ست فذلك جا،ز, وال خيار فيه  ألن هذا ليس با

سده فكننه أخذ حديدًا له واتذ منه  ضمنه حديدًا مثله  ألنه اما أف سد فله أن ي ستحق األجر, وإن أف ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.15/183( اامبسور للسخيس: )1)

 (.115, 76( انظر:  نسيس النظر: م)2)

 ( كتاب الوديعة .11/117انظر: اامبسور: )( 3)

 ( كتاب االستصناع.5/4( بدا،ع الصنا،ع: )4)



 283 الفهارس 

 « ....آنية من غري إذنه, واالناء للصانع, ألن اامضمونات متلك بالضامن

ضًا للمبيع من الترصفات وما ال :  ط ي قاب صري به اام ضًا عند بيان ما ي ساين أي ولو "وذكر الكا

بالضييامن كان اختياره بمنزلة القبض عند أيب  جنى أجنبي عىل اامبيع فاختار اامطيي ي ا باع اجلاين 

ضًا ك ام لو فعل بنفسه, يوسف... ألن جناية األجنبي حصلت بإذن اامط ي وأمره داللة, فيصري قاب

وبيان ذلك أن اختيار اامطيي ي ا باع اجلاين بالضييامن متليك من اامضييمون  ألن اامضييمونات متلك 

صري  ط ي, في صلت بنمر اام صري كنن اجلناية ح ضامن  في سبا ال ستندًا إىل وقت  ضامن م باختيار ال

 .(1)قابضًا  ألن فعل األجنبي بنمر اامط ي بمنزلة فعل اامط ي بنفسه

يؤيد هذا ما ذكره صيياحا اهلداية ومفاده: من غصييا عبدًا, فاسييتغله, فنقصييته الغلة فعليه و

, وال يتصدق عند أيب يوسف رمحه اهلل  -رمحهام اهلل-النقصان, ويتصدق بالغلة عند أيب حنيفة وحممد 

ضامن فظاهر, وك ضامنه وملكه, أما ال صل يف  ضمون  امألنه ي يا له وذلك ألنه ح ألن  ااملك يف اام

 .(2)اامضمونات متلك بنداء الضامن مستندًا إىل وقت الغصا عندنا

أي حال كون التملك مسييندًا إىل وقت الضييامن, فيكون مالكًا متلك من وقت " قال العيني: 

 ".(3)الضامن, في يا له ككسبه اامبيع بعد القبض

وضييمن » : (4)ويطييهد هلذا اامعنى أيضييًا ما ذكره صيياحا جواهر االكليل رشح خمترصيي خليل

الغاصييا ال ييء اامغصييوب بمنرد االسييتيالء عليه وحوزه ولو  لف بسيياموي أو جناية غريه... 

صيغت حلياً (5)كنقرو صياغة, وإنام له مثلها وزنًا  ,  بعد غصبها, فليس لرهبا أخذها مصوغة لفواهتا بال

صوباً  صا مغ صنع أي أ لف الغا صفة وك ل ُلّبن, وقمح ُبِحَن, وبذر ُزرع, وإن  مقومًا كغزل  و

طهور...  صبه عىل اام صا معتربو يوم غ وحيل وغري مثيل كعرض وحيوان فقيمة اامغصوب  لزم الغا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.247-5/246( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.335-9/334( انظر: اهلداية مع فتح القدير: )2)

 (.336-9/335(, وكذلك انظر: فتح القدير: )11/199( انظر: البناية: )3)

 (, بحذف و رصف.2/149ح خمترص خليل: )( انظر: جواهر االكليل رش4)

سمى  ربًا, 5) سبكها   ضة, وقيل:  سبوكة من ذها أو ف ضة. وقيل: هي ق عة م صعة اامذابة من الذها أو الف ( النقرو الق

 (.2/149(, وجواهر االكليل: )7/95(, ورشح منح اجلليل: )2/945انظر: اامعنا الوسيف: )

= 
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 « .والصواب أن القيمة الزمة له يف ذلك كله جلواز االنتفاع به...

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها من األحكام:شرح ثانياً: 

 يف القاعدة: تعريف الضامن واملقصود به -أ

 ضامن لغة: ال-1

: إذا التزمه, وكفله ويتعدى  ٌ نًا فهو َضامن, َوَضِملع الضامن مصدر َضَمَن ال َء وبه ضامنًا وَضمع

 .(2), وكل يشء جعلته يف وعاء فقد ضمنته إياه(1)بالتضعيف فيقال: ضمنته اامال  ضمينًا: ألزمته إياه

  ألن ذمة الضييامن  تضييمن (4), أو التضييمل(3)وهو مطييتق من التضييمن»قال القاا أبو يعىل: 

 .(5)«احلق, وقال ابن عقيل: الضامن منخوذ من الضامن, فتصري ذمة الضامن يف ذمة اامضمون عنه

 .(7)«  ألن ذمة الضامن  نضا إىل ذمة اامضمون عنه(6)واشتقاقه من الضا»قال ابن قدامة: 

نى  يعها واحد غري والزعيا الضمل, وكذلك الكفيل واحلميل والصبري, ومع»قال ااماوردي: 

أن العرف جار بنن الضمل مستعمل يف األموال, واحلميل يف الديات, والكفيل يف النفو , والزعيا 

 .(8)«يف األمور العظام, والصبري يف اجلميع وإن كان الضامن يصح بكل واحد منهام ويلزم...

 الضامن اصطالحار: -2

 منها:   ضامن بعدو  عريفاتال -رمحها اهلل-عرف الفقهاء 

 .(9)عبارو عن رد مثل اهلالك إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيمياً -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.138(, واامصباح اامنري: م )1564والقامو  اامحيف: م )(, 6/2155( انظر: الصحاح للنوهري: )1)

 (.575(, والكليات للكفوي: م )6/2155( انظر: الصحاح: )2)

 (.297( انظر: اام لع: م )3)

 (.7/71( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

منتقى الينبوع:  (.298( وكذلك اام لع: م )138اامصييباح اامنري: م ) (.297( انظر: اام لع عىل ألفاظ اامقنع: م )5)

(3/473.) 

 (.7/71( انظر: اامغني: )6)

 (.298( انظر: اام لع: م )7)

 (.6/431( احلاوي الكبري للاموردي: )8)

يات: م )9) ية: م )575( انظر: الكل فات الفقه باه: )359(, والتعري لة: 4/6(, رشح احلموي عىل األشيي (, اامن

= 



 285 الفهارس 

يه حق آلدمي, -3 امال وإما الحضيييار من عل اما ثبت يف ذمة الغري من ا ما  عبارو عن االلتزام إ

 .(1)وي لق أيضًا عىل العقد الذي حيصل به االلتزام

 :(2)ةوالضامن يف اص الح الفقهاء ي لق عىل اامعاين التالي

 .(3)ي لق عىل كفالة النفس وكفالة اامال عند  هور الفقهاء-أ

 ي لق عىل غرامة اامتلفات والغصوب والتعييبات والتغيريات ال ار،ة.-ب

 ي لق عىل وضع اليد عىل اامال بغري حق أو بحق عىل العموم.-ج

واألروم ضامنًا ي لق عىل ما جيا بإلزام الطارع بسبا االعتداءات كالديات ضامنًا لألنفس -د

 اما دوهنا.

 ي لق عىل ضامن اامال والتزامه بعقد وبغري عقد.-هي

 واامقصود بالضامن يف القاعدو: هو ضامن اامتلفات والغصوب ونحوها.

  (4)أسباب الضامن عند الفقهاء:  -ب

 اختلف الفقهاء يف  عدد أسباب الضامن:

 , ما ييل:(6), واحلنابلة(5)فالضامن عند الطافعية

 لعقد: كاامبيع والثمن اامعل قبل القبض والسلا يف عقد البيع.ا-1

سوم كااليد: مؤمتنة كانت -2 صا وال صل التعدي, أو غري مؤمتنة كالغ رشكة إذا ح لوديعة وال

 والعارية والرشاء فاسدًا.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(2/416.) 

 (.2/323: )يب(, وحاشية القليو3/473( انظر: منتقى الينبوع: )1)

 ( وما بعدها .28/219( انظر: ااموسوعة الفقهية: )2)

(, 3/362(, وكطيياف القناع: )2/294(, وبداية اامنتهد: )5/402(, وفتح القدير: )6/9( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )3)

 (.2/203ومغني اامحتاج: )

 .  ( وما بعدها28/219ااموسوعة الفقهية: )( انظر: 4)

 (.362( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )5)

 (.204( انظر: القواعد البن رجا: م )6)

= 
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 اال الف: نفسًا أو ماالً:-3

فللاملك اام البة بالقيمة يف وزاد الطييافعية: احليلولة, كام لو نقل اامغصييوب إىل بلد آخر وأبعده, 

 .(1)احلال, للحيلولة ق عًا, فإذا رده رّدها

 أسباب الضامن ثالثة: (2)وجعل اامالكية

 اال الف مبارشو, كإحراق الثوب.-1

التسييبا لإل الف, كحفر بئر يف موضييع ن يؤذن فيه مما شييننه يف العادو أن يفيضيي  غالبًا -2

 لإل الف.

يندرج فيها يد الغاصييا, والبا،ع يضييمن اامبيع الذي يتعلق به حق وضييع اليد غري اامؤمتنة, ف-3

  وفية قبل القبض.

 أقسام املضمونات:  -ج

 اامضمونات من حيث ذواهتا مخسة أقسام وهي: -أ

 :املضمونة األعيان األول:

األصل يف باب الضامن أن األمانات جيا  سليمها بذاهتا, وأداؤها فور بلبها, بالنص وهو قوله 

 .(3)﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ: ﴿ عاىل

 واامضمونات  ضمن باال الف, وبالتلف ولو كان سامويًا.

 :(4)واألعيان اامضمونة نوعان عند احلنفية

األول: األعيان اامضييمونة بنفسييها, وهي التي جيا هبالكها ضييامن اامثل أو القيمة كاامغصييوب 

 واامبيع بيعًا فاسدًا, واامهر يف يد الزوج وبدل اخللع.

ثاين: األعيان اامضييمونة بغريها, وهي التي جيا هبالكها الثمن أو الدين كمبيع إذا هلك قبل وال

 القبض سقف الثمن, والرهن إذا هلك سقف الدين.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.363-362( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )1)

 (.217(, الفرق: م )4/27( انظر: الفروق للقرايف: )2)

 ( من سورو النساء.58( اآلية: )3)

 (.4/268) ( والدر اامطتار:6/7( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

= 
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: األعيان اامضييمونة, إما أن  كون مضييمونة بسييبا العدوان, وإما أن  كون (1)وعند اامالكية

وجه انتقال متلكه إليه, فهو ضامن أيضًا سواء  مضمونة بسبا قبض بغري عدوان, بل بإذن اامالك عىل

 كان فاسدًا أو صحيحاً َ.

ا ضييامهنا بالتلف واال الف واامقبوض بعقد جيالتي  : األعيان اامضييمونة هي(2)وعند احلنابلة

 فاسد ونحوها.

بناء عىل أن اامنافع أموال متقومة يف ذاهتا, فتضييمن باال الف كضييامن  املض::مونة املنافع الثاين:

 .(3)عيان األ

 (4) .و كذلك زوا،د اامقبوض برشاء فاسدمثل زوا،د اامغصوب ونام،ه  الثالث:اللواًد املضمونة

 .(5)و هي كنقص األموال بسبا الغصا أو الفعل الضار أو اال الف املضمونة النواقص الرابع:

 ,(6)  ضمن األوصاف بسبا فواهتا  أو أ الفها بالتعدي عليها :املضمونة األوصاف اخلامس:

 :(7)وقد أوصل السيوبي أنواع اامضمون إىل ستة عرش نوعًا وهي-ب

 اامغصوب فاامثل يف اامثىل, والقيمة يف اامقوم.-1

 اامتلفات بغري الغصا كام سبق.-2

 اامبيع إذا  قايال, وهو  الف.-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.220(, والقوانل الفقهية: م )2/387( انظر: بداية اامنتهد: )1)

 (.308-54( انظر: القواعد البن رجا: م )2)

 (.2/17ااموافقات للطاببي: ) ( و5/234( و  بيل احلقا،ق: ) 11/79اامبسور: )  ( انظر:3)

اامغني:  , و(32-3/31ح اامحىل عىل اامنهاج: )رش و (.7/160(, وبدا،ع الصيينا،ع: )5/232( انظر:  بيل احلقا،ق: )4)

 (.1/249(, والروض اامربع برشح زاد ا امستقنع خمترص اامقنع: )4/87(, وكطاف القناع: )5/399)

نا،ع: )( انظر: 5) قا،ق: )7/155بدا،ع الصيي هد: )5/299(, و بيل احل ية اامنت بدا ية: 2/388(, و (, والقوانل الفقه

ي217م) ية العليويب: )2/151ل: )(, وجواهر االكل حاشيي (, واامغني رشح الكبري: 3/39(, ورشح اامحىل مع 

 .  (.3/91(, وكطاف القناع: )5/385)

(, 454-453-3/452(, والرشح الكبري للدردير: )133(, وجممع الضامنات: م )7/155( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.402-5/400امغني بالرشح الكبري: )(, وا93-92-4/91(, وكطاف القناع: )3/537ومنح اجلليل: )

 (.360-356( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )7)
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 الثمن, إذا  لف ورد اامبيع بعيا أو غريه.-4

  الفة.اللق ة, إذا جاء مالكها بعد التملك وهي -5

 بيع, إذا تالفا وفسخ, وهو  الف.اام-6

رشاء واامقبوض عىل خيار -7 سوم ال سد إذا  لف, وكذلك اامقبوض عىل  رشاء الفا اامقبوض بال

 التعيل.

 القرض, وفيه: اامثىل باامثىل, والقيمة أيضًا يف اامتقوم.-8

 ما أداه الضامن عن اامضمون عنه.-9

 ل اامتقوم واامثىل.العارية, وجوب القيمة فيها يطم-10

 تام, وفيه القيمة م لقًا.اامس-11

 اامعنل يف الزكاو, إذا ثبت اس داده, وهو  الف, وفيه اامثل أو القيمة.-12

 الصداق, إذا  ط ر, وهو  الف, وفيه اامثل أو القيمة.-13

 .الصداق إذا  ط ر وهو معيا-14

 و والقيمة فيام ال مثل له.الصيد إذا  لف يف احلرم أو االحرام, وفيه اامثل صور-15

 لبن اامرصاو وفيه التمر, ال مثله وال قيمته.-16

 :(1)اامضمونات باعتبار ثبوت العقود عليها أربعة أنواع-جي

 األول: ما يضمن ضامن عقد ق عًا, وهو: ما عل يف صلا عقد بيع أو سلا أو إجارو أو صلح.

 , ونحوها.الثاين: ما يضمن ضامن يد ق عًا كالعواري واامغصوب

الثالث: ما هو خالف, واألصييح: أنه ضييامن عقد كمعل الصييداق واخللع والصييلح عن الدم 

 وجعل اجلعالة.

 الرابع: عكسه, وذلك يف صور العلو .

ضامن  ضامن العقد مراده: ما ا فق عليه اامتعاقدان أو بدله, و ضامن العقد واليد, أن  والفرق بل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.362-361( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )1)

= 
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 . (1) اليد, مراده: اامثل أو القيمة

 ً  : أقوال الفقهاء في اعتبار ھذه القاعدة واألدلة عليها:ثالثا

 اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها عىل قولل:

ضامن,  القول األول: ضمون امن يتقرر عليه ال صحة هذه القاعدو, وبناء عليه أن ااملك يقع يف اام

 وأن اامضمونات متلك بنداء الضامن.

 .(3), واامالكية(2)وهذا مذها احلنفية

 واستدلوا بندلة منها:

 .(5)وهو من القواعد العامة اامطهورو لدى الفقهاء (4)"اخلراج بالضامن": ملسو هيلع هللا ىلصقوله -1

وهو يدل عىل أن منافع ال ييء وغال ه يسييتحقها من يلزمه ضييامنه لو هلك, فتكون اامنفعة يف 

ستحق منافعه ومن هنا يثب همقابل حتمل ضامنه ال ي ضمون امن يتقرر عليه فام ن يدخل يف  ت ااملك يف اام

 الضامن.

 .(6) هنى عن ربا ما مل يضمنوألن النبي صىل اهلل عليه وسلا : -2

 وجه االستدالل منه: أنه يدل بمفهومه عىل أن الربح احلاصل يملكه من يلزمه ضامنه.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (.361-362األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )( انظر: 1)

نا،ع )16/14( انظر: اامبسييور )2) بدا،ع الصيي تاب )7/152(, و باب رشح الك قا،ق 2/192(, والل (, و ببل احل

(5/325.) 

 (.2/220(, ورشح الرسالة )3/907(, والرشح الصغري )2/315( انظر: بداية اامنتهد )3)

 ( 36م ) ( احلديث سبق ترجيه.4)

(, وجملة األحكام 2/88(, وجامع الفصييولل )149(, وجممع الضييامنات )م111-2/109( انظر: درر احلكام )5)

 (.87العدلية مادو رقا )

( يف باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده من كتاب البيوع, وال مذي يف سييننه 2/254أخرجه أبو داود يف سييننه )(احلديث 6)

( يف 7/254( يف باب ما جاء يف كراهية البيع ما ليس عندك من أبواب البيوع, وأخرجه النسييا،ي يف سييننه )5/242)

( يف باب النهي عن بيع ما ليس 2/737ه ابن ماجه يف سييننه )باب بيع ما ليس عند البا،ع من كتاب البيوع, وأخرج

سنده ) طيخ األلباين يف إرواء 2/175,179,205عندك من كتاب التنارات واالمام امحد يف م سنه ال (. واحلديث ح

 (.5/223الغليل )

= 
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 , فلو ن يقتضه فال معنى للتضمل.(1)وألن الضامن يقتيض التمليك-3

ستدلوا بق-4 طهورو عندها وهي وا ضامن ال جيتمعان"اعدو م وذلك ألن وجوب  (2)"األجر وال

الضييامن ينايف إثبات األجر, إذ األجر هو بدل اامنفعة, والضييامن هو االلتزام بقيمة العل اامنتفع هبا 

 هلكت أو ن هتلك, فكيف جيتمع بدل اامنفعة لعل مع ضامهنا يف ملك شطص واحد؟

 نات ال متلك بنداء الضامن, وعىل هذا ال اعتبار هلذه القاعدو.أن اامضمو القول الثاين:

 .(4), واحلنابلة(3)وهذا مذها الطافعية

ضمن ما يملك, -1 سان ال ي ضامن جيا حلق اآلدمي وهو ينايف التمليك  ألن االن وذلك ألن ال

 . (5)وال جيا عليه الضامن يف ملك نفسه

 .(6)عديًا وال إ الفًا وبالتايل ال جيا عليه الضامنوألن  رصف االنسان يف ملك نفسه ال يعترب  -2

هو القول باعتبار صييحة هذه القاعدو و ذلك لألصييل اامقرر عندها و هو  والذي يظهر لي 

 واهلل أعلا بالصواب. اخلراج بالضامن.

 
 : الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:رابعاً 

 هنا شيئًا منها: ندرج حتت هذه القاعدو عدو من الفروع الفقهية, أذكر 

اامال اامغصوب هل يملكه الغاصا بنداء الضامن اامتقرر عليه أم ال؟ سبق الكالم عىل اامسنلة -1

 يف أسباب ااملكية.

 وللفقهاء رمحها اهلل  فصيل يف اامسنلة عىل االجتاهات التالية:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/454( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.3/45اب األصل )(, وكت85( انظر: جملة األحكام العدلية مادو رقا )2)

وما بعدها(, وتريو الفروع  2/89(, وااميزان للطييعراين )279-2/277(, ومغني اامحتاج )1/368( انظر: اامهذب )3)

 (.107عىل األصول )م

 (.3/344(, وغاية اامنتهى )253-5/251(, واامغني البن قدامة )4/120( انظر: كطاف القناع )4)

 . (1/368اامهذب: )(انظر:5)

 .(277-2/279مغني اامحتاج )ظر: (ان6)

= 
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من وقت وجود :  يملك الغاصا ال ء اامغصوب بعد ضامنه (1)ذكر فقهاء احلنفية االجتاه األول:

رصف يف  صا لو   صا حتى ال جيتمع البدل واامبدل يف ملك اامالك, وينتو عن التملك أن الغا الغ

اامغصييوب بالبيع أو اهلبة أو الصييدقة قبل أداء الضييامن ينفذ  رصييفه كام  نفذ  رصييفات اامطيي ي يف 

 اامط ي رشاء فاسدًا.

يمنع الغاصييا من الترصييف يف اامغصييوب  , قالوا:(2)وهو مذها فقهاء اامالكية االجتاه الثاين:

ستهلكه أي فات  صا أو ا صوب عند الغا ضياع حق اامالك, لكن لو  لف اامغ طية  برهن وكفالة خ

به, ألنه وجبت عليه قيمته يف ذمته ومدلول هذا القول أن  نه جيوز للغاصيييا االنتفاع  فاألرجح أ

 الغاصا يتملك بالضامن ال ء اامغصوب من يوم التلف.

, قالوا: ال يملك الغاصييا العل اامغصييوبة (4)واحلنابلة (3)وهو مذها الطييافعية ه الثالث:االجتا

دفع القيمة, ألنه ال يصييح أن يتملكه بالبيع لغريه لعدم القدرو عىل التسييليا, فال يصييح أن يتملكه ب

 .(5)بالتضمل.كال ء التالف ال يملكه باال الف 

هذه اامسيينلة  بارش مسيينلة اعتبار هذه القاعدو. و هو القول األول بناء عىل والذي يظهر لي 

 القاعدو وصحتها.  واهلل أعلا بالصواب

 اامال اامسوق هل يتملكه السارق بنداء الضامن أم ال؟ ومنها:-2

 (6) اختلفوا يف اامسنلة بناء عىل  اختالفها يف القاعدو.

ند فقهاء احلنفية, وبيان : اامقبوض يف العقد الفاسييد يملكه القابض بنداء الضييامن عومنها-3

 يف قاعدو العقد الفاسد. ينا اامسنلة

مسنلة اجلمع بل آخذ القيمة والغلة: صورهتا: لو  لف اامغصوب عند الغاصا فهل ومنها: -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/193وما بعدها(, واللباب رشح الكتاب ) 7/152(, وبدا،ع الصنا،ع )16/15( انظر: اامبسور )1)

 (.3/586(, والرشح الصغري )3/445( انظر: الرشح الكبري )2)

 (.279-2/277(, ومغني اامحتاج )1/368( انظر: اامهذب )3)

 (.253-5/251(, واامغني البن قدامة )123 ,4/120( انظر: كطاف القناع )4)

 (.5/325( انظر:  بيل احلقا،ق )5)

نا،ع )6) بدا،ع الصيي هد )7/84( انظر:  ية اامنت لدسييوقي )2/442(, وبدا ية ا ية 4/347(, وحاشيي (, والقوانل الفقه

 (.3/344(, وغاية اامنتهى )2/284(, واامهذب )360)م

= 
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 جيمع اامالك بل أخذ القيمة وبل أخذ الغلة كاألجرو اامستفادو من إجيار األعيان اامغصوبة أم ال؟

 نلة عىل قولل:اختلف الفقهاء يف اامس

أنه ال جيمع اامالك بل أخذ قيمة وغلة, ألن اامضمونات متلك بنداء الضامن مستندًا  القول األول:

 أي بنثر رجعي إىل وقت الغصا.

فتكون الغلة من حق الغاصا إذا أدى قيمة اامغصوب إىل اامالك, وال يلزم الغاصا بالقيمة إال 

 (2) واامالكية. (1)نفيةبتلف اامغصوب أو فوا ه, وهذا مذها احل

, (3)إنه بنمع اامالك بل أخذ القيمة عند التلف, والغلة, وهذا مذها الطييافعية القول الثاين:

 (4) واحلنابلة.

 ألنه  لفت عليه منافع ماله بسبا كان يف يد الغاصا, فلزمه ضامهنا, كام لو ن يدفع القيمة.

, ال يف مقابلة أجزاء ال ييء اامغصييوب, فتكون واألجرو أو الغلة يف مقابلة ما يفوت من اامنافع

 القيمة واجبة يف مقابلة ذات ال ء, والغلة يف مقابلة اامنفعة.

 . (5) صا عدوان حمض فال يصلح سببًا للملكوألن الغ

منطيين اخلالف يف هذه اامسيينلة هو هذه القاعدو, هل يملك الغاصييا ال ييء اامغصييوب بنداء 

 الضامن أم ال؟

ألن  ألن الرجل ال يضييمن  الفًا مر ل من وجهل  , وذلكالقول األولو ه الذي يظهر لي 

صا ضًا, و إن كان الغ سببًا للملك لكونه عدوانًا حم صلح  ضمل جيعله مفيدًا له.ال ي واهلل  إال أن الت

  عاىل أعلا بالصواب.

ر عليه أم اامقبوض بسوم الرشاء إذا أ لف عند القابض هل يتملكه بنداء الضامن اامتقر ومنها:-5

 ال؟

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 الفكر. ( ر دار9/329( انظر: رشح فتح القدير )1)

 (.3/207( انظر: الرشح الكبري )2)

 (.2/289,291( انظر: مغني اامحتاج )3)

 (.123, 4/120( انظر: كطاف القناع )4)

 .  (2/291( و مغني اامحتاج: )3/207رشح الكبري: )( انظر: ال5)
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ظا،رمها. واهلل ويل  باههام ون نا ال ريق إىل معرفة أشيي هذه نامذج من الفروع الفقهية وهي  نري ل

 التوفيق.
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 : امللك يف املعاوضات ال يقف على القبض املبحث السادس: قاعدة
 

 هذه القاعدو من القواعد اامهمة التي  تعلق بمحل ااملك أيضًا. 

ثبوت ااملك يف اامعاوضيييات اامالية وهي قاعدو منبثقة من قواعد وهي  عالو بنرسها أحكام 

القبض وأثره يف ثبوت ااملكية. وهلا عالقة بمسنلة وهي مدى صحة عقود اامعاوضات والترصف فيها 

من اامحاور  ري اامعاوضييات.  تكون دراسيية القاعدوقبل القبض وهي  بل أيضييًا أمهية القبض يف غ

 اآل ية : 

 على أصل القاعدة، ووضعها : أوالً : الكالم 

ألشييباه وذكرها السيييوبي يف ا (1)باللف  اامذكور ذكرها النووي يف روضيية ال البل هذه القاعدو

 . (2)«اامبيع ونحوه من اامعاوضات يملك بتامم العقد: »والنظا،ر بلف  : 

 (3)«بالعقد القبض يؤكد ااملك الثابت»ار إليها السخيس يف اامبسور بلف  أخرص منها : شوقد أ

وكذا إذا صييالح عىل عبد, فإذا هو : » (5)قال يف بدا،ع الصيينا،ع (4)ار إليها كثري من الفقهاءشييوكذلك أ

سواء كان اامال عينا أو دينًا أو منفعة  صادف حمله, و صلح ن ي صلح, ألنه  بل أن ال صح ال حر, ال ي

ينًا, وقد يكون دينًا وقد يكون ليسييت بعل وال دين, ألن العوض يف اامعاوضييات اام لقة قد يكون ع

 « .منفعة إال أنه يط ر القبض يف بعض األعواض يف بعض األحوال دون بعض

 القبض يف العقود عىل قسمل : : » (6)قال ابن رجا يف القواعد 

أحدمها: أن يكون من موجا العقد ومقتضاه كالبيع الالزم, واهلبة الالزمة والصداق بالدخول 

 العقود  لزم من غري قبض, وإنام القبض فيها من موجبات عقودها.وعوض اخللع فهذه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/465( وكذلك ذكره الندوي عن الروضة: )5/84(  انظر : روضة ال البل: )1)

 (.318ألشباه والنظا،ر للسيوبي: م )(  انظر : ا2)

 (.5/42(  انظر : اامبسور للسخيس: )3)

 (. 5/113( واامبدع: )1/415( واامهذب: )9/264( واامنموع: )4/219(  انظر : رشح فتح القدير: )4)

 (.6/42(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )5)

 ( .68(  انظر : القواعد البن رجا: م )6)

= 
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الثاين: أن يكون القبض من متام العقد كالقبض يف السييلا, والربويات ويف الرهن, ويف  ا هلبة, 

هذه النصييوم من الفقهاء  دل عىل أصييل القاعدو « والوقف عىل رواية, والوصييية عىل وجه...

 ووضعها.

 قاعدة : ثانياً : شرح مفردات ال

 المعاوضات : -أ

ومنه العوض :  (1)اامعاوضييات  ع معاوضيية , وهي يف اللغة أخذ يشء مقابل يشء أو إع اؤه

لة العوض  قاب عاوضييية هو م باام خذ العوض, واامقصييود  نه : أ تاض  م قال : اع بدل واخللف, ي ال

 (2)ًا ومتلكًا.باامعوض, وهي  قتيض معنى البيع وحقيقته إذ البيع مبادلة اامال باامال متليك

 أقسام المعاوضات . -ب

  (3) نقسا اامعاوضات إىل قسمل :

ضةاألول : امل وات املح ضات  :عاو ساد العوض, وقيل : اامعاو سد العقد فيها بف وهي التي يف

 . (4)اامحضة : ما يقصد فيها اامال من اجلانبل, واامراد باامال ما يعا اامنفعة وغريها مما يتمول

 :أربعة  ات اامحضةعقود اامعاوضو 

 أواًل: البيع:
لغة: من باَع يبيُع بيًعا فهو با،ع وبيٌِّع, فهو من األضداد مثل الرشاء, وي لق عىل كل واحٍد  والبيع

 .  (5)من اامتعاقدين أنه با،ع, وهو م لق اامبادلة

 .  (7)متليًكا ومتّلًكا مبادلة اامال باامال أو .  (6)مبادلة اامال باامال بال ااهو ويف اص الح الفقهاء: 

بيع للمطيي ي ويف الثمن للبا،ع  بمنرد عقد البيع الصييحيح الالزم إذا كان يثبت به ااملك يف اام 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.636( واامعنا الوسيف: م )166( واامصباح اامنري: م )695يس اللغة: م )(  انظر : معنا مقاي1)

 (.6/5(  انظر : اامغني البن قدامة: )2)

 ( وما بعدها .3/185(  انظر : اامنثور للزرك : )3)

 (  انظر : اامصدر السابق .4)

 ( . 27: م)(, واامصباح اامنري71(, وخمتار الصحاح: م)147( انظر: معنا مقاييس اللغة: م)5)

 ( .4/275(, وكنز الدقا،ق: )6/229(  انظر: فتح القدير: )6)

 (انظر: اامغني البن قدامة: )/( .7)

= 
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قاله من  له أثر يف وجوب الضييامن وانت قابض  ًيا عن اخليار, وال يتوقف عىل التقابض إال أن الت خال

 .  (1)البا،ع إىل اامط ي

سد عند ا ط ي اامبيع إال بالقبضأما يف عقد البيع الفا , وي  ا عىل انتقال (2)حلنفية فال يملك اام

 ااملك يف اامبيع والثمن: 

أن يثبت للمطيي ي ملك ما حيصييل يف اامبيع من زيادو متولدو منه ولو ن يقبض اامبيع وال يمنع -أ

 من انتقال ملكية اامبيع إىل اامط ي كون الثمن مؤجاًل . 

ط ي-ب رصفات اام ًصا به عىل  أن  نفذ   شط رصفات البا،ع يف الثمن, كام لو أحال  يف اامبيع و 

 .  (3)اامط ي . هذا بعد القبض, أما  رصف اامط ي قبل القبض فإنه فاسد أو بابل

إذا قبض البا،ع الثمن, ون يقبض اامط ي اامبيع, حتى لو مات البا،ع مفلًسا فإن للمط ي حق -ج

ماء, ويكون اامبيع يف هذه احلال أمانة يف يد البا،ع, وال يدخل يف التقدم يف اامبيع عىل سييا،ر الغر

 .  (4)ال كة

ال جيوز اشيي ار بقاء البا،ع حمتفًظا بملكية اامبيع إىل حل أداء الثمن اامؤجل أو عىل أجل آخر -د

 .   (5) معل

 ثانًيا: السلم:
الربأي أسييلف من السييلا,  أسييلا يف (7)ويف اامغرب (6)السييلا يف اللغة: هو االع اء والتسييليف

 وأصله: أسلا الثمن فيه فحذف . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قدير: )1) لدردير: )5/696( انظر: فتح ال مة: )/(, واالنصييياف: 2/71(, والرشييح الصييغري ل قدا (, واامغني البن 

 ( . 11/302ح الكبري للمقدا: )(, والرش2/210(, وجواهر االكليل: )2/74(, واامحتاج: )11/302)

 (, وينا بيان هذه اامسنلة يف قاعدو العقد الفاسد . 1/207(: )369( انظر: رشح اامنلة: اامادو: )2)

 ( . 1/207(: )371( انظر: رشح اامنلة: اامادو: )3)

 ( . 1/152(: )297( انظر: رشح اامنلة, اامادو: )4)

 .  ( 2/71ح الصغري للدردير: )والرش (,5/696فتح القدير: ) ( انظر:5)

 ( . 109(, واامصباح اامنري: م)289-12/290( انظر: لسان العرب: )6)

 ( . 1/412( انظر: اامغرب للم رزي: )7)

= 
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  .  (1)عقد عىل موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد هو :ويف اص الح الفقهاء

إذا قبض اامسلا إليه رأ  اامال كان له  حيصل به ااملك يف العوضل اامسلا فيه ورأ  مال السلا 

.  (2)غة رشًعا, ألنه ملكه وحتت يده .وهذا بال خالف بل الفقهاءأن يترصف فيه بكل الترصفات السا،

 يع », قال السيوبي: (3) و أما ااملك يف اامسلا فيه فال يستقر  ألنه يكون دينًا للمسلا بمقتىض العقد

ض اامقابل هلا مسييتقرو إال دينًا واحًدا, هو دين السييلا فإنه وإن لتي يف الذمة بعد لزومها وقبالديون ا

ن الزًما فهو غري مسييتقر, وإنام كان غري مسييتقر  ألنه بصييدد أن ي رأ انق اع اامسييلا فيه, فينفسييخ كا

 .  (4)«العقد

 ثالًثا: الصرف: 
رصفته عن وجهه رصًفا من باب رب, ورصفت األجري والصييبي خليت  منلغة: والرصييف

 .  (5)سبيله, ورصفت اامال أنفقته, ورصفت الذها بالدرها بعته

طمل بيع  الحو يف االص ًسا بننس, أو بغري جنس في : عرفه  هور الفقهاء بننه بيع بالثمن, جن

ضة . واامراد بالثمن ما خلق للثمنية,  طمل بيع الذها بالف ضة, كام ي ضة بالف الذها بالذها, والف

 .  (6)فيدخل فيه بيع اامصوغ باامصوغ أو بالنقد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ناع: )1) فات األخرى يف  ( .245(, واام لع للبعيل: م)3/276( انظر: كطييياف الق لك انظر التعري كذ تار: حرد اام و 

كا , و( 4/203) جلامع ألح يل: 1186م القرآن للقرببي: م)ا يد اخلل يل عىل رشح خمترصيي سيي (, وفتح اجلل

(5/331)   . 

تار: )2) هذب: )209, 4/166( انظر: رد اامح (, ورشح منتهى االرادات: 8/432(, وفتح العزيز: )1/207(, واام

(2/222 . ) 

صنا،ع: )3) سنى اام الا: )5/214( انظر: بدا،ع ال طاف القناع: 2/84(, وأ (, ورشح منتهى االرادات: 3/292)(, وك

(2/222 . ) 

 ( . 126( األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)4)

 ( . 562( انظر: الكليات أليب البقاء الكفوي: م)5)

(, واامغني البن قدامة: 2/25(, ومغني اامحتاج: )5/515(, وبدا،ع الصينا،ع: )4/334( انظر: حاشيية ابن عابدين: )6)

 ( . 2/201رادات: )(, ورشح منتهى اال4/41)

= 
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. قال  (1)من اجلانبل يف اامنلس قبل اف اقهاموحيصييل به ااملك يف الثمن واامثمن بتقابض البدلل 

ل العلا أن اامتصارفل إذا اف قا قبل أن يتقابضا أن الرصف امنذر: أ ع كل من نحف  عنه من أهابن ا

 .  (2)فاسد

صل يف ذلك قوله  ا »ملسو هيلع هللا ىلص: واأل ضة مثالر بمثل يدر ضة بالف ا بيد والف الذهب بالذهب مثالر بمثل يدر

ا بيد»الصالو والسالم: . وقول عليه  (3)«بيد ملسو هيلع هللا ىلص وقد هنى النبي  (4)«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدر

الذهب بالورق ربا إال ها »ملسو هيلع هللا ىلص: , وقال (6), وهنى أن يباع غا،ا بناجز(5)عن بيع الذها بالورق ديًنا

 .  (7)«وها

 رابًعا: الصلح على اإلقرار أو صلح المعاوضة: 
  (8)الح, خالف اامطاصمة والتطاصا وهو ضد الفسادالصلح لغة:اسا بمعنى اامصاحلة والتص-أ

 .  (9) عقد وضع لرفع اامنازعة بعد وقوعها بال اا هوويف االص الح: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 151(, والقوانل الفقهية: م)5/115( وبدا،ع الصنا،ع: )6/259( فتح القدير عىل اهلداية: )1)

 ( . 12/107الرشح الكبري: ) انظر: (2)

بالورق نقًدا من كتاب ( يف باب الرصييف وبيع الذه1210-3/1211( احلديث أخرجه مسييلا يف صييحيحه: )3) ا 

 .  اامساقاو

حه: ) ( أخرجه4) تاب البيوع, ومسييلا يف 3/89البطاري يف صييحي يه بيع يف ال عام واحلكرو يف ك يذكر ف ما  باب  ( يف 

 ( يف باب الرصف وبيع الذها بالورق نقًدا من كتاب اامساقاو . 1210, 3/109صحيحه: )

صحيحه: )5) س3/98( احلديث أخرجه البطاري يف  سية من كتاب البيوع, وم صحيحه: ( يف باب الورق بالذها ن لا يف 

 ( يف باب النهي عن بيع الورق بالذها دينًا من كتاب البيوع . 3/1213)

( يف باب بيع الفضيية بالفضيية من كتاب البيوع, ومسييلا يف صييحيحه: 3/97( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )6)

 ( يف باب الربا, من كتاب اامساقاو . 3/1208-1209)

( يف باب ما يذكر يف بيع ال عام واحلكرو يف كتاب البيوع, ومسييلا يف 3/89حه: )( احلديث أخرجه البطاري يف صييحي7)

 ( يف باب الرصف من كتاب اامساقاو  .1209-3/1210صحيحه: )

بة للنسييفي: م)1/479( انظر: اامغرب للم رزي: )8) بة ال ل حاح: م)292(, وانظر بل تار الصيي  (.363(, وخم

 ( .  420اامفردات يف غريا القرآن: م)و

(,  كملة فتح القدير مع 2/307(, الدر اامنتقى رشح ااملتقى: )7/255(, البحر الرا،ق: )5/29( انظر:  بيل احلقا،ق: )9)

ية: ) ية والكفا نا مادو: )4/193(, وروضييية ال البل: )7/375الع ية, ومادو: 1531( .  عدل ( من جملة األحكام ال

= 
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والصلح عىل االقرار: هو الذي جيري عىل غري العل اامدعاو, كنن ادعى عليه داًرا, فنقر له هبا ثا 

 صاحله منها عىل ثوب أو دار أخرى . 

صلح  وحيصل به ااملك كام صحيًحا, فيثبت ااملك يف بدل ال صلح الزًما  حيصل بالبيع إذا كان ال

صييل به الرباءو عن إن كان مما حيتمل التمليك وكذلك حتللمدعي ويف اامصييالح به للمدعى عليه 

الدعوى وعىل ذلك يدخل بدل الصييلح يف ملك اامدعي و سييقف دعواه اامصييالح عنها فال يقبل منه 

 .  (1)االدعاء منها ثانًيا

ضة وات  ي املح سد فيها العقد  الثاين : املعاو ساد العوض مثل النكاح واخللع ب: وهي التي ال يف ف

 ل : ما ن يقصد فيه مال من ال رفل .يوق

 :عىل النحو التايلسبعة وهي   عقود اامعاوضات غري اامحضةو 

 أواًل: اإلجارة: 
رو, وعليه أجر وآجر إجاًرا وإجاو من منخوذ يف اللغة اسييا لألجرو . وهي كراء األجري . وهي 

 .  (2)فتكون مصدًرا 

ويف القامو  اامحيف: اآلجر اجلزاء عىل العمل كاالجارو, مثلثة, آجره إجياًرا ومؤاجرو, واألجرو 

بنجر واالّجار السيي ح  ها  باحت نفسيي الكراء, وا،تنر:  صيييدق وبلا األجر, وآجرت اامرأو: أ

 .أجر يف عملمن واألجارو ما أع يت  . (3)كاالننار

 .  (4)االجارو يف االص الح:هي عقد معاوضة عىل متليك منفعة بعوضو

حيصل هبا ااملك إذا كانت االجارو صحيحة الزمًة, وهو احلكا األصيل يف االجارو, وهبا يثبت و

ا عن اامنفعة, وهبا يثبت  ااملك يف اامنفعة اامسييتنجرو بمقابل األجرو, وباألجرو اامسييامو للمؤجر عوضييً

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من مرشد احلريان .1026)

 ( . 1045(, ومرشد احلريان, مادو رقا: )2/157(, وقوو عيون األخبار: )6/53ع: )( انظر: بدا،ع الصنا،1)

حاشييية  و ( .6خمتار الصييحاح: م) و( 46معنا مقاييس اللغة: م)و (,436(القامو  اامحيف للفريوز آبادي: م)2)

 ( .5/2ابن عابدين: )

 (46معنا مقاييس اللغة: م) (3)

 ( .6/3(, واامغني: )3/250(, األم: )15/74)(, اامبسور: 2/151( كطف احلقا،ق: )4)

= 
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أيًضا التزام اامؤجر بتسليا العل للمستنجر, ومتكينه من االنتفاع هبا, والتزام اامؤجر للمحافظة عليها, 

 .  (1)وهذا مما ال خالف فيه

اختلفوا يف وقت متلك اامنفعة كام أهنا اختلفوا يف متلك األجرو, هل  -رمحها اهلل-إال أن الفقهاء 

 يه من رشر التعنيل, واختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: يثبت ااملك فيها بنفس العقد أم ال بد ف

ستيفاء اامعقود  القول األول: ش ار التعنيل أو ا ستحق با ستحق بنفس العقد, وإنام   أن األجرو ال  

إال أن احلنفية زادوا التعنيل بالفعل, يقول الكاسيياين ما  (3)واامالكية (2)عليه, وهو مذها احلنفية

 متلك إال بنحد معان ثالثة: إن األجرو ال »حاصله: 

 . (4)«املسلمون عند رشوطهم...»ملسو هيلع هللا ىلص: أحدها: رشر التعنيل يف نفس العقد لقوله 

سليا اامبيع, ألن  ًسا عىل البيع يف جواز  عنيل الثمن قبل   والثاين: التعنيل من غري رشر, قيا

 االجارو بيع . 

اامؤجر العوض يف مقابلته, حتقيًقا  الثالث: اسييتيفاء اامعقود عليه, ألنه اما ملك اامعوض فيملك

 .  (5)للمعاوضة اام لق و سوية بل العاقدين

ثاين: هو أن العقد إذا أبلق وجبت األجرو بنفس العقد, وجيا  سييليمها بتسييليا العل  القول ال

والتمكل من االنتفاع وإن ن ينتفع فعاًل  ألنه عوض أبلق ذكره يف عقد اامعاوضيية فيسييتحق 

 (6)كالثمن واامهر, فإذا اسييتوىف اامنفعة اسييتقرت األجرو, وهذا مذها الطييافعيةبم لق العقد 

 .  (7)واحلنابلة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 43, 31, 23, 4/19(, والرشح الصغري: )4/201(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/425( فتح باب العناية برشح النقاية: )1)

 ( . 1/369(, اامهذب: )5/331(, واامغني: )14/260واامقنع: )

 ( . 4/413فتاوى اهلندية: )(, وال2/232(, واهلداية: )4/202( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 ( . 181(, والقوانل الفقهية: م)4/4(, وحاشية الدسوقي: )4/161( انظر: الرشح الصغري: )3)

 ( . 37احلديث سبق ترجيه: م)( 4)

 ( . 4/202(, بدا،ع الصنا،ع: )4/413(, الفتاوى اهلندية: )2/232اهلداية: )انظر: ( 5)

 ( . 1/399اامهذب: ) (,5/322هناية اامحتاج: )انظر: ( 6)

 ( . 14/358(, اامقنع: )5/329اامغني: )انظر: ( 7)

= 
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واستدلوا: بنن ااملك عبارو عن حكا حيصل به  رصف خمصوم, وقد ثبت أن اامنفعة اامستقبلة  

رصف فيها ستنجر مالًكا للت رصفه يف العل, فلام أجرها كان اام رصف فيها كت  كان مالك العل يت

تنجر نفس  لت إىل اامسيي لك العل, ثا انتق اما نت مملوكة  كا هنا  بت أ كه اامؤجر, فث كان يمل كام 

 . (1)العقد

هو القول بثبوت ااملك يف اامعقود عليه الذي هو اامنفعة, وكذلك يف األجرو  الذي يظهر لي 

دوًما عند اامسييامو بنفس العقد, ألن االجارو وإن كانت عىل خالف القيا  لكون اامعقود عليه مع

العقد إال أهنا جا،زو بالكتاب والسيينة مراعة حلاجة النا  إليها, وهي بمعنى البيع عند متلك اامعقود 

 .  (2)عليه

رشر وخيار  صحيحة وهي االجارو العارية عن خيار العيا وخيار ال فلام كانت االجارو الزمة 

 نفعة, واهلل أعلا بالصواب . الرؤية فإهنا  فيد ااملك يف اامعقود عليه, سواء كان أجرو أو م

 ثانيًا: الخلع: 
 . (3)هو النزع والتنريد واخللع )بالضا( اسا من اخللع اخللع لغة: )بالفتح( 

قال يف الكايف: معنى اخللع فراق الزوج امرأ ه بعوض, عىل اامذها وبغريه عىل اختيار اخلرقي, 

 .  (4)بنلفاظ خمصوصة

 .  (5)ل من اامرأو بإزاء ملك النكاح بلف  اخللععبارو عن أخذ ما  الًحا: اخللع اصو

باخللع كام حيصل بسا،ر اامعاوضات, إال أن الفقهاء اش بوا لصحة الترصف يف  ااملك حيصلو

بدل اخللع أن يكون بعد القبض إن كان مكياًل أو موزوًنا, وأما إن كان غريمها فإنه يدخل يف ضييامن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 14/358اامقنع: )انظر: ( 1)

 ( وما بعدها . 1/133( انظر: رشح جملة األحكام العدلية: )2)

 ( .921( . القامو  اامحيف: م)184(, وخمتار الصحاح: م)68( انظر: اامصباح اامنري: م)3)

 ( . 22/5( انظر: االنصاف: )4)

ية: )5) قا ية برشيير الن نا باب الع يار: )2/142( انظر: فتح  قدير: )3/156(, االخت (, و بيل 2/347(, رشح فتح ال

شية ابن عابدين عىل الدر 2/267احلقا،ق: ) (, وروضة 1/330( . جواهر االكليل: )556-2/557) :اامطتار(, حا

 ( .8/382(, واالنصاف: )7/374ال البل: )

= 
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 .  (1)فيه ولو قبل القبضالزوج بمنرد العقد وجيوز له أن يترصف 

 ثالًثا: الرهن: 
  (3).وينا بمعنى احلبس(2)الدوام الرهن يف اللغة الثبوت و

   (4)من ثمنها إن  عذر الوفاء من غريهص الح:  عبارو عن  وثقة دين بعل يمكن أخذه اال و هو يف

  (5)أثر الرهن يف إفادو ااملك يف اامرهون إذا كان الرهن الزًمايظهر و

بت للمرهتن يف اامرهون  كنو ل ثا لك يف هو احلق ال له اام بت  نه, وال يث فاء دي حق جمرد السييتي

, وذها بعض فقهاء احلنفية إىل أن احلق الثابت للمرهتن بمنزلة ااملك فصار (6)اامرهون ولو حل الدين

 .  (7)«كاامالك بناًء عىل أن له أن يفسخ البيع إذا  رصف به الراهن أو جييزه

 
 الصلح على اإلنكار: رابًعا: 

الصلح مع إنكار اامدعى عليه, وهو إذا ادعى شطص عىل آخر شيًئا, فننكره اامدعى عليه, ثا صالح  

 .  (8)عنه

ويثبت به ااملك يف اامال اامصييالح عليه وهو بدل الصييلح وكذلك يثبت به ااملك يف اامصييالح به 

ًحا  اًما, فيملك اامدعى للمدعى عليه إن كان مما حيتمل التمليك . وهذا إذا كان  الصييلح صييحي

له حق يف الدعوى بدله وال يبقى  , وذلك ألن الصييلح من العقود الالزمة وذلك ألن (9)بالصييلح 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/269(, ومغني اامحتاج: )558-2/559اشية ابن عابدين: )( انظر: ح1)

 ( . 12/359( انظر: الرشح الكبري: )2)

(, وهناية اامحتاج: 4/361(, واامغني: )5/307(, وابن عابدين: )2/144( انظر: لسييان العرب وأسيينى اام الا: )3)

(4/233 . ) 

 ( . 2/474لنقاية: )فتح باب العناية برشح ا و( 12/359( انظر: االنصاف: )4)

 ( . 4/364(, واامغني: )4/253(, هناية اامحتاج: )5/308( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

(, وهناية اامحتاج: 3/243(, وحاشييية الدسييوقي: )4/141(, واهلداية: )4/245انظر: حاشييية ال ح اوي: ) (6)

 ( .3/338(, وكطاف القناع: )4/219)

 ( .5/327(, وحاشية ابن عابدين: )9/111انظر: حاشية سعدي: ) (7)

 ( . 27/335( انظر: ااموسوعة الفقهية: )8)

(, ورشح جملة 13/123(, والرشح الكبري للمقدا: )2/177(, ومغني اامحتاج: )3/185( انظر: فتح باب العناية: )9)

= 
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الصييلح عىل االنكار يكون بيًعا يف حق اامدعي حتى إن وجد مما أخذه عيًبا فله رده, وفسييخ الصييلح, 

 .  (1)اامال افتداًء ليمينه ودفًعا للرضر عنه ويكون يف حق اامدعى عليه وهو اامنكر إبراًء, ألنه دفع

 خامًسا: العتق: 
   (2) . عتًقا وعتًقا, وأعتقه فهو عتيقالعتق لغة: خالف الرق, وهو احلرية, وعتق العبد يعتق 

  .  (3)هو حترير الرقبة وتليصها من الرق اص الًحا:و

تق من أهل الترصييف برشيير أن ال وأثر العتق يظهر يف ثبوت ااملك للعبد يف رقبته إذا كان الع

صح  رض, وال ي سقابه, فإنه ال ي سيد فله إ يتعلق باامعتق حق الزم يمنع عتقه, أما إذا  علق به حق لل

العتق من غري مالك بال إذن, كام ال يصح من غري م لق الترصف كالصبي واامننون واامحنور عليه 

 .  (4)بفلس أو سفه

 
 سادًسا: المكاتبة: 

اللغة: مصيييدر كا ا وهي مفاعلة, واألصيييل يف باب اامفاعلة أن يكون من اثنل اامكا بة يف 

 .  (5)وهي معاقدو بل العبد وسيده« كا ا يكا ا كتاًبا ومكا بة»فصاعًدا, يقال: 

 (6)اعتاق السيد عبده عىل مال يف ذمته يؤدى مؤجاًل يف ننوم: ويف االص الح 

صل به ااملك  صحيحة ,امكا ا بلزومها من جانا ااموىل ا وحي فعىل القول بلزوم  (7)إذا كانت اامكا بة 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 27/355(, وااموسوعة الفقهية: )2/834األحكام العدلية: )

 ( . 154, 13/150لمقدا: )( انظر: الرشح الكبري ل1)

 ( . 411(, وخمتار الصحاح: م)1170(, والقامو  اامحيف: م)148( انظر: اامصباح اامنري: م)2)

(, واامغني 19/5الرشييح الكبري: ) و (2/213فتح باب العناية برشييح النقاية: ) و( .2/183( انظر: رشح الزروق: )3)

 ( .14/344البن قدامة: )

بدا،ع الصيين4) ية اامحتاج: 4/491(, ومغني اامحتاج: )4/359(, وحاشييية الدسييوقي: )4/55ا،ع: )( انظر:  (, وهنا

 ( . 14/362(, واامغني البن قدامة: )19/23(, والرشح الكبري للمقدا: )8/356)

 ( .775(, واامعنا الوسيف: م)562(, وخمتار الصحاح: م)200( انظر: اامصباح اامنري: م)5)

(, 2/239فتح باب العناية برشييح النقاية: ) و( .19/189(, والرشييح الكبري للمقدا: )14/414( انظر: اامغني: )6)

 ( .524-525ورشح حدود ابن عرفة: م)

 (.14/451(, واامغني: )2/338(, والفواكه الدواين: )156(, ورسالة القريواين: م)2/240( العناية: )7)

= 
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 واهلل أعلا بالصواب .  بدل الكتابة بمنرد العقد.يملك  اامكا بة, فإن ااموىل اامكا ا

 سابًعا: النكاح: 
يقال: نكح ينكح الرجل واامرأو نكاًحا, من باب « نكح»النكاح لغة: النكاح يف اللغة مصييدر 

 .  (1)وعىل العقد دون الورءي لق عىل الورء,  رب, 

عقد يفيد ملك اامتعة باألنثى قصًدا, أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأو  والنكاح اص الًحا:

 .  (2)ن يمنع من نكاحها مانع رشعي

صل صداق بمنرد واأل صحيحاً  العقد يف عقد النكاح أن الزوجة متلك ال حااًل كان أو  إذا كان 

 .  (3)د يملك الزوج به العوض فتملك الزوجة به اامعوض كاماًل كالبيعمؤجاًل, ألن عقد النكاح عق

لو ن جيا اامهر بنفس العقد ال يبايل الزوج عن إزالة هذا ااملك بندنى خطييونة »قال الكاسيياين: 

صد اام لوبة من النكاح,  صل اامقا طق عليه إزالته اما ن اف لزوم اامهر, فال حت حتدث بينهام, ألنه ال ي

صل ااموافقة إال إذا كانت اامرأو عزيزو وألن م صل إال بااموافقة وال حت صده ال حت صالح النكاح ومقا

مكرمة عند الزوج, وال عزو إال بانسييداد بريق الوصييول إليها إال بامل له خ ر عنده, ألن ما ضيياق 

 قع  بريق إصييابته هيون يف األعل فيهون إمسيياكه, ومتى هانت يف أعل الزوج  لحقها الوحطيية فال

 .  (4)«ااموافقة وال حتصل مقاصد النكاح

 تعريف القبض لغةً واصطالًحا: -ج

ُض ويقال: قبض ااماَل أي أخذه, وقبض اليَد يف اللغة: القبض مصييدر من قبض يقب القبض-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ومعنا مقاييس 239(, واامصييباح اامنري: م)251م)(, واامعنا الوسيييف: 314( انظر: القامو  اامحيف: م)1)

 ( .  4/103هتذيا اللغة: ) و( .1009اللغة: م)

 ( .332-2/334الرشييح الصييغري: ) و( 3/99وفتح القدير: ) (,258-2/260( انظر: الدر اامطتار ورد اامحتار: )2)

ية اامحتاج: )3/123مغني اامحتاج: ) ناع: و ( .3/206(, القليويب: )6/174(, وهنا ناع عن متن االق كطييياف الق

 ( .20/5(, والرشح الكبري للمقدا: )5/5)

(, وكطيياف 324(, واألشييباه والنظا،ر للسيييوبي: م)2/191(, وبدا،ع الصيينا،ع: )2/140( انظر: حتفة الفقهاء: )3)

 ( . 140القناع: م)

 ( . 2/275( بدا،ع الصنا،ع: )4)

= 
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, وي لق عىل  ناول ال ييء بنميع الكف, قال الكفوي: يقال: (1)عىل ال ييَء أي  عها بعد  ناوله

بنبراف األصيييابعالقبض لألخذ بنم بالصييياد اامهملة لألخذ  , وي لق عىل (2)يع الكف, والقبص 

االمسياك عن ال يء, يقال: قبض يده عن ال يء أي  عها قبل  ناوله وذلك إمسياك عنه ومنه قيل 

 .  (3)المساك اليد عن البذل والع اء: قبض

 القبض يف االص الح: -2

 .  (4)طيل وار فاع ااموانع عرًفا وعادًو حقيقةقال الكاساين: معنى القبض: هو التمكل والت-1

 .  (5)وقيل: هو حيازو ال ء والتمكن منه سواء أكان مما يمكن  ناوله باليد أم ن يمكن-2

 صفة القبض، وأقسامه: -د

 . كام ييلحكام األصفة القبض الذي ي  ا عليه  صفة القبض:-1

 .  (6)ادو, واتلف بحسا اختالف اامالا فقوا عىل أن الرجوَع فيام يكون قبًضا إىل الع-1

 (7)ا فقوا أيًضا عىل أن القبض يتا بالتطلية والتمكل من اليد والترصف فيام ال يعترب فيه  قدير-2

 . 

سواء كان ذلك يف يد البا،ع أو يد -3 ًضا له,  ط ي للبيع يعترب قب ًضا عىل أن إ الف اام ا فقوا أي

 .  (8)غريه, ويتقرر عليه الثمن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صا،ر ذوي 3/1100(, والصحاح للنوهري: )186ح اامنري: م)(, واامصبا840( انظر: القامو  اامحيف: م)1) (, وب

 ( . 4/288التمييز للفريوز آبادي: )

 ( . 734( الكليات: م)2)

 ( . 3/1100(, والصحاح: )6/170(, ولسان العرب: )840( انظر: القامو  اامحيف: م)3)

 ( . 5/148( بدا،ع الصنا،ع: )4)

 ( . 328(, والقوانل الفقهية: م)415م)( انظر: رشح حدود ابن عرفة للرصاع: 5)

تار: )6) مادو: )4/561( انظر: رد اامح ية,  عدل كام ال لة األح يل: )263(, وجم ها 2/689(, ورشح منح اجلل (, وموا

ضة ال البل: )4/477اجلليل: ) (, 9/276(, واامنموع رشح اامهذب: )2/71(, ومغني اامحتاج: )3/175(, ورو

 ( وما بعدها . 6/186اامغني: )(, و3/202وكطاف القناح: )

 ( انظر: اامصادر السابقة . 7)

بدا،ع الصيينا،ع: )8) -4/341(, والذخريو: )2/689(, ورشح منح اجلليل: )4/44(, ورد اامحتار: )5/246( انظر: 

= 
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رصف ألن  رصف فيه حقيقًة والتمكل من الت رصف يف اامبيع, واال الف   التطلية متكل من الت

 .  (1)دون حقيقة الترصف

واختلفوا يف صفة القبض يف اجلملة هل  كفي التطلية يف  يع األشياء أم تتلف صفة قبض -4

 األشياء بحسا اختالفها يف نفسها, عىل قولل: 

باختالف األشييياء, فهو يف العقار ونحوه بالتطلية ويف اامنقول  أن القبض اتلف القول األول:

 بالنقل, ويف اامتناول باليد بالتناول . 

 , واستدلوا بام ينا: (4)وهو قول لبعض اامالكية (3), واحلنابلة(2)وهذا مذها الطافعية

ى أن تباعر الس::لع حيث تتباُع حتى حيوزملسو هيلع هللا ىلص أن رسييول اهلل  بحديث زيد بن ثابت -1 ها هنر

 . (5)التجار إىل رحاهلم

 .  (6)وجه الداللة من احلديث: أن القبض فيام ينقل يعترب بالنقل

ط ي ال عام من الركبان ِجَزاًفا عن ابن عمر -2 سول اهلل  (7)قال: كنا ن أن نبيَعُه ملسو هيلع هللا ىلص فنهانا ر

 , احلديث نص ظاهر يف النقل فيام ينقل . (8)حتى ننقَله من مكانه

سول وبام رواه ابن عم-3 رضبون عىل عهد ر ط ون ال عام جمازفًة ي ًضا قال: رأيُت الذين ي ر أي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 11/518(, واالنصاف للمرداوي: )3/180(, وروضة ال البل: )9/281(, واامنموع رشح اامهذب: )342

 ( . 5/246: بدا،ع الصنا،ع: )( انظر1)

 ( وما بعدها . 3/175(, وروضة ال البل: )9/283( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )2)

 ( .11/512(, واالنصاف: )513-11/512(, والرشح الكبري للمقدا: )6/186( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( . 3/145والرشح الكبري للدردير: )(, 341-4/340(, والذخريو: )4/477( انظر: مواها اجلليل: )4)

( يف باب يف بيع ال عام قبل أن يستويف من كتاب البيوع, والبيهقي يف سننه: 2/253( احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )5)

( . واحلديث إسييناده 5/191( يف باب قبض ما ابتاعه جزاًفا من كتاب البيوع, واالمام أمحد يف مسيينده: )5/314)

 ( . 3/10: سنن الدارق ني: )حسن . انظر

 ( . 6/187(, واامغني: )9/283( انظر: اامنموع: )6)

( اجلزاف هو بيع ال ييء بال كيل, وال وزن وال عدد, وكذلك اشيي اؤه, ضييبف بمثلث اجليا. انظر: كفاية ال الا: 7)

 ( . 287(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: م)419(, والثمر الداين: م)3/306)

 ( يف باب ب الن بيع اامبيع قبل القبض من كتاب البيوع . 3/1161أخرجه مسلا يف صحيحه: )( احلديث 8)

= 
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 .  (1)أن يبيعوه يؤووه إىل رحاهلاملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ينمرنا ملسو هيلع هللا ىلص قال: كنا يف زمان رسييول اهلل  عن ابن عمر -4 نا من  تاع ال عاَم, فيبعث علي نب

  . (2)بانتقاله من اامكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيَعه

 .  (3)هذه األحاديث كلها  دل عىل أن اامبيع جزاًفا يعترب قبضه بالنقل

أن القبض حيصييل ويتا بالتطلية يف سييا،ر األموال . والتطلية والتطيل هو أن ايل  القول الثاين:

البا،ع بل اامبيع, وبل اامط ي برفع احلا،ل بينهام عىل وجه يتمكن اامط ي من الترصف فيه, فينعل 

 .  (4)ع مسلاًم للمبيع, واامط ي قابًضا لهالبا،

, وهي رواية عن االمام أمحد رواها أبو اخل اب, ونرصييها (6), واامالكية(5)هذا مذها احلنفية

 .  (7)القاا منها

 واستدلوا باآلا: 

إن  سليا اامبيع إىل اامط ي هو جعل اامبيع ساامًا للمط ي أي خالًصا له بحيث ال ينازعه فيه -1

 .  (8)با،ع, والتطيل قبًضا من اامط ي ه, وهذا حيصل بالتطلية, فكانت التطليُة  سلياًم من الغري

 .  (9)وألنه خىل بينه وبل اامبيع من غري حا،ل فكان قبًضا له كالعقار-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( يف باب من رأى إذا اشيي ى بعاًما جزاًفا ... من كتاب البيوع, 90-3/89( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )1)

 ( . 3825وع, برقا: )( يف باب ب الن بيع اامبيع قبل القبض من كتاب البي3/1161ومسلا يف صحيحه: )

( 3820( يف باب ب الن بيع اامبيع قبل القبض من كتاب البيوع, برقا: )10/409( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )2)

 . 

 ( . 6/187( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( .5/244( بدا،ع الصنا،ع: )4)

(, ورشح احلموي عىل األشييباه 3/16اوى اهلندية: )(, والفت4/44(, ورد اامحتار: )5/244( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )5)

 ( .1/327والنظا،ر: )

 ( .2/204(, والرشح الكبري: )4/477(, ومواها اجلليل: )341-4/340( انظر: الذخريو: )6)

 ( .11/513(, واالنصاف: )11/513(, والرشح الكبري للمقدا: )187-6/186( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 ( . 5/244ع الصنا،ع: )( انظر: بدا،8)

 ( . 6/187( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

= 



 308 الفهارس 

هو القول األول وهو بنن قبض كل يشء بحسييبه, فإن كان مكياًل, فقبضييه  الذي يظهر لي  

ا فقبضييه يوزنه وإن بيع جزاًفا فقبضييه نقله, وكذلك إذا كان اامبيع دراها أو كيله, وإن كان موزونً 

. ألن القبض م لق يف الرشييع فينا  (1)دنانري فقبضييها باليد, وإن كان ثياًبا فقبضييها نقلها, وهكذا

 الرجوع فيه إىل العرف وألن التطلية ال  ربئ الذمة كال ك, واهلل أعلا بالصواب . 

 حيث حقيقته ورشعيته: أقسام القبض من -2

 : (2)قسم إىل قسمنيالقبض من حيث حقيقته ين-أ

األصييل يف القبض: هو األخذ ": (3)وهو التناول باليد, قال يف البدا،ع األول: القبض احلقيقي:

بالرباجا ألنه القبض حقيقًة إال أن فيام ال حيتمل األخذ بالرباجا أقيا النقل مقامه فيام حيتمل النقل, 

  "حيتمله أقيا التطلية مقامه . وفميا ال

هو القبض الذي يقوم مقام احلقيقي, ويتا ذلك باال الف عند اجلميع,  الثاين: القبض احلكمي:

   (4) وبالتطلية عند احلنفية واامالكية .

 : (5)قسا العز بن عبد السالم القبض من حيث رشعيته إىل ثالثة أرب-ب

ن إذن اامسييتحق, وهو أنواع منها: اللق ة, ومنها: قبض بمنرد إذن الرشييع دو الرض::ب األول:

 .  (6)قبض والو األمور واحلكام أموال اامصالح والزكاو, 

ضه عىل إذن مستحقة كقبض اامبيع بإذن ا الرضب الثاين: لبا،ع, وقبض قبض ما يتوقف جواز قب

 بيع الفاسد, وقبض  يع األمانات . اامستام, والقبض بال

رضب الثالث: ستحق وريغقبض ب ال رشع وال من اام هذا قد يكون مع العلا بتحريمه  إذن من ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/187( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 ( . 1/467(, والرشح الكبري: )456(, ورشح  نقيح الفصول: م)5/244( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 ( . 5/244( بدا،ع الصنا،ع: )3)

نا،ع: )4) بدا،ع الصيي رشح  و (2/217حلكام رشح جملة األحكام: )(, ودرر ا4/561اامحتار: ) (, ورد5/244( انظر: 

 ( .4/340(, وكذلك انظر: الذخريو: )456 نقيح الفصول: م)

 ( وما بعدها . 455(, وكذلك رشح  نقيح الفصول: م)72-2/71( انظر: قواعد األحكام: )5)

 ( . 2/71( انظر: قواعد األحكام: )6)

= 
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ض اامغصييوب, وقد يكون بغري علٍا, كمن قبض مااًل يعتقد أنه ماله, فإذا هو لغريه, وال يقال أن كقب

الرشييع أذن له يف قبضييه, بل عفا عنه بإسييقار االثا وعىل ذلك فال إثا عليه وال إباحة فيه وهو يف 

 .  (1)ضامنه

 روط صحة القبض: ش-هـ

, (2)الطافعيةمثل جا،ز الترصف. وهذا  عند يط ر لصحة القبض صدوره ممن هو أهل له,  -1

صحته رشبًا. . (3)واحلنابلة سانية  (4) وكذلك عند  احلنفية ولكنها ال جيعلون البلوغ ل و قيل  كفي االن

 (5).منابًا العتباره أهاًل للقبضِ 

له والية, مم أن يكون القبض-2 لة, وقبض ب ريق (6)والقبض نوعانن  : قبض ب ريق األصيييا

 .  (7)النيابة

سه, وهذا عند احلنفية  -3 طافعية(8)أن يكون بإذن من له احلق يف حب , واحلنابلة يف الرهن (9), وال

 .  (11), واامالكية يف الرهن فقف(10)وسا،ر الع ايا

طييغولًة بمتاع للبا،ع, فال ا مأن يكون اامقبوض غري مطييغوٍل بحق غريه, فلو كان اامبيع دارً -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/72(, وقواعد األحكام: )456ل: م)( انظر: رشح  نقيح الفصو1)

 ( . 9/157( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )2)

 ( . 6/444( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

( 3/530( وما بعدها, ورشح األ اا للمنلة: )4/137(, وكذلك كطف األرسار: )6/126( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 . 

 ( . 1/201( انظر: البهنة رشح التحفة: )5)

 ( . 6/126( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

( وما بعدها, 4/413(, )3/135(, ورشح اامنلة لأل اا: )141, 6/126(, و)5/152( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )7)

 ( . 3/377والرشح الكبري للدردير: )

 ( .  4/562(, ورد اامحتار: )6/138( وما بعدها, و)6/123( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

 ( . 400, 2/73(, ومغني اامحتاج: )5/376(, و)3/517انظر: روضة ال البل: ) (9)

 ( . 4/253, )3/272( انظر: كطاف القناع: )10)

 ( . 6/101(, واامنتقى: )2/243(, وفتح العيل اامالك: )4/101( انظر: الرشح الكبري للدردير: )11)

= 
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, واامالكية يف دار السييكنى (2), والطييافعية(1)قبض حتى يسييلمها فارغًة وهذا مذها احلنفيةيصييح ال

 .  (3)فقف

أن يكون اامقبوض منفصيياًل متميًزا عن حق الغري, فإن كان متصيياًل به ا صييال األجزاء فال -5

ال ء بحق الغري يمنع من التمكن منه وحيول  , وذلك ألن ا صال(4)يصح القبض, وهذا عند احلنفية

 .  (5)دونه ومن أجل ذلك ال يصح قبضه وهو هبذه احلالة

 .  (6)أن ال يكون اامقبوض حصة شا،عة, وهو رشر عند احلنفية أيًضا-6

وذلك ألن معنى القبض إثبات اليد والتمكن من الترصييف يف ال ييء اامقبوض وحتقق ذلك يف 

   (7)يتصور اجلزء الطا،ع وحده ال

 ثالثاً : المعنى اإلجمالي للقاعدة : 

سا،ر أنواعها ال يكون موقوفًا عىل  ضات اامالية مثل البيوع و القاعدو  دل عىل أن ااملك يف اامعاو

صحيحًا الزمًا يوجا ثبوت ااملك يف كل  القبض, بل يثبت ااملك فيها بمنرد العقد, فإذا كان العقد 

ىض العقد وموجبه, وبه من العوض واامعوض, إال أن ال ضات يكون من مقت قبض يف مثل هذه اامعاو

 ترصف فيه.يثبت نقل ضامن ااملك وصحة ال

أن ملكية اامعاوضييات  نتقل عن بريق العقود النافلة  -م  فيد أيضيياً والقاعدو بمفهومها العا

 للملك, وال بد يف هذه العقود  وفر رشوبها وانتفاء موانعها.

ضمن أثر القبض يف ضات وقد وهي  ت صحة اامعاو ط ر القبض يف  ضات بحيث قد ي  اامعاو

يطيي ر يف لزومها, وقد يطيي ر يف متامها فالعقود باعتبار اشيي ار القبض فيها وعدمه عىل ثالثة 

 أقسام: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (. 3/17(, والفتاوى اهلندية: )5/690(, )4/562(, ورد اامحتار: )140, 6/125( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( . 2/72(, ومغني اامحتاج: )8/442(, وفتح العزيز: )9/276( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )2)

 ( . 2/689(, ومنح اجلليل: )3/145( انظر: الرشح الكبري للدردير: )3)

 ( . 3/17(, والفتاوى اهلندية: )140, 6/125( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (, ر. احللبي . 6/479( انظر: رد اامحتار: )5)

 ( .138, 6/120( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 ( انظر: اامصدر السابق . 7)
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 األول: عقود ال يط ر لصحتها القبض وهي البيوع الالزمة واهلبة الالزمة . 

صحتها القبض وهي  ط ر ل سلا, الثاين : عقود ي ضها, وال رصف, بيع األموال الربوية ببع ال

 وإجارو الذمة وغريها.

 الثالث: عقود يط ر للزومها القبض : مثل اهلبة وما يف معناها, والوقف والقرض, والرهن. 

قابض, وكذلك  قل ااملك إىل ال نه ين ثار القبض يف العقود أيضيييًا وأ قاعدو  طييري هنا إىل أ وال

 (1)الضامن

 ااملك يف اامعاوضات قبل القبض أن  كون الزمة.ويط ر يف ثبوت 

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

 فيد القاعدو كام سييبقت االشييارو إليه أن ااملكية يف اامعاوضييات حتصييل بالعقود نفسييها بدون 

 وقوفها عىل القبض.

  إفادو ااملكية إىل نوعل:والفقهاء رمحها اهلل  قسموا العقود من حيث وقوفها عىل القبض يف

لة,  األول: ها يف اجلم قاد ية بمنرد انع يد ااملك ها عىل القبض, وهي  ف لك في عقود ال يقف اام

عاوضيييات هذه العقود هي عقود اام كاح,  و قد البيع اام لق, واالجارو, والن هذا النوع: ع , ومن 

  (2)ىل اعتبار هذه القاعدو,والوصية, والوكالة واحلوالة ونحوها.بناء عىل هذا ا فق الفقهاء ع

كام أهنا ا فقوا عىل أن البيع ينعقد باالجياب والقبول, و   ا عليه آثاره من انتقال ملكية اامبيع 

إىل اامطيي ي, وملكية الثمن إىل البا،ع, سييواء أحصييل التقابض بينهام أم ال؟ إال أن فقهاء احلنفية 

قل يف ا كان ينت لك وإن  بنن اام بالقبض والطيييافعية رصحوا  لبيع بمنرد العقد لكن ال يسييتقر إال 

 .(3)كالصداق يف عقد النكاح

 واختلف الفقهاء يف انعقاد االجارو عىل قولل:

االجارو  نعقد بمنرد االجياب والقبول, و   ا عليها آثارها بالعقد دون احلاجة  القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.13(  انظر : جممع الضامنات: م )1)

 (.5/113(, واامبدع )1/415(, واامهذب )9/264(, واامنموع )5/42( انظر: اامبسور )2)

باه والنظا،ر3) باه والنظا،ر للسيييوبي )م347البن ننيا )م ( انظر: األشيي (, والقواعد البن رجا 282(, واألشيي

 (.76-74)م
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 (1)إىل االستيفاء وهذا مذها اجلمهور.

اامؤجر األجرو بنفس العقد, وإنام يملكها باالسييتيفاء أو التمكن منه أو  ال يملك القول الثاين:

بالتعنيل أو برشيير التعنيل, كام ال يملك اامسييتنجر اامنافع بالعقد, وإنام يملكها باالسييتيفاء يومًا 

 (2) فيومًا, وهذا مذها احلنفية.

ية ولكنها متفقون عىل أن وهذه اامسيينلة  طييري إىل اخلالف يف   بيق القاعدو بل اجلمهور واحلنف

 هذا القسا من اامعاوضات ال يقف ااملك فيها عىل القبض وال عىل اش ابه.

 عقود يقف ااملك فيها عىل القبض, وال  تا ااملكية بتلك العقود إال إذا ا صل هبا القبض. الثاين:

 .ت الفاسدوومن هذا النوع اهلبة, والوقف, والقرض, والعارية, واامعاوضا

 ً  :  الفروع المندرجة تحت القاعدة :خامسا

  ندرج حتت هذه القاعدو  لة من الفروع الفقهية, منها:

 . (3)يملك اامط ي اامبيع بعد متام العقد, والقبض يعترب مقررًا للملك-1

لو  عاقد شطصان عىل بيع سيارو أحدمها لآلخر و ا العقد, يملك اامط ي السيارو  ومنها :-2

ضييها فقد انتقل الضييامن إليه, وجيا عليه أداء الثمن اامتفق عليه حاالً أو بحسييا بتامم العقد,فإن قب

 الرشر, ألن الثمن قد  قرر للبا،ع.

 عىل القبض أم ال؟ هل يقف ااملك يف اامعاوضات الفاسدو ومنها: -3

ذها فقهاء احلنفية إىل أن ملكية اامعقود عليه يف عقد اامعاوضيية الفاسييد  نتقل بقضييبه برضييا 

 (4) ه, ويكون مضمونًا عىل القابض بقيمته يوم قبضه.صاحب

 (5) يد حكاًم.  فوخالفها اجلمهور يف اامسنلة  عىل أن العقود الفاسدو ال

االجارو الواردو عىل العل: يكون احلق يف اامنفعة اامعقود عليها متعلقًا بنفس العل,  ومنها:-4

سيارو معين ضًا أو  شطص دارًا أو أر ستنجر  صًا بعينه خليابة ثوب أو بناء كام إذا ا شط ستنجر  ة أو ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/443(, واامغني البن قدامة )5/164(, وهناية اامحتاج )2/218( انظر: بداية اامنتهد )1)

 (.348( انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا )م2)

 (.68(  انظر : القواعد البن رجا: م )3)

 (.4/380وما بعدها(, ومواها اجلليل ) 5/49,99ر: حاشية ابن عابدين )( انظ4)

 (.4/229وما بعدها(, واامغني البن قدامة ) 9/377(, واامنموع رشح اامهذب )4/380( انظر: مواها اجلليل )5)

= 
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 حا،ف ونحو ذلك.

وهذا النوع من االجارو ال يطيي ر قبض األجرو يف اامنلس لصييحة العقد أو لزومه أو انتقال 

 (1)ملكية اامنافع فيه, وذلك ألن إجارو العل كبيعها.

قبض الصداق, وكذلك  عقد النكاح: وي  ا عليه آثاره بمنرد العقد, وال حيتاج إىل منها:و-5

 الوصية واحلوالة والوكالة ال حتتاج يف انعقادها إىل قبض اامعقود عليه.

 فإن ااملك فيه ال يقف عىل القبض. (2) القرض عند اامالكية.ومنها: -6

 هذه  لة من اامسا،ل الفرعية الفقهية مما ين بق عىل هذه القاعدو.

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ادات (, ورشح منتهى االر12/205(, وفتح العزيز )4/3(, وحاشييية الدسييوقي )4/412( نظر: الفتاوى اهلندية )1)

(2/360.) 

 (.212, 2/203( انظر: حاشية العدوي عىل كفاية ال الا الرباين )2)
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  للموصوفاملبحث السابع : ضابط : الصفة  متلك تبعاً 
 

ة ثبوت بارش مسييا،ل كيفيي ة التي  تعلق بنركان ااملكية, وهواامهم هذا الضييابف من الضييوابف

يطتمل  صفاهتا من حيث ملكيتها. والضابف تضمن حكا أثر األشياء يفي ااملك يف الصفات, كام أنه

 . ومن هنا  ظهر لنا أمهية القاعدو يف هذا الباب عىل جانا مها من جوانا ااملكية, 

 دراسة الضابف  تكون من اامحاور التالية : 

 :  أوالً : الكالم على أصل الضابط ووضعھ وألفاظھ

رق أن ا،ع الصيينا،ع, حيث قال : ))وجه الفهذا الضييابف باللف  اامذكور ذكره الكاسيياين يف بد

الثمن زيادو الذرع يف الذرعيات جارية جمرى الصييفة, كصييفة اجلودو, والكتابة واخليابة ونحوها, و

صفة إن وجودها يوجا جودو يف الباقي,  صفة, والدليل عىل أهنا جارية جمرى ال صل ال ال يقابل األ

وفواهتا يسييلا صييفة اجلودو, ويوجا الرداءو, فتلحق الزيادو باجلودو, والنقصييان بالرداءو حكاًم, 

صفة,  صفة  رد عىل األصل دون ال صفة, وال صفة متل  تبعواجلودو والرداءو  , ار للموصوفإال أن ال

 . (1)قا،مة به لكوهنا  ابعة

 . (2)وكذلك ذكره باللف  اامذكور الندوي يف ااموسوعة

صييفة », منها : ضيياب  اامذكوربنلفاظ متقاربة أخرى وهي  ؤدي إىل مضييمون ال والضييابف جاء

صله صفة ال  قابل بعوض»وبلف  :  (3)« .ال ء متلك بملك أ صفة ال »بلف  :  وردوكذلك  (4)«ال ال

 . (6)«ثبوت الصفة بثبوت األصل»وبلف  :  (5)«وز إفرادها بالعقدجي

 . (7)«عليه الصفة  تبع األصل فتبنى»ومنها : 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/303(, وكذلك انظر : )5/160( بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.2/216( موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (.14/83( انظر: اامبسور للسخيس: )3)

 (.4/171( انظر: روضة ال البل: )4)

 (.3/297) ( انظر : كطاف القناع:5)

 (.19/125( انظر: اامبسور: )6)

 (.905( رشح السري الكبري: م )7)

= 
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.وكذلك أشيييار إليها الفقهاء يف كتبها بمطتلف  (1)«صييفات العقد ملحقة بنصييله»ومنها : 

 . (2)عباراهتا

 :ثانياً : شرح مفردات الضابط وما يتعلق بھ من األحكام

 فة لغة واصطالحار :معنى الص

وا صييف ال ييء : أمكن  الوصييف : وصييفك ال ييء بحليته ونعته. الصييفة يف اللغة : احللية و

وا صف ال ء يف عل الناظر : احتمل . »(4).يقال : وصف ال ء وصفًا وصفة : نعته بام فيه (3)وصفه

 . (5)فالصفة هي األمارو الالزمة لل ء« . أن يوصف

صفة يف االص الح :  صف إال  فاوت »ال صوف عىل وجه فال يبقى بعد الو ضبف اامو هي أن ين

 . (7)هي االمارو الالزمة لل ء الذي يعرف هبا-أو . (6)«يسري

واامقصود بالصفة يف القاعدو هي النعت الذي يضبف ال ء اامنعوت من حيث اجلودو والرداءو, 

 اامتصف بصفات. يقوم بال ء وااموصوف مفعول من الوصف وهو ال ء (8)وهي عرض

 أنواع الصفة عند الفقهاء.-ب

 :(9)الصفات من حيث اعتبارها يف ااموصوف  نقسا إىل قسمل

ف, وهذه الصييفات ال يقابلها األول : الصييفات اامحضيية: وهي التي ال اعتبار هلا يف ااموصييو

   الثمن.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/300( احلاوي الكبري: )1)

هذب: )2/315(, واامنثور: )23/152( انظر : اامبسييور: )2) (, ورضييية ال البل: 9/413(, واامنموع رشح اام

 (.3/297(, كطاف القناع: )3/400)

 (.9/356( انظر : لسان العرب: )3)

 (.1037( انظر : اامعنا الوسيف: )م/4)

 (.1054( انظر : معنا مقاييس اللغة: م )5)

 (.1/192(, وفتح القدير: )5/207( انظر : بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.129( انظر : التعريفات الفقهية: م )7)

 ( .145(  وهو ااموجود الذي حيتاج يف وجوده إىل موضع التعريفات الفقهية : م)8)

 ( .2/315( واامنثور: )10/136(, واامنموع رشح اامهذب: )5/160بدا،ع الصنا،ع: ) (  انظر:9)
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صودو صفات اامق صفات اجلودو وهي التي يقابله: الثاين : ال وقع يف ااملك أو ا الثمن وهلا وهي 

 بيعاام

 :  ثالثاً : المعنى اإلجمالي للضابط

نص عىل أن صييفات األشييياء  تبع موصييوفاهتا, يف احلكا, وليس هلا يباللف  اامذكور  الضييابف

سبة  صول بالن سها بل ال بد هلا من حمل  قوم به, واأل صفة ال  قوم بنف ستقلة, وذلك ألن ال أحكام م

والعرض ال يقوم بنفسييه, ولذلك كان ثبوت الصييفة بثبوت للصييفات ذوات, والصييفات أعراض, 

فات يكون  بعًا ألصوهلا, األصل, وانتفاؤها بانتفا،ه أو بحلول صفة أخرى حملها وكذلك ملك الص

 .   «التابع تابع»عىل قاعدو مطهورو وهي:  والضابف مبني

نفرادها, بل أن ملكية الصييفات ليسييت ملكية مسييتقلة حيتاج احلكا بإ-فيد أيضييًا ي والضييابف

ملكيتها  ابعة للموصوف, فإذا ثبت ااملك يف ااموصوف ثبت يف صفته وهذه الصفات إذا كانت حمضة 

ضابفأو بردية ال يقابلها عوض  ضات اامالية. وال صان يف ي يف اامعاو ضًا. إىل أن الزيادو والنق طري أي

االسقار  امنافع التي  قبلالصفات ال  ؤثر يف ملكية ااموصوف, وأن ملكية الصفات من باب ملكية ا

 من باب ملكية األعيان. والتغيري وملكية ااموصوف

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

 (1) .التابع تابعالقاعدو العامة اامطهورو وهي  متفرع عىل  هذا الضابف

 (2) .التابع ال يفرد باحلكموكذلك من القاعدو: 

 من  وابعها فإهنا  دخل يف قاعدو التابع عند الفقهاء. واما كانت صفة األشياء

 (3)التي ن اتلف فيها الفقهاء يف اجلملة. والضابف بمضمونه اامذكور من األصول

فيد أن ما ن يوجد مسيتقاًل بنفسيه بل وجوده  بع لوجود غريه فهو ينزل فالضيابف هبذه الداللة ي

 ات فال جيوز إفرادها باحلكا.منزلة اامعدوم من حيث  علق األحكام به كالصف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سالك )م1) ضاح اام سيوبي )م52( انظر: إي شباه والنظا،ر لل جملة األحكام  و(,120(, والبن ننيا )م177(, واأل

 (.47مادو رقا )

 (.48(, وجملة األحكام مادو رقا )117(انظر:  األشباه والنظا،ر للسيوبي )م 2)

(, وإيضيياح 1/234(, واامنثور للزرك يي )117(, وللسيييوبي )م133( انظر: األشييباه والنظا،ر البن ننيا )م3)

 (.315(, وقواعد اخلادمي )م52اامسالك )م

= 
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 واختلفوا يف مسنلة تلف الوصف عىل قولل:

إذا حتقق فوات الوصييف اامرشييور فإنه يكون للمطيي ي حق رد اامبيع, أو أخذه  القول األول:

سباب  سبا من األ صف الفا،ت, هذا إذا ن يمتنع الرد, فإن امتنع الرد ب بنميع الثمن دون أرم للو

ط ي عىل الب صوفًا بذلك رجع اام صف الفا،ت من الثمن, وذلك بنن يقوم اامبيع مو صة الو ا،ع بح

 (1) هذا مذها  هور الفقهاء. الوصف وغري متصف به ويرجع بالتفاوت.

صاف ال يقابلها يشء من الثمن لكوهنا  ابعة للعقد  دخل من  صف, واألو قالوا: ألن الفا،ت و

 (2) ينقص من الثمن يشء.غري ذكر, ولو فا ت بيد البا،ع قبل التسليا ن 

 , (3)إنه ال يرجع ب ء, وهذه رواية عن االمام أيب حنيفة القول الثاين:

وذلك ألن ثبوت اخليار للمطيي ي بالرشيير ال بالعقد, و عذر الرد يف خيار الرشيير ال يوجا 

 الرجوع عىل البا،ع فكذا هذا.

تطلف وإن كانت الصييفات هو القول باعتبار الصييفات كاألعيان يف مسيينلة ال الذي يظهر لي

طوف إليها كثري من النا  وهلا  صفات قد  كون مرغوبة يت  ابعة للموصوف يف  احلكا وذلك ألن ال

قيمتها, واما كانت احلقوق اامعنوية يف العرصيي احلار ظهرت كاألعيان يف ماليتها بل أقوى منها يف 

يث احلكا و بت أن  كون األوصييياف معتربو من ح بار وج بار. واهلل أعلا احلكا واالعت االعت

 بالصواب.

 ويط ر يف تلف الوصف ما ينا:

أن يكون التطلف داخاًل حتت جنس اامبيع, والضييابف فيه هو فحش التفاوت يف األغراض -1

 (4) وعدمه.

 (5)أن يكون فوات الصفة اامط بة ليس عيبًا وإال كانت القضية من باب خيار العيا.-2

 ذا األصل:: الفروع المندرجة تحت ھخامسا
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/39(, وكطاف القناع )4/139(, واامغني )12/371(, واامنموع )136-5/135( انظر: فتح القدير )1)

 (.5/135( انظر: رشح فتح القدير )2)

 (.5/135( انظر: اامصدر السابق )3)

قدير )4) هذب )5/137( انظر: رشح فتح ال يل )12/334(, واامنموع رشح اام ها اجلل (, وكطييياف 4/447(, وموا

 (.2/37القناع )

 (.4/139(, واامغني )9/324( انظر: اامنموع )5)
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 هذا األصل حيوي يف بيا ه  لة من اامسا،ل الفقهية الفرعية, منها:

لو اشيي ى بقرو أو شيياو حمفلة أي مملؤ رعها لبنا, ثا بعد متام العقد اشيي ر البا،ع حلبها -1

لنفسه, فهذا رشر بابل, بل اامط ي يملكها بصفتها حمفلة, فاش ار البا،ع احللا لنفسه بعد ذلك 

 , وال يملك ذلك. غري صحيح

فة, وليس لو اش ى ساعة مزخرفة بزخارف خارجية يملكها صاحبها عىل هذه الصومنها:  -2

 وكذا إال إذا كان ذلك رشبًا يف العقد.  افها بقيمة كذللبا،ع أن يقول زخار

ش ى جوادًا عىل أنه ومنها: -3 صيل فإذا هو هنل أو ا ش ى رجل حصانًا عىل أنه عريب أ لو ا

فإذا هو ب يء أو رسيع يف اض راب وعس, وكذلك اش ى بقرو عىل أهنا حلوب فإنه يملك  (1)مهالج

 (2)بصفته اامذكورو, فإذا حصل فوات الوصف فله اخليار فيه كام سبق يف مسنلة تلف الوصف.

لو اش ى كلبًا معروفًا بننه صا،د ثا  بل نسيانه يثبت للمط ي خيار الوصف ولو ن ومنها: -4

 (3) ر رصاحة.يط 

لو اشي ى عبدًا برشير أنه خباز أو كا ا فظهر بطالفه أخذ بكل الثمن أو  ركه ألن  ومنها:-5

 و ألن الصفة  تبع ااموصوف.الوصف ال يفرد باحلكا دون ااموصوف.

 (4) وقيل: له الفسخ أو أرم فقد الصفة.

ها: -6 يادو أو احلفومن نان  اب يف اامبيع أو يف الثمن الز يل ومها يكو قد من قب عد الع يه ب عل ف

 : الصفات

 وللفقهاء رمحها اهلل ثالثة اجتاهات يف اامسنلة عىل التفصيل اامذيل:

إن الزيادو واحلف يلتحقان بنصييل العقد السييابق ب ريق االسييتناد, ما ن يمنع من ذلك  األول:

ساًم عىل األصل والزيادو مانع, بمعنى أنه  ثبت للزيادو يف اامبيع حصة من الثمن, كام لو كان الثمن مق

 وكذلك عكسه إذا كانت الزيادو يف الثمن.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( رسيع اام ء يف سهولة.1)

 (.5/135( انظر: فتح القدير )2)

 (.5/137: رشح فتح القدير )( انظر3)

 (.27-2/26( اامقنع مع احلاشية )4)

= 
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 (1) وهذا مذها احلنفية.

وعىل هذا إذا  لف اامبيع قبل القبض وبقيت الزيادو أو هلكت الزيادو وبقي اامبيع سق ت حصة 

 بيع نفسه.اهلالك من الثمن, وهذا بطالف الزيادو الناشئة من اام

ست صل اامبيع, وق حقوكذلك إذا ا ط ي عىل البا،ع بالثمن كله من أ يض به للمستحق, رجع اام

 وزيادو وكذلك الرجوع بالعيا.

سواء أحدث ذلك عند التقاب الزيادو واحلف يلحقان الثاين: ض أم بعده, والزيادو يف الثمن بالبيع 

 ما أشبه ذلك. ود الرد بالعيا ن كون يف حكا الثمن األول, ف د عند االستحقاق وع

 (2) ها اامالكية.وهذا مذ

أو احلف يف الثمن أو اامثمن إن كانت بعد لزوم العقد بانقضاء اخليار فال  لحق  إن الزيادو الثالث:

 به  ألن البيع استقر بالثمن األول والزيادو أو احلف بعد ذلك  ربع, وال  لحق بالعقد.

 ة أوجه للفقهاء:وإن كان قبل لزوم العقد يف مدو خيار اامنلس أو خيار الرشر ففيه ثالث

 (3) أنه يلحق بالعقد يف مدو اخليارين  يعًا.-أ

ألن الزيادو أو احلف يف مدو خيار اامنلس  لتحق بالعقد, وقيس بطيار اامنلس خيار الرشيير 

 (4) بنامع عدم االستقرار.

 (5) ال يلحق ذلك بالعقد.-ب

 (6) يلحق يف خيار اامنلس دون خيار الرشر.-ج

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/167( انظر: حاشية ابن عابدين )1)

 (.3/615(, ومنح اجلليل )3/290(, وهتذيا الفروق )36-3/35( انظر: حاشية الدسوقي )2)

 .مذها احلنابلة و كذلك ( هو الصحيح عند  هور الطافعية وبه ق ع أكثر العراقيل وهو ظاهر نص الطافعي3)

 .(184-2/183رشح منتهى االرادات )و  (9/369,370انظر: اامنموع رشح اامهذب )

 ( انظر: اامصدر السابق.4)

(, 3/85(, وحاشييية اجلمل )184-2/183احلنابلة, ووجه للطييافعية. انظر: رشح منتهى االرادات ) وجه عند( وهو 5)

 (.2/37وأسنى اام الا )

 (.370-9/369زيد والقفال من الطافعية. انظر: اامنموع رشح اامهذب )( وهو قول الطيخ أيب 6)

= 
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 .(2)احلنابلة, و وجه عند(1)لطافعيةل هذا وجه

ستقر عليه العقد, فلو  بايعا ": (3)قال ابن قدامة يف اامغني يستحق الطفيع الطقص بالثمن الذي ا

بقدر, ثا غرياه يف زمن اخليار بزيادو أو نقص ثبت ذلك التغيري يف حق الطييفيع  ألن حق الطييفيع إنام 

حال استحقاقه وألن زمن اخليار بمنزلة حالة يثبت إذا  ا العقد, وإنام يستحق بالثمن الذي هو ثابت 

 العقد, والتغيري يلحق بالعقد فيه, ألهنام عىل اختيارمها فيه كام لو كان التغيري يف حال العقد.

 ."فنما إذا انقىض اخليار وانربم العقد فزادا أو نقصا ن يلحق بالعقد ألن الزيادو بعده هبة

لصييحة ما عللوا به, وألن العقد إذا انربم بانقضيياء هو االجتاه الثالث, وذلك  الذي يظهر لي

 اخليار فإن الزيادو واحلف ال معنى هلام, واهلل أعلا بالصواب.

لو زاد اامطي ي يف الثمن, وكان اامبيع عقارًا فإن الطيفيع ينخذه بالثمن األصييل دون  ومنها:-7

ن فيلتحق لعدم إراره بالطفيع الزيادو سدًا لباب التوابؤ لتضييع حق الطفعة. وأما لو حف من الثم

 .(4)وكذلك الزيادو يف اامبيع

لو حف البا،ع كل الثمن يف العقار فإن الطفيع ينخذه بنميع الثمن األصيل  ألن احلف  ومنها:-8

إذا اعترب إبراء منفصيياًل  ر ا عليه خلو البيع عن الثمن, ثا ب النه, وبذلك  ب ل حق الطييفيع ولذا 

نميع الثمن يف حقه, ولكن يسقف الثمن عن اامط ي باحلف رورو صحة االبراء يبقى اامبيع مقاباًل ب

 (5) يف ذا ه.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/37(, وأسنى اام الا )3/85(, وحاشية اجلمل )370-9/369( انظر: اامنموع )1)

 (.184-2/183( انظر: رشح منتهى االرادات )2)

 (.5/349( انظر: اامغني البن قدامة )3)

 وما بعدها(. 254ورشح اامنلة مادو رقا )(, 168-4/167( انظر: حاشية ابن عابدين )4)

 (.2/366( انظر: اامصدر السابق, وكذلك رشح الروض )5)
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 : إذا ثبت امللك ثبت بضمان يقابلهن: ضابطاملبحث الثام
 

 بل حكا الضامن بعدي ي  تعلق بثبوت ااملك والضامن, وهواامهمة الت بفواهذا الضابف من الض

يف اامسا،ل  ااملكية, ويظهر لنا أمهية الضابفمن آثار الضامن يف نقل تضي ثبوت ااملك يف األشياء, كام أنه

 التي  ثبت فيها ااملكية عن بريق الضامن .

كام أن له صلة بقاعدو:  . (1)التضمني يقتيض التملي عىل قاعدو فقهية أخرى :  وهذا األصل مبني

   (2)اخلراج بالضامن. 

  تكون من النقار التالية :  دراسة الضابف

 : والً : الكالم على أصل الضابط ووضعھأ

.  (4), وموسييوعة القواعد الفقهية للندوي(3)الضيياب ة باللف  اامذكور وردت يف رشح الزيادات

يستفاد من القاعدو:  . ومضمون هذه األصل (5)وأشار إىل مضمون  القاعدو كثري من الفقهاء يف كتبها

 قد سبق الكالم عىل هذه القاعدو.و« . ااملك يف اامضمون امن يتقرر عليه الضامن»

 ة .ثانياً : شرح مفردات الضابط

 قوهلا : بضامن يقابله : 

. واامقصود به ثبوت ااملك يف األشياء بمقابلة الضامن,  (6)واامقابلة هو اامواجهة, يقابله أي بواجهه

ضامن, كملك الغاصا يف اامغصوب وملك اامتمل ك يف اللق ة ويعرب عنه الفقهاء رمحها اهلل بملك ال

. 

 :  ثالثاً : المعنى اإلجمالي للضابط

ضابف ضامن يواجهه ويقابله, وذلك ألن ثبوت  ءأن ااملك إذا ثبت يف يش يقرر هذا ال فإنه يثبت ب

ااملك يف األشييياء ينقل ضييامنه إىل صيياحا ااملك, فااملك دا،اًم يقابله الضييامن, كام أن التضييمل عند 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/454(  انظر : اامغني البن قدامة: )1)

 ( انظر: اامصادر السابقة . 2)

 (.1890(  انظر : رشح الزيادات: م )3)

 (.2/35(  انظر : موسوعة القواعد الفقهية: )4)

 (.779-5/778( والتحرير: )11/67ور للسخيس: )(  انظر :  اامبس5)

 (.520(  انظر : خمتار الصحاح: م )6)
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 يتحقق ثبوت ااملك  إال بضييامن  ي  ا عليه, و يطيي ر فيه أن ولذلك الالفقهاء يقتيضيي التمليك.

 يكون من اامضمونات.  

وبناء عىل هذا اامطيي ي عند ما ملك اامبيع يقابله ضييامن اامبيع إذا هلك أو أ لفه. والقاعدو  طييري 

 ثبو ه يؤدي إىل ثبوت ضامن عليه.وأيضًا. إىل أن ااملك يالزمه الضامن 

 : درجة تحت الضابطا : الفروع المنرابعً 

  حيوي هذا الضابف  لة من الفروع الفقهية من باب الضامن , ومنها:

لو غصييا شييطص سيييارو آخر ثا ادعى رسقتها أو ضييياعها أو هالكها وأدى لصيياحبها  -1

ضامن, وال حق جضامهنا وغرامتها ثا و صوبة عند ما أدى ال سيارو اامغ صا يملك ال دها, فإن الغا

 ألنه ثبت له ااملك بمقابلة الضامن. (1)ها وقد أخذ قيمتها, وهذا عند احلنفية لصاحبها يف اس جاع

وهو أن يقبض اامساوم اامبيع بعد معرفة الثمن,   (2) مسنلة اامقبوض عىل سوم الرشاء ومنها : -2

ش  يه . فإذا هلك يف مثل هذه احلالة أو أ لفه القا ضيته ا رشاء فيقول للبا،ع : ها ه , إن ر بض وبعد ال

فإنه يضمنه عند  هور الفقهاء, وجيا فيه الثمن يف صورو االستهالك, ألنه باالستهالك يعترب راضيًا 

 . (3)بامضاء العقد بثمنه

سد, خالفًا ما بي لف وأما إذا أ ضمنه بالقيمة بالغة ما بلغت يوم القبض كام يف البيع الفا ده فإنه ي

سوا سدووهو يقول إنه ينبغي أن ال يزاد هب (4)لل ر سمى كام يف االجارو الفا صل يف  (5)ا عىل اام واأل

 هذا أنه مقبوض عىل وجه البدل والعوض, فإذا ثبت له ااملك ثبت بضامن يقابله.

 أم ال؟ حق الغري فيملك اامض ر بال ضامن  مسنلة هل االض رار  يب ل ومنها :-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (11/67بسور للسخيس: )( انظر: اام1)

  (.6/10) : رشح فتح القدير: عىل القول : أن ااملك بثبت فيه بعد القبض وكذلك بعد الفوت. انظر( 2)

( وجممع 3/370(, وكطاف القناع: )2/214: )يب( وحاشية القليو51-4/50( انظر :  الدر اامطتار و رد اامحتار معًا: )3)

 (.214, 213الضامنات: م)

(  ال رسييوا: هو إبراهيا بن عيل بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد اامنعا  أبو إسييحاق ال رسييوا احلنفي, ولد سيينة 4)

نة )721) ،د الب10/326(. انظر: الننوم الزاهرو: )758(, و ويف سيي ية: م)( والفوا لدر10ه نة: ر ( وا كام ال

(1/46.) 

 (.2/214(, وحاشية القليويب:  )4/51(  انظر : الدر اامطتار: )5)

= 
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: ولو (1)ألحكام العدليةهذه قاعدو من قواعد االسالم يف باب االض رار ذكرها أصحاب جملة ا

سواء كان ستهالك مال الغري  وع أم غري ف ري كاالكراه فإنه االض رار  ف ريًا كاجل اض ر رجل إىل ا

نا بت ه كه ث يًا, فمل كان قيم مة إن  بالقي يًا, و كان مثل ثل إن  باام يه  نًا عل امال مضييمو لة  يبقى ا قاب بم

 وال بثبت له ااملك يف يشء ما بدون ضامن.  .(2)الضامن

  (3)العارية يملك اامستعري االنتفاع هبا  بمقابلة الضامن. ومنها:  -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.23(  جملة األحكام العدلية, مادو رقا: )1)

 (.286, 36( والقواعد البن رجا: م)3/29( ورشح الزرقاين: )7/179(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )2)

 .  (7/340)غني البن قدامة: ( انظر: اام3)
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 : إمنا متلك الغلة بالضمان يف امللك الصحيح املبحث التاسع :قاعدة
 

ال ااملك, والقاعدو  لقي لنا الضييوء عىل ملكية لق بمحهذه القاعدو من القواعد اامهمة التي  تع

كام أن القاعدو  تضييمن مدى أثر الضييامن يف  ثبوت ااملك فيها, الغلة واخلراج وما يف معنامها, وكيفية

 ثبوت ملكية الغالت وغريها.

والقاعدو هلا أثر كبري يف باب الفروع والزوا،د والغالت .  تكون دراسيية القاعدو من العنارص 

 التالية :

 أوالً : الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها : 

وكل من كانت يف يده دار »فقال :  (1)ا االمام الطيييافعي يف األم القاعدو باللف  اامذكور ذكره

فاسييتغلها ثا اسييتحقها رجل بملك متقدم رجع اامسييتحق عىل الذي يف يده الدار واألرض بنميع 

ال  رى أنه ال أالغلة من يوم ثبت له احلق, وثبو ه يوم شييهد شييهوده أنه كان له, ال يوم يقيضيي له به. 

شهوده. معنى للحكا اليوم إال  شهد  صحياما ثبت يوم  ضامن يف املل  ال , ألن وإنام متل  الغلة بال

 « .الغلة بالضامن يف ااملك حدثت من يشء اامالك كان يملكه ال غريه

يف عدو كتا « الغلة بالضييامن»وقد جاءت القاعدو بلف :  (2)وكذلك ذكرها الندوي يف ااموسييوعة

سموهنا فإن و قال ابن القاسا : وأما أصوافها وأوبارها » أشار صاحا اامدونة بقوله: ا. وإليه(3)فقهية

ذلك ال يرد مع الغنا, ألن هذا بمنزلة الغلة , قلت : أحتف  عن مالك يف النطل شيييئًا إذا اشيي اها 

رجل فاستغلها زمانا ثا أصاب عيبا, قال: قال مالك : إذا اش ى نطاًل فاستغلها زمانًا ثا أصاب هبا 

. بل جاءت يف األحاديث النبوية  (4)«وتكون له الغلة بالض::امنيرجع با،عه بالثمن  ًا أو اسييتحق أنهبعي

ضامن»بلف  :  طهور وهو )اخلراج   (5)«الغلة بال رص م ضًا بلف  خمت هذه القاعدو وردت عند الفقهاء أي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/4(  األم: )1)

 (.2/93(  موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (.3/166(, حاشية الدسوقي: )5/234(, واامدونة الكربى: )6/10(  انظر : رشح فتح القدير: )3)

 (.5/334(  اامدونة الكربى: )4)

 .  ون ارجاه ووافقه الذهبي عليه ( و قال : هذا حديث صحيح االسناد1/15احلديث أخرجه احلاكا يف اامستدرك :) ( 5)

= 
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ضامن( سول اهلل  (1)بال صحاب جملة األحكام العدلية ملسو هيلع هللا ىلص . وهو من جوامع الكلا عن ر شار أ وإليها أ

امادو : )أي لة 85ضيييًا : ا قاب به يف م ئًا لو  لف ينتفع  بالضييامن : يعني أن من يضييمن شييي ( اخلراج 

الضامن.مثاًل. لو رد اامط ي حيوانًا بطيار العيا وكان قد استعمله مدو ال  لزمه أجر ه, ألنه لو كان 

 .  (2)قد  لف يف يده قبل الرد لكان من ماله أي أن خسار ه كانت راجعة عليه

 ت هنا اللف  اامذكور دون اامطهور لوجهل : اخ 

األول : لكون الغلة أوضييح داللة عىل  يع أنواعها,وأصيينافها قال الندوي : وهنا كلمة الغلة 

  (3) الواردو يف النص خري معرب ومفس عن معنى اخلراج, وألن اخلراج حيتمل غريها يف اامعنى.

صيغة التي ذكرهتا جاءت بقيود  الثاين : لداللة هذا اللف  عىل ااملك رصحياً  ضاف إليها أن ال . وي

 عند الفقهاء التي اعتربوها يف ثبوت ااملك يف الغالت.

 ثانياً : شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها : 

 معنى الغلة لغة واصطالحار :

الدخل من كراء دار وأجر حيوان وفا،دو أرض. والدخل الذي « بالفتح»الغلة يف اللغة :  -1

ص ضا « الُغلة»غالت . و لبن واالجارو والنتاج ونحو ذلك.  و اجلمع: ل من الزرع والثمر والحي بال

ضاً « الغاللة»شدو الع ش وحرار ه, و ضيعة :  (4)شعار يلبس حتت الثوب وحتت الدرع أي وأغلت  ال

 . (5)أع ت الغلة فهي مغلة : إذا أ ت ب ء وأصلها باق, وفالن يغل عىل عياله, أي ين يها بالغلة

وقيل: وهي التي  ., و هو الدخل و النتاج  (6)اامعنى اللغوي الَغلة يف االصيي الح :  راد هبا  -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( واألشييباه والنظا،ر للسيييوبي: 2/214( واألشييباه والنظا،ر ألبن السييبكي: )2/119(  انظر : اامنثور يف القواعد: )1)

(, 85(, وجملة األحكام العدلية مادو رقا : )649(, واامدخل الفقهي العام: )2/22(, جممع بحار األنوار: )252م)

 (.151(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)365( والوجيز  للبورنو: م)40م) ورشح اخلامتة:

 (.57-1/52(  جملة األحكام العدلية: )2)

 .  (1/101موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )( 3)

 ( .660(, واامعنا الوسيف: )660(  انظر : خمتار الصحاح: م)4)

 ( .11/504(  انظر : لسان العرب: )5)

 (.3/246:  قريرات الطيخ عليش عيل الرشح الكبري للدردير: ) (  انظر6)

= 
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ما يرده بيت اامال  وينخذه التنار    لق أيضًا عىل فهي  (1)ترج من ملك االنسان زيادو عىل األصل. 

 . (2)من الدراها

 مل عىل اامص لحات اآل ية :تمفهوم الغلة يط

 :  اخلراج -1

رضبية  صلة من ال ء, وعىل األجرو والكراء, واال اوو أو ال وهو يف اللغة ي لق عىل الغلة احلا

 : عام وخام :  (4) . ويف االص الح له معنيان عند الفقهاء (3)التي  ؤخذ من أموال النا 

 ا.فاخلراج باامعنى العام, هو األموال التي  توىل الدولة أمر جبايتها ورصفها يف مصارفه-1

ها االمام عىل األرض اخلراجية -2 ية التي يفرضيي فة أو الرضييب وباامعنى اخلام , فهو الوظي

 النامية.

 . (5)«اخلراج هو ما وضع عىل رقاب األرض من حقوق  ؤدي عنها»وقيل : 

والفقهاء ي لقون اخلراج عىل الغلة احلاصييلة من اامبيع, وكل ما خرج من يشء فهو خراجه,  

كانت , إذا . فاخلراج هو غلة ال ييء و منفعته (6)وخراج احليوان دره ونسييلهفطراج الطيينر ثمره, 

سواء أكانت متولدو منه كنتاج الدابة,  أم غري متولدو منه صلة عنه, سكني الدار وأجرو الدابة.  منف  ك

يسييتحقها من يلزمه ضييامنه لو هلك, فتكون اامنفعة  يف مقابل  التي منافع ال ييء وي لق اخلراج عىل 

 . (7)خسارو هالكه, فام ن يدخل يف  ضامنه ال يستحق  منافعه حتمل

 : الدخل  -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (1/88درراحلكام : ) ( انظر: 1)

 (.158(  انظر : التعريفات الفقهية: )م/2)

 (.172(, وخمتار الصحاح: م)237(  انظر : القامو  اامحيف: م )3)

 .  (19/52) 0موسوعة القواعد الفقهية :( انظر: 4)

 (.162(, واألحكام السل انية أليب يعىل الفراء: م )146السل انية للاموردي: م )( انظر : األحكام 5)

 (.432-1/431(  انظر : غمز عيون البصا،ر للحموي: )6)

 (217(, القوانل الفقهية: م )152-151(  انظر : األشباه والنظا،ر البن ننيا: )7)

= 
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ل( ما دخل  (1)بفتحتل, ما داخل االنسييان من فسيياد يف العقل واجلسييا خع .وبسييكون اخلاء )الدَّ

الدخل هو ا امال  الذي يدخل عىل االنسان ». ويف اامعنا الوسيف :  (2)عليك من مالك, ويقابله اخلرج

سنة معينة من زراعة  سلع اامنتنة واخلدمات اامقدمة يف  صناعة أو جتارو. وهو  لة القيا جلميع ال أو 

من  و اامقصييود بالدخل يف القاعدو:  األكسيياب و األرباح  التي يسييتحقها  االنسييان . (3)«لدولة ما

 األموال و األعامل.

 : وينا بيان معناه يف قاعد ه . الربا -3

 :  للقاعدة ثالثاً : المعنى اإلجمالي

القاعدو باللف  اامذكور  نص عىل أن ثبوت ااملك يف الغلة يكون بثبوت الضييامن, وذلك إذا كان 

العقد صييحيحًا الزما مفيدًا للملك. وأما إذا كان العقد فاسييدًا أو باباًل فإنه ال يفيد ثبوت ااملك يف 

عىل الضييامن, فمن كان عليه  يعتمد كالغلة, ومن هنا يظهر أن ملكية الغالت  واخلراج وما إىل ذل

 الضامن فهو يملكه بناء عىل أهنا من نامء ملكه.

أراد به ما حيصل من »الضامن, وقال العالمة الفتني : وكذلك يطري إىل هذا اامعنى قاعدو اخلراج ب

ط ي دًا أو ملكًا وذلك أنبتاعة  عبغلة العل اام ستغله زمانًا ثا يعثر منه عىل عيا قديا ني  لع  يه, في

يف  ف, ألن اامبيع لو كان  لللمطيي ي ما اسييتغله له رده وأخذ الثمن ويكونعليه البا،ع أو ن يعرفه ف

 .(5)والباء هنا للمقابلة (4)«يده لكان يف ضامنه, ون يكن له عىل البا،ع يشء أي اخلراج مستحق بالضامن

ضاً والقا ستحقاق ااملكعدو  فيد أي ستحقاق الغلة ليس من باب ا ستحقاقه من باب  : أن ا وإنام ا

فها االستحقاق بالضامن, فإذا انتفى الضامن انتفى ااملك وهذا االستحقاق ال يثبت إال بعد القبض. ي

ن   لق  أنه ال جيوز اسييتحقاق الغلة أو الربح إال إذا كان ناشييئًا عن القبض, ولذلك مامن هذا اامن

سلا له خراجه, وهذا ط ي ن ي ضامن اام ستحق الربح إال  يدخل ال ء يف  يتفق مع قول الفقهاء ال ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.94ة: م )(, والتعريفات الفقهي1290(  انظر: القامو  اامحيف: م )1)

 (.94(  انظر: التعريفات الفقهية: م )2)

 (.274(  اامعنا الوسيف: م)3)

 (.2/22(  جممع بحار األنوار: )4)

 (.2/214( واألشباه والنظا،ر ألبن السبكي: )4/346(  انظر : اامعيار للفتوى: )5)

= 



 328 الفهارس 

.  (1)العمل أو الضييامن باعتبار أن الضييامن أحد العوامل الثالثة يف اسييتحقاق الغلة أو الربح وأ لبااما

ستحقاق الغلة ارج عن قاعدو التابع  ابع, وأن الغلة ال  تبع األصل إذا  ضًا أن ا ومن هنا يظهر لنا أي

 عيا.قبضها اامط ي بعد الرد بال

 رابعاً : أقوال العلماء  في اعتبار القاعدة واألدلة عليها: 

 . (2)هبا ا فق العلامء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها والعمل

 :(3)ضلاولكن ابن ننيا من فقهاء احلنفية أورد عليها اع 

أو انفسخ  ا العقدكانت الزوا،د قبل القبض للبا،ع.  : لو كان اخلراج يف مقابلة الضامن ل أحدمها

 لكونه من ضامنه, وال قا،ل به. 

عىل وأجيا بنن اخلراج يعلل قبل القبض بااملك وبعده به وبالضييامن معًا, واقترصيي يف احلديث 

 ند البا،ع وأق ع ل لبه واستبعاده, أن اخلراج للمط ي.التعليل بالضامن ألنه أظهر ع

غاصا,  ألن ضامنه أشد من ضامن غريه, : لو كانت الغلة بالضامن لزم أن  كون الزوا،د للالثاين 

 أن الغاصا ال يضمن منافع الغصا. : وهبذا احتو أليب  حنيفة يف قوله

  (4)وأجيا بوجهل : 

قىض بذلك يف ضامن ااملك وجعل اخلراج امن هو مالك, إذا  لف  لف ملسو هيلع هللا ىلص األول : أنه صىل اهلل 

 عىل ملكه, وهو اامط ي والغاصا ال يملك اامغصوب.

صا ال يملك اامالثاين  ضامن , وال خالف أن الغا نافع, : أن اخلراج هو اامنافع جعلها امن عليه ال

 ا عليه فال يتناول وضع اخلالف . بل إذا أ لفها فاخلالف يف ضامهن

 واألدلة عىل صحة القاعدو  واعتبارها ما ييل:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/100(  انظر:  موسوعة القواعد الفقهية: )1)

( واامدونة 6/10( ورشح فتح القدير: )1/88( ودرر احلكام: )152-151ا،ر البن ننيا: م )(  انظر  : األشباه والنظ2)

( واألشييباه 2/119( واامنثور للزرك يي: )3/166( وحاشييية الدسييوقي: )4/346( واامعيار: )5/334الكربى: )

 ( .3/242( وكطاف القناع: )6/22( واامغني: )135والنظا،ر للسيوبي: م)

 (151ه والنظا،ر البن ننيا: م)( انظر:   األشبا3)

 (.1/120(  انظر:  اامنثور يف القواعد: )4)

= 
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به عيا ن  وملسو هيلع هللا ىلص ما جاء عن عا،طيية را اهلل عنها, أن رجاًل اشيي ى غالما يف زمن النبي  -1

فقال يا رسول اهلل أنه استغله مند زمن ملسو هيلع هللا ىلص يعلا به, فاستغله ثا علا العيا فرده, فطاصمه إىل النبي 

هو حديث صحيح ومعناه : ما خرج من ». قال الزرك  :  (1)«اخلراج بالضامن»ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اهلل 

املك, فلو  لف  اامبيع ال ييء من عيا ومنفعة وغلة فهو للمطيي ي عوض ما كان عليه من ضييامن ا

 . (3)«الغلة بالضامن»ويف رواية:   . (2)«كان من ضامنه فالغلة له

 . (4)زوحكا هبذا األصل عمر بن عبد العزي -2

 . (5)وألن الضامن أحد العوامل الثالثة يف استحقاق الربح, فتستحق به الغلة -3

اخامساًا:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدةا:ا

 قاعدو  لة من الفروع الفقهية منها :  ندرج حتت هذه ال

لو أعتق الراهن العبد اامرهون, نفذ عتقه, فإن كان الراهن غنيًا فال سعاية عىل العبد, المكان  -1

 اامرهتن أخذ حقه من الراهن. وهو األداء إن كان الدين حاالً أو قيمة الرهن إن كان موجاًل. 

مرهتن يف األقل من قيمته ومن الدين, لتعذر أخذ احلق وأما إن كان الراهن فقريًا فيسعى العبد لل

  (6) من الراهن, فيؤخذ ممن حصلت له فا،دو العتق وهو العبد.

لو رد اامط ي حيوانًا, أو سيارو, أو دارًا بطيار العيا بعد قبضه واستعامله غري عان  ومنها : -2

وقبض أجر ه, ال يلزم رد ذلك  بالعيا, وكان قد اسييتعمل اامطيي ي مرو بنفسييه أو آجره من غريه

 للبا،ع معه لكونه يف ضييامن اامطيي ي, ألنه لو كان  لف يف يده قبل الرد لكان  لفه عليه ومن ماله, أما

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (  36احلديث سبق ترجيه يف م )(  1)

 (.41-2/40السبكي ) ( وانظر كذلك األشباه والنظا،ر البن2/119(  اامنثور يف القواعد )2)

 .(       332احلديث سبق ترجيه يف م )      ( 3)

 (.2/62( ,  وانظر : إعالم ااموقعل: )177-8/176( وعبد الرزاق يف اامصنف: )1/88اامستدرك: )(  رواه  احلاكا يف 4)

 (.2/806( والقبس البن العريب: )41-2/40(  انظر : األشباه والنظا،ر البن السبكي: )5)

 (.40-2/41األشباه والنظا،ر البن السبكي )( انظر: 6)

  

= 



 330 الفهارس 

  (1) يا, واستعمل اامبيع بعد ابالعه عليه فيسقف خياره وال حيق له الرد.لو كان  اامط ي عااما بالع

قبل القبض, فهل كسييا العبد الذي كسييبه ما بل : لو اشيي ي عبدًا, وفسييخ البيع  ومنها -3

صله, فالكسا للبا،ع, وإن  انعقاد العقد وفسطه للبا،ع أو للمط ي؟ إن قيل : إن العقد ار فع من أ

ط ي ومن ناحية ثانية يمكن أن  سا للم ساد, فالك سبا الف قيل : إن العقد ار فع من حل ظهور 

ضامن البيع يف هذه اامدو ع ضامن, وإن كان العبد يقال : إذا كان  سا له, ألن اخلراج بال ىل البا،ع فالك

 . (2)ملكًا للمط ي بالعقد لكنه قبل التسليا ال زال يف ضامن البا،ع

, فولدت عند ااموهوب له, أو آجرها وأخذ ة مثالً ها إنسييان آلخر شيييئًا كدابلو وَ  ومنها:-4

 . (3)ولد أو األجروأجرهتا ثا رجع الواها يف هبته فإنام يس د األصل دون ال

لو رد اامطيي ي حيوانا بطيار العيا و كان قد اسييتعمله مدو ال  لزمه أجر ه  ألنه لو  ومنها: -5

   (4)كان قد  لف يف يده قبل الرد لكان من ماله. 

 :  مسنلة اامقبوض بعقد صحيح , فإن الغلة  كون للمط ي بمقابلة الضامن.ومنها -6

 اعدة ما يأتي :سادساً : يستثنى من ھذه الق

إذا اعتقت امرأو عبدًا فإن والءه يكون البنها, أما لو جنى هذا العبد جناية خ ن فالعقل, أي »

 . (5)«البناالدية عىل عصبة اامرأو ال عىل ابنها. فعصبة اامرأو هنا عليها العقل وال مرياث هلا بوجود 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (219-3/220اامدخل الفقهي العام: )( و   2/359وكيل: )األشباه والنظا،ر البن ال :( انظر: 1)

باه والنظا،ر البن الوكيل: )2) باه والنظا،ر للسيييوبي : 3/49( واامنثور للزرك يي: )2/359(  انظر : األشيي ( واألشيي

 (.292م)

 (.819( وجملة األحكام العدلية: اامادو: )220-3/219(  انظر : اامدخل الفقهي العام: )3)

  (. 1/88درر احلكام : )   ( انظر:4)

 (.136(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م )1/121(  انظر : اامنثور يف القواعد للزرك : )5)
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 نع ثبوت امللكاملبحث العاشر: قاعدة: امتناع التصرف ألجل حق الغري ال مي
 

هذه القاعدو من القواعد اامهمة التي  تعلق بنركان ااملك, وهي قاعدو مهمة يف مضييموهنا ومدلوهلا. 

 وهي  بارش أحكام ثبوت ااملكية للمحنور عليه حلق الغري ال حلق نفسه .

 والقاعدو  طتمل أيضًا عىل مدى صحة ثبوت ااملك والضامن امن ال يصح  رصفه.

  تنىل يف األمور التالية :  دراسة القاعدو

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

طهورو(1)القاعدو باللف  اامذكور وردت يف اامبدع سوعته اام  كام   (2), وكذلك ذكرها الندوي يف مو

وجواز فسييطه ال يوجا قصييوره, وال يمنع نقل ااملك »:  حيث قال أشييار إليها ابن قدامة يف ا امغني

ع اامبيع, وامتناع الترصييف إنام كان ألجل حق الغري فال يمنع ثبوت ااملك كاامرهون واامبيع قبل كبي

 . (3)«القبض

 ثانياً: شرح مفردات القاعدة، وما يتعلق بها : 

 معنى الترصف لغة واصطالحار :-أ

يف األمور والسييعي يف بلا  التقلا "غة :  فعل من الرصييف. ومعناه الترصييف يف الل -1

رصفته عن وجهه رصفًا من باب رب, ورصفت األجري والصييبي : خليت »يقال :  (4)ا,الكسيي

 . (5)«نفقته, ورصفت الذها بالدراها : بعتهأسبيله, ورصفت اامال : 

 الترصف يف االص الح : -2

هو كل ما يصدر عن االنسان من قول أو فعل أو سبا, وقيل : ما يصدر عن الططص بإراد ه,  

 يه أحكامًا خمتلفة.وير ا الرشع  عل

يتضييح من هذا التعريف أن الترصييف أعا من العقد بمعنييه العام واخلام, ألن الترصييف قد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/71(  اامبدع البن مفلح: )1)

 (.2/80(  موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )2)

 (.6/22(  اامغني البن قدامة: )3)

 (.513(  واامعنا الوسيف: م )9/189(,  ولسان العرب: )1070-1069(  انظر : القامو  اامحيف: م )4)

 (.129(  انظر : اامصباح اامنري: م )5)

= 
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 كون يف  رصف ال التزام فيه كالسقة والغصا ونحومها, وهو كذلك أعا من االلتزام. ي

 :  (1) أنواع الترصف-ب

 الترصفات عند الفقهاء نوعان:  رصفات فعلية, و رصفات قولية .

 النوع األول: الترصفات الفعلية: 

هي ما كان مصييدرها عماًل فعليًا غرياللسييان, بمعنى أنه حيصييل باألفعال ال باألقوال, ومن 

. فالغصييا فعل وليس قوالً . أيضييًا قبض  (2)أمثلتها : الغصييا, وهو أخذ مال قهرًا  عديًا بال حرابة

لبا،ع. هكذا سييا،ر الترصييفات التي يعتمد البا،ع الثمن من اامطيي ي, و سييليا اامطيي ي اامبيع من ا

 اامترصف يف مبارشهتا عىل ا ألفعال دون األقوال كالسقة والقتل والق ع.

 وهذه الترصفات  نقسا إىل قسمل : 

وغري  الرشييع آثارًا رشعية كالقبض و واالحياء و الصيييد  ااألول : الترصييفات التي ر ا عليه

 ذلك.

رصفات التي ر ا علي طارع الثاين : الت سواء كانت مقدرو من قبل ال رشع عقوبات رشعية  ها ال

 واجلنايات. اتأي غري مقدرو موكولة إىل اجتهاد احلاكا, وهي كاالعتداء

 النوع الثاين : الترصفات القولية :

األلفاظ دون األفعال, ويدخل فيه االشييارو والكتابة. ومن  التي  عتمد عىل  وهي الترصييفات

و كذلك الوقف, و ال الق, و العقود سييواء كانت الزمة أو جا،زو.  رسييا،أمثلة هذه الترصييفات:

 االبراء و احللف و غري ذلك.

 :(3)والترصفات من حيث املصالا تنقسم إىل ثالثة أقسام-2

ضة لكل واحد، -1 رصفات النافعة نفعار حم ضًا مثل قبول اهلبة, الت رصف أي وهذا جيوز اممتنع الت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (12/71ااموسوعة الفقهية: )( انظر: 1)

 (.2/148(  انظر : جواهر االكليل: )2)

( 530, 3/364(, ورشح  اامنلة لأل اا: )1/18( وجامع أحكام الصغار: )141, 6/126(  انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

. 

= 
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 والع ية والوصية ونحو ذلك. 

هذا النوع من الترصييف ال جيوز من جا،ز الترصييف وهو الترص::فات الض::ارة َضرار حمض::ار، -2

 (1)البالغ العاقل غري اامحنور عليه

 كالبيع والرشاء واالجارو والنكاح وما شاكل ذلك . الترصفات الداًرة بني النفع والرضر-3

 .(2)هذه الترصفات وما ينطن عنها ال يصح من ممتنع الترصف إال بإجازو

هو منع اإلنسان من الترصف يف ماله ألسباب و برشوط خاصة بامتناع الترصف:   املقصود  -ج

  (3)وهو املعروف لدى الفقهاء باحلجر 

 امتناع الترصف ألجل املصلحة ينقسم إىل ثالثة أقسام :  -د

 امتناع الترصف امصلحة النفس : وله أقسام : القسم األول :

 ترصف املجنون :-1

وهو إما أن  (4)اخالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال عىل هننه إال نادراً  اجلنون هو

 (5)يكون م بقًا أو متق عًا.

سواء أ كان اجلنون أصليًا أم بار،ًا , وسواء أ كان  ال خالف بل الفقهاء يف منع  رصف اامننون 

نون متق عًا فإنه ال يمنع التكليف يف جلاقويًا أم ضعيفًا . والقوي اام بق, والضعيف غريه. أما إذا كان 

 (6)حال االفاقة وال ينفي أصل الوجوب.

  ترصف الصغي :-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/254( و كطاف القناع: )9/157(, واامنموع للنووي: )2/128(  انظر : مغني اامحتاج: )1)

 (.1/201( والبهنة رشح التحفة: )4/1375(  انظر : أصول البزدوي مع كطف األرسار: )2)

( و اامغني البن 9/157: )( و اامنموع رشح اامهذب2/279( و بداية اامنتهد: ) 5/312رشح فتح القدير: )( انظر: 3)

 .  وما بعدها(   4/505قدامة: ) 

 (.79(  انظر : التعريفات للنرجاين: م )4)

 (.3/381(  انظر : حاشية الصاوي عىل رشح الصغري: )5)

(, كطاف 166-2/165(, و مغني اامحتاج: )3/381(, والرشح الصغري: )91-5/90(  انظر : حاشية ابن عابدين: )6)

 (.442-3/417القناع: )

= 
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ا فق الفقهاء عىل أن الصييغر موجا للحنر. وا فقوا أيضييًا عىل أن الصييغري إذا كان غري مميز 

 . (1)فترصفا ه بابلة ال يعتد هبا رشعاً 

رص  صبي اامميز, إذا كان الت رشاء ف م ددًا بل النواختلفوا يف  رصف ال رضر كالبيع وال فع وال

 و واامساقاو وغريها من عقود اامعاوضات عىل ثالثة أقوال : واالجار

 .(3)وأمحد يف رواية(2)إن مثل هذه الترصفات بابلة. وهذا القول ذها إليه الطافعية :ألولالقول ا

ر اامحنور عليه, فإن أجازها إن مثل هذه الترصييفات موقوفة عىل إجازو من ييل أم :القول الثاين

 . (4)نفذت, وإن ردها ب لت. وهذا القول ذها إليه اامالكية

إن مثل هذه الترصييفات صييحيحة ونافذو, إن كان الصييبي منذونًا له يف التنارو,  القول الثالث:

ية يه احلنف له. وهذا القول ذها إل منذون  كان غري  فة عىل االجازو إن  ية, (5)وموقو محد يف روا , وأ

 . (6)جحها صاحا اامغنير

 ترصف السفيه: -3

اختلف الفقهاء يف  عريف السييفيه مع أهنا ا فقوا عىل أن  رصييف السييفيه يف ماله حكمه حكا 

 . (7) رصف الصبي اامميز

وذها  هور الفقهاء إىل أن احلنر عىل السييفيه ال بد له من حكا حاكا, كام أن فك احلنر عنه 

 ألن احلنر إذا كان بحكا احلاكا ال يزول إال به. ال بد له أيضًا من حكا احلاكا.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/521(, واامغني: )4/246(, احل اب: )3/280(  انظر : اهلداية: )1)

 (.2/166(  انظر : مغني اامحتاج: )2)

 (.3/431(  انظر : كطاف القناع: )3)

 ( .3/384(, والرشح الصغري: )296-3/294(  انظر : الرشح الكبري: )4)

( 5/281( وما بعدها, والبحر الرا،ق )5/312رشح فتح القدير: ) ( وما بعدها, 5/149(  انظر : حاشية ابن عابدين: )5)

 وما بعدها .

 (.4/272(  انظر : اامغني: )6)

(, ورشح منتهى 2/171(, ومغني اامحتاج: )3/384(, والرشييح الصييغري: )5/93(  انظر : حاشييية ابن عابدين: )7)

 (.2/294االرادات: )
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 ترصف املعتوه: -4

صل  سواء من أ ض راب عقله,  سد التدبري ال اامعتوه هو من كان قليل الفها, خمتلف الكالم, فا

   (1) اخللقة أو امرض بارئ .

رصييفا ه فإن كان العته شييديدًا , واامعتوه غري مميز, فهو كاامننون والصييغري غري اامميز,  كون  

 . (2)كلها بابلة. وقد أحلقت كتا الفقهاء العته باجلنون

وإن كان العته خفيفًا, واامعتوه مميزًا فترصفه الضار يكون باباًل والنافع يكون صحيحًا, والدا،ر 

 . (3)بل النفع والرضر يكون موقوفًا عىل إجازو وليه . وهذا مذها احلنفية

 : ترصف املغفل -5

البيوع, وال هيتدي إىل الترصييفات الرابحة يف بيعه ورشاءه, لقلة خرب ه  يف بنيغ الذي اامغفل هو

ساد.  صد االف سد اماله, وال بمتابع هواه, وال يق سفيه بننه ليس بمف سالمة قلبه,. واتلف عن ال  (4)و

  (5)اختلف الفقهاء يف امتناعه من الترصف عىل قولل

 يب حنيفة.:  ال حينر عىل اامغفل. هذا قول أالقول األول

سفيه. هذا القول الثاين: رصفا ه كال صلحته وحكا   صاحبل ورأى  حينر عليه رعاية ام قول ال

 باقي الفقهاء, إحلاقًا له بالسفيه.

 ترصف الفاسق : -6

عىل أنه ال حينر عىل الفاسق بسبا الفسق وحده دون  بذير ماله. فلو  (6)ا فقت اامذاها األربعة

 نر عليه, ألن الفاسق أهل للوالية عىل أهله وأوالده. فسق السفيه ون يبذر, ن حي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  ( 139التعريفات الفقهية : م )  ( انظر: 1)

نا،ع: )2) بدا،ع الصيي قدير: )5/191(,  ببيل احلقا،ق: )7/170(  انظر :  عدها, رشح فتح ال ما ب (, 313-7/310( و

 (.3/430( وما بعدها, كطاف القناع: )2/165(, مغني اامحتاج: )3/292الرشح الكبري: )

 (.7/311(, رشح فتح القدير: )5/100(  انظر : الدر اامطتار: )3)

 .  ( 198ال الططصية للطيخ أيب زهرو: ) ألحو( انظر: ا4)

 (.7/169(, بدا،ع الصنا،ع: )5/198( وما بعدها,  بيل احلقا،ق: )5/102(  انظر : الدر اامطتار: )5)

 (.3/440( كطاف القناع: )2/170(, مغني اامحتاج: )3/292(, الرشح الكبري: )5/102(  انظر : الدر اامطتار: )6)

= 
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 بنن الفاسق حينر عليه كاالستدامة بنن بلغ فاسقًا.(1)قول للطافعية وهناك  و

 وله أقسام : القسم الثاين: امتناع الترصف ملصلحة الغي : 

 ترصف املدين املفلس ألجل الغرماء: امتناع  -1

 ف عىل قولل : اختلف الفقهاء يف امتناعه من الترص

  (2)ال حينر عىل اامدين اامفلس, وهذا قول أيب حنيفة القول األول:

لدا،ن. ألن يف احلنر إهدارًا حلرمته وإنسييانيته وأهليته, فذلك أخ ر من رر خام يلحق ا

  (3)  رصفا ه, وال يباع ما له جربًا عنه, وإنام يؤمر بسداد ديونه. فتنفذ

دين اامفلس يف  رصييفا ه اامالية, حفاظًا عىل حقوق الدا،نل وأمواهلا حينر عىل اام القول الثاين:

 (5) وقول  هور الفقهاء.  (4) من الضياع. وهذا قول الصاحبل وهو اامفتي به عند احلنفية

 :  (6)ألجل الورثة فيام زاد عىل الثلث ترصف مريض املوت امتناع -2

ها امذا مة ا لث ااموت عىل جواز احلنر عىل مريض (7)ا فق أ، ثة,  فيام زاد عىل الث جل الور أل

به من ااف عليه ااموت كاامقا ل يف صييف القتال, واامنو  للقتل, أو  ورصح اامالكية أنه يلحق 

 اامحكوم باالعدام, واحلامل إذا بلغت ستة أشهر, وغريها.

 :  ماهلا لصالا زوجهاتدع  يف  ترصف اللوجةامتناع  -3

 عىل قولل : ف اامرأو ألجل زوجها اختلف الفقهاء يف امتناع  رص

    وئ وئ ەئ ەئ ائللمرأو الرشيدو الترصف يف ماهلا كله بالتربع واامعاوضة, لقوله  عاىل: ﴿ القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/167ج: )(  انظر : مغني اامحتا1)

 (.5/199( وما بعدها, و بيل احلقا،ق: )7/324(  انظر : رشح فتح القدير: )2)

 .  ( 5/199و بيل احلقا،ق: )( انظر: 3)

 .   (8/83و البحر الرا،ق: ) (.5/199( وما بعدها, و بيل احلقا،ق: )7/324رشح فتح القدير: ) ( انظر:4)

( 4/439( و اامغني: )330-4/332( و هناية اامحتاج : ) 5/266اخلريش: ) ( و رشح 3/265الرشح الكبري: )( انظر:5)

 . (2/287)  :و رشح اامنتهى

 (.2/888(  انظر : جملة األحكام العدلية: )6)

 (.3/405(, كطاف القناع: )4/464(  انظر : اامغني: )7)
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 . (2)وهو ظاهر يف فك احلنر عنها, وإبالقها يف الترصف هذا قول اجلمهور (1)﴾ۇئۆئ ۇئ

لصييالح زوجها يف الترصييف بغري عوض  حينر عىل اامرأو اامتزوجة احلرو الرشيييدو القول الثاين:

كاهلبة والكفالة فيام زاد عىل ثلث ماهلا. ويكون  ربعها بزا،د عن الثلث نافذا حتى يرد الزوج  يعه أو 

 . (4)ورواية عن أمحد (3)ما شاء منه. وهذا قول اامالكية

 ترصف الراهن يف ا لعني املرهونة:امتناع  -4

لزوم العقد بام يزيل ااملك  لراهن الترصييف يف اامرهون بعديس لال خالف بل الفقهاء يف أنه ل

كالبيع, واهلبة والوقف, أو يزحا اامرهتن يف مقصييود الرهن, كالرهن عند آخر, أو يقلل الرغبة يف 

 . (5)اامرهون, إال باذن اامرهتن

  (6) امتناع الترصف للمصلحة العامة: القسم الثالث:

حوا بننه جيوز امتناع الترصييف للمصييلحة العامة. ألنه ورص (7)هذا القسييا ذها إليه احلنفية

يتحمل الرضيير اخلام لدفع الرضيير العام أو يدفع الرضيير األعىل باألدنى. فذهبوا إىل فرض احلنر 

 عىل ثالثة: 

جة الردو لتبل من  لة, كتعليا الزو باب نا  احليل ال لذي يعلا ال اماجن : هو ا األول : اامفتي ا

سقار الزكاو, وال يبايل بام يفعل من حتليل احلرام وحتريا احلالل, أو زوجها, أو  عليا احليل  صد إ بق

 أن يفتي عن جهل.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو النساء  .6(  اآلية: )1)

 (.4/464(  انظر : اامغني: )2)

( و الذخريو: 3/136و الفروق للقرايف: ) (3/402( وما بعدها, الرشييح الصييغري: )3/307ظر :الرشييح الكبري: )(  ان3)

(7/294). 

 (.3/405(, كطاف القناع: )4/464(  انظر : اامغني: )4)

ية: م )5) ية ال ح اوي: )319(  انظر : القوانل الفقه حاشيي لا: )(, أسيين4/247(,  (, واامغني: 2/158ى اام ا

(6/448.) 

 (. 17/101ااموسوعة الفقهية : ) (  انظر : 6)

(, رشح فتح القدير: 7/169( وما بعدها, بدا،ع الصيينا،ع: )5/102(, الدر اامطتار: )5/193(  انظر:  بيل احلقا،ق: )7)

(7/316.) 

= 
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الثاين :  ال بيا اجلاهل : هو الذي يسييقي اامرىض دواء مهلكًا, وإذا قوى عليها اامرض ال يقدر 

 عىل إزالة رره.

ليط هيا به, وإذا جاء أوان الثالث : اامكاري اامفلس : هو الذي يكري إبال وليس له إبل وال مال 

 اخلروج افي نفسه. 

الرشييعي الذي يمنع  لثالثة حقيقة االمتناع وهو اامنعوليس اامراد بامتناع الترصييف عن هؤالء ا

نفوذ الترصف, وإنام اامقصود اامنع احليس, ألن األول مفسد لألديان, والثاين مفسد لألبدان والثالث 

ين دفع رر الحق باخلام والعام, وهو من األمر باامعروف مفسييد لألموال. فمنع هؤالء اامفسييد

 . (1)والنهي عن اامنكر

 : حلق اامسلمل  رصف اامر دامتناع الرابع: 

وذها الطييافعية واحلنابلة إىل أن اامر د حينر عليه حلق اامسييلمل, ألن  ركته فيئ فيمنع من 

 . (2)الترصف يف ماله لئال يفو ه عىل ا امسلمل

االمعنىااإلجمالياللقاعدةا:اثالثاًا:ا

 دل هذه القاعدو عىل أن احلنر عىل االنسان واالمتناع من الترصف ال يمنع ثبوت ااملك له, قد 

يكون االنسييان ممتنعًا عن الترصييف, إما امصييلحة نفسييه أو امصييلحة غريه ولكنه جيوز له أن يملك 

 امحضة. األشياء, وذلك ألن ثبوت ااملك له من باب الترصفات النافعة ا

دية قد يمنع من راة االيختيار واحلراالوالقاعدو  فيد أيضييًا أن االنسييان مع كونه صيياحا 

الترصف امصلحة نفسه, وامصلحة غريه وهذا احلرص واامنع ال يكون سدًا جللا مصاحله اخلاصة بل 

 عتبار هبا من غريها. ن الترصف حتقيقًا امصلحة أوىل االيكون امتناعه م

القاعدو أن ثبوت ااملك يف األشييياء يعتمد عىل ااموجا, فإذا وجد ثبت ااملك,  ويفها من داللة

وإن كان صاحا ااملك من ال يقدر عىل الترصف فيه. فإذا زال عنه احلنر واامنع من الترصف يسوغ 

 له أن يترصف يف ملكه بام يطاء.

نها  دل بفحواها و قد جاءت القاعدو مقيدو  بممتنع الترصيف امصيلحة غريه  عىل الغالا, ولك

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (17/101وانظر كذلك يف ااموسوعة الفقهية: ) (.5/93(  انظر : حاشية ابن عابدين: )1)

 (.2/274(, ورشح منتهى االرادات: )2/165(, مغني اامحتاج: )3/292حاشية الدسوقي: )(  انظر : 2)
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عىل أن االنسييان إذا كان ممتنعا من الترصييف يف ماله ألجل غريه فهو أوىل أن يكون ممتنعا من سييا،ر 

  الترصفات امصلحة نفسه.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

نابلة, إال أن هذه القاعدو  تعلق باحلنر عىل الترصف, وهي من القواعد التي اعتنى هبا فقهاء احل

 (1) القاعدو بمضموهنا مما ا فق عليه الفقهاء.

 ألن ااملك إذا ثبت بسبا رشعي فال يمنع ذلك امتناع الترصف كملك الصبي.

وألن انتقال ااملك وثبو ه إنام ينبني عىل سييببه الناقل له, وهو العقد وما يف معناه, فإذا ثبت ذلك 

 (2) فال يمنع امتناع الترصف منه.

ًا اا:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدةا:اخامسا

  ندرج حتت هذه القاعدو  لة من الفروع الفقهية منها : 

كنه ممنوع من الترصييف القويل والفعيل يف أمواله ث عن مورثه, ولواامور الصييبي يملك اامال-1

ر , وكذلك يف سييا،ذن الويص امصييلحته, وامتناعه من الترصييف ال يمنع ثبوت ملكه يف ال كةإال بإ

 . احلقوق

اامطيي ي يملك اامبيع يف بيع اخليار بنفس العقد, وإن كان اخليار هلام أو للبا،ع, وهذا  : ومنها -2

وامتناع الترصييف يف اامبيع ال يمنع ثبوت  (4)وأحد أقوال الطييافعية الثالثة (3)عند احلنابلة يف اامذها

 ملك اامط ي فيه. 

امء ملكه. وإن كان الراهن يمنع من نلراهن لكوهنا من اامال اامرهون و زوا،ده يملكه ا ومنها:-3

 . (5)الترصف فيه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نا،ع )1) بدا،ع الصيي بدين )6/146( انظر:  عا ية ابن  حاشيي ية )م5/90,93,110,423(,  (, 212(, والقوانل الفقه

وما بعدها(, 2/130( وما بعدها, ومغني اامحتاج )3/241(, والرشح الكبري للدردير )3/306وحاشية الدسوقي )

 وما بعدها(. 3/321(, وكطاف القناع )6/22(, واامغني البن قدامة )1/309,311واامهذب )

 (.6/22( انظر: اامغني البن قدامة )2)

 (.22-6/20(  انظر : اامغني: )3)

 (.2/15(  انظر : مغني اامحتاج: )4)

 (.2/22(  انظر : اامغني البن قدامة: )5)

= 
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اامر د يملك األشييياء, وكذلك غالت ملكه مع كونه ممنوع الترصييف يف ماله حلق ومنها: -4

 (1) اامسلمل.

اامدين اامفلس فإنه يثبت له ااملك يف األشييياء اامطيي او مع كونه ممنوع الترصييف يف  ومنها:-5

 (2)ماله.

صحيحة ومعمول هذ صفة اامذكورو قاعدو  ه نامذج من الفروع الفقهية التي  ؤكد أن القاعدو بال

 واهلل أعلا بالصواب. هبا لدى الفقهاء 

 

  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/274(, ورشح منتهى االرادات )2/165(, ومغني اامحتاج )3/292) ( انظر: حاشية الدسوقي1)

شية الدسوقي )15,62( انظر: الفتاوى اهلندية )2) شية القليوي )268, 3/67(, وحا (, 2/287(, ورشح اامنهاج مع حا

 (.2/278ورشح منتهى االرادات )
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 القواعد والضوابف فيام ال  ثبت فيه ااملكية:صل الثاين : الف

 و فيه  سعة مباحث:

 : صل به ملك  املبحث األول سد فيه العقد ن حي ضع ف قاعدو:  كل مو

 و إن قبض .

 : ضابف: األعيان ال متلك باالجارو املبحث الثاين . 

 :ضابف: األعيان ال متلك عن أرباهبا باجلنايات . املبحث الثالث 

 :عىل األشياء اامحرمات بنعياهنا  قاعدو: ال يقع ااملك املبحث الرابع. 

 :قاعدو: األموال ال  تملك عىل أرباهبا بالدعاوي . املبحث اخلامس 

 :ضابف: الصلة ال متلك قبل القبض .  املبحث السادس 

 :اعدو:  ال يثبت ااملك بالطبهة .ق املبحث السابع 

 :قاعدو: اامنهول ال يصح متلكه .  املبحث الثامن 

 :قاعدو: ااملك اخلبيث ال يفيد إبالق االنتفاع . املبحث التاسع 
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 يه العقد مل حيصل به ملك وإن قبض: قاعدة: كل موضعٍ فسد ف املبحث األول
 
حمال للملك وهي كنصٍل فقهي  ونه مع ك ه ااملكية هذه القاعدو من القواعد اامتعلقة بام ال  ثبت في

صل به القبض. سد ولو ا  بتلك األعيان و اامنافع وهي  تعلق  حتوي يف بياهتا أحكام اامعقود عليه الفا

 التي ال يثبت فيها ااملك  لفساد العقود الواردو عليها.

كقاعدو فاد ه للملك. والقاعدو إعىل أحكام العقد الفاسد من حيث  كام أن القاعدو  لقي الضوء

لك حمل اام هنا وردت يف  لداللة واامعنى إال أ فاسيييد من حيث ا وهلذا أفردت دراسييية يف  ,العقد ال

 مضموهنا.

 دراسة القاعدو  نا عىل ال  يا اامذيل:

 :: الكالم على أصل القاعدة ووضعهاأوالً 

قاع ها من القواعد التي اعتنهذه ال لة ىدو بصيييغت قدهبا فقهاء احلناب مة يف , وقد ذكرها ابن  ا

سد العقد مل حيصل به مل  وإن قبض»فقال:  (1)الكايف شبه   كل مووع ف سد فن ألنه مقبوض بعقد فا

 .  (2)والقاعدو ذكرها الندوي يف ااموسوعة أيضا .  «ما لو كان الثمن ميتة

ئا من قد وردت و بارها أذكر هنا شييي بنلفاظ خمتلفة حسيييا اختالف الفقهاء يف اعت القاعدو 

 ألفاظها.

 عند فقهاء احلنفية: فاظها أل -1

 . (3)الفاسد يفيد ااملك بالقيمة ال بالثمن

 . (4)الفاسد يفيد ااملك عند ا صال القبض به

 . (5)البيع الفاسد يفيد احلكا عند القبض

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (  3/62( الكايف البن قدامة: )1)

 (2/354( موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (5/107( بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (6/404( رشح فتح القدير: )4)

 (371( مادو رقا: )1/207( جملة األحكام العدلية: )5)

= 
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هذه األلفاظ من فقهاء احلنفية  طييري إىل أن القاعدو مما وقع فيه اخلالف بل الفقهاء, ويظهر أثر 

 ان أقواهلا يف اعتبار القاعدو.هذا اخلالف عند بي

  ة:يعند املالكألفاظها -2

 . (1)البيع الفاسد إنام يدخل يف ضامن اامط ي إذا ن يكن فيه خيار 

 . (2)البيع الفاسد ال ينقل ااملك وإنام ينقل الضامن خاصة 

 . (3)عليه أم ال  عهل ينقل بيع ذوفساد شبهة ااملك إن ٌأ 

  عند الشافعية:ألفاظها -3

 . (4)الفاسد اليملك فيه يشء 

  عند احلنابلة:-4

 . (5)العقد الفاسد وجوده كعدمه 

  (6)وهناك عبارات أخرى  طهد ألصل القاعدو أيضا 

 ا: المعنى اإلجمالي للقاعدة:ثانيً 

دَ  داامذكور يدل عىل أن العق هذه القاعدو باللف  بسييبا من  يف موضييع من اامواضييع  إذا َفسييَ

ثبت فيه ااملك و لو ا صل به قبض من أحد ال رفل, فاامعقود عليه الفاسد ال يعترب أسباب الفساد ال ي

 . حمال للملك. ويعترب الترصف فيه مثل الترصف يف ملك الغري

الفاسد رشاء فاسد . وعىل هذا كل  رصف من قابض بيف اامقبوض قابض الوال ينفذ  رصف من 

 يكون  عديا عىل ملك غريه.

العام  فيد أن القبض ال يؤثر يف صييحة  رصييف القابض فيام قبضييه بعقد والقاعدو بمفهومها 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (3/868(, وانظر: القبس البن العريب: )8/399( )7/507( البيان والتحصيل: )1)

 (5/63عيار للونرشييس: )( انظر: اام2)

 (128( انظر: رشح اامنهو اامنتطا: م )3)

 (3/13( انظر: اامنثور يف القواعد: )4)

 (5/420( وكطف القناع: )3/117( انظر: الروض اامربع: )5)

 (2/171: )( و حاشية الرميل310للسيوبي: م ) ( انظر: األشباه والنظا،ر6)

= 
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 فاسد, ألن الفاسد اليقوم سببا للملك وكذلك القبض يف اامبيع الفاسد يف ثبوت ااملك فيه.

 :ار ھذه القاعدةا: أقوال العلماء في اعتبثالثً 

 . هبذا االبالق (2)واحلنابلة  (1)سبقت االشارو إىل أن القاعدو اعتربها فقهاء الطافعية 

متام القبض عىل اامعقود  امالكية, فقالوا بثبوت ملك الترصييف عند  وخالفها فقهاء احلنفية وا

 . (3)عليه. وعرب فقهاء اامالكية عن هذا ااملك بطبهة ااملك

 (4)وذلك ألن القبض عند فقهاء احلنفية مطييابه بالعقد, واامسييتفاد بالقبض هو ملك الترصييف 

 . اعدو البابل إن شاء اهلل  عاىلوينا بيانه يف ق

 رابعاً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو فروع متعددو منها:

لو فسد البيع ألجل الغرر أو لوجود الرضر يف  سليا اامبيع بنن باع أحد جذعًا يف سقف, أو -1

مكنه  سييليمه إال بالنزع والق ع, وفيه رر جرًا يف حا،ف أو ذراعًا يف ديباج, فإنه ال جيوز, ألنه ال يآ

بالبا،ع, والرضر غري مستحق بالعقد, فكان بيع ما ال جيا  سليمه رشعًا فيكون فاسدًا وال يثبت هبذا 

 (5) العقد ااملك للمط ي وإن حصل به قبض.

رصف إىل النقد الغالا, فومنها: -2 رشو دراها, ويف البلد نقود خمتلفة, ان شيئًا بع صح لو باع  ي

العقد, لكنه إذا كان يف البلد عدو نقود غالبة فالبيع فاسد, ألن الثمن جمهول إذا البعض ليس بنوىل من 

 (6) البعض.

لو فسييد العقد بنهالة األجل سييواء أكانت جهالة األجل فاحطيية كهبوب الريح  ومنها:-3

ن األول فيه غرر ونزول اام ر ونحو ذلك, أم متقاربة كاحلصيياد والديا  والنريوز ونحو ذلك, أل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( 3/364( انظر: هناية اامحتاج: )1)

 (6/328( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (2/27( انظر: جواهر االكليل: )3)

 (13/172( انظر: اامبسور للسخيس: )4)

 (.109-4/108(, حاشية ابن عابدين )5/168( انظر: بدا،ع الصنا،ع للكاساين )5)

 (.3/3( انظر: الفتاوى اهلندية )6)

= 
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صل به  الوجود والعدم, والنوع الثاين مما يتقدم ويتنخر فيؤدي إىل اامنازعة, فال يثبت فيه ااملك ولو ح

 (1) القبض.

بيع ال ء واستثناء يشء جمهول منه وصورو ذلك أن يبيع حيوانًا ويستثنى ما يف ب نه ومنها: -4

وألن جهالة اامسييتثنى  وجا جهالة اامسييتثنى منه,  فالبيع فاسييد, ألن اجلنل يف ب ن احليوان جمهول,

 (2) فال يثبت به ااملك وإن قبض اامط ي.

لو حصل فساد البيع ألجل جهالة القدر بنن باع رصو حتتها دكة متنع من تمل القدر  ومنها:-5

 (3) فإنه ال يثبت فيه ااملك, ألنه وقع بيعًا فاسدًا.

اع بملء ذا البيت أو جلهالة بنصييل مقدار اامبيع بنن بإذا حصييل فسيياد العقد بسييبا اومنها: -6

 (4)صاو ذهبًا, يعترب ذلك العقد فاسدًا وذلك ألنه غرر ال يسهل اجتنابه.بزنة هذه احل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/26(, واالختيار )5/178( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 (.13/19( انظر: اامبسور للسخيس )2)

 (.2/320،ر البن الوكيل )( انظر: األشباه والنظا3)

 (.2/16(, ومغني اامحتاج )2/319( انظر: األشباه والنظا،ر البن الوكيل )4)
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 املبحث الثاني : ضابط : األعيان ال متلك باإلجارة
 

ابف عيان عن بريق االجارو, والضييهذا الضييابف من الضييوابف اامهمة التي  تعلق بملكية األ

ضمونه كام أنه يبارش حكا األعيان  وي حكا االجارو من حيث إفادهتا املكية األعيان.حي بمدلوله وم

 اامستنجرو من حيث ثبوت ااملك فيها.

  نا عىل ال  يا اامذيل :  دراسة الضاب ة

 أوالً: الكالم على أصل الضابط، ووضعھ وألفاظھ: 

ضابف باللف  اامذكور ذكره القاا أبو سا،ل الفقهية هذا ال وكذلك النووي  (1)يعىل احلنبيل يف اام

ال جيوز أن يستنجر الربكة ألخذ السمك منها, ألن األعيان »حيث قال :  (2)يف اامنموع رشح  اامهذب 

ال متلك باالجارو فلو اسييتنجر الربكة ليحبس فيها ااماء لينتمع فيها السييمك, ويصيي اده فوجهان : 

 ياد هبا, فنازت ند األصييحاب جوازه...ألن الربكة يمكن االصييأحدمها: ال جيوز...وأصييحهام ع

طبكة.  طافعي إجارهتا كال أراد به إذا حصل منها  " ال جيوز إجارو الربكة للحيتان " :قالوا : وقول ال

سييمك وأجرها ألخذ ما حصييل فيها, وهذه االجارو بابلة, ألهنا إجارو ألخذ الغري , فنما الربكة 

 « .رهتاالفارغة فإنه جيوز إجا

إذا ثبت هذا فهل يملك ااماء »حيث قال : « األعيان ال  سييتباح باالجارو»وقد ذكره ااماوردي بلف  : 

عىل أنه يملك, ومن أصحابنا من  : )من أنواع اآلبار( أم ال؟ نص الطافعي  (3)الذي حيصل يف هذين الغربل

  . (4)«جارو, ألن األعيان ال  ستباح باالجاروقال : ال يملك, ألن ااماء يف البئر لو كان مملوكًا يستباح باال

ألن االجارو  رصييف يف منافعه ال يف عينه, وليس من »قال يف اامبسييور ما يؤكد هذا اامعنى: 

ببيانه, رورو صييحة االجارو  رق اامحل, فإن منافع احلر متلك باالجارو عند إجيابه أو إجياب الغري 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.455) م:احلنبيل  يعيليب (  اامسا،ل الفقهية أل1)

 (.9/345(  اامنموع رشح اامهذب: )2)

 (.315الغربل:  ثنية غرب وهو آداب إخراج ااماء من البئر.انظر: القامو  اامحيف م ) (3)

 ( .7/506(  احلاوي الكبري للاموردي:  )4)

= 
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 . (1)«و كون منفعته حقًا له

 . (2)هذا اامدلول كثري من الفقهاء يف كتبها وأشار إىل

 : ثانياً : شرح مفردات الضابط وما يتعلق بھ

 معنى األعيان لغة واصطالحار : 

والعل   لق عىل أشييياء.  (3):  ع عل , وهو اامال احلار الذي  راه العيوناألعيان يف اللغة-أ

يف الذمة. ويقال اشيي يت بالعل أي النقود    لق عىل ما يقابل الدين, يقال : اشيي يت بالدين أي ما

و  لق العل عىل ما رب « . أخذت مايل بعينه أي نفس ماله». وعل ال ء : نفسه. يقال : واحلار

من الدنانري والدراها, ومن ابالقاهتا العل البارصو. والعل يمعنى اجلاسييو . واألخوو األعيان 

و  لق عىل ما يقابل العرض وما يقابل الدين  (4)أيضييياً ها االخوو األشييقاء. و  لق عىل الذوات 

 (5)أيضًا.

 األعيان يف االصطالح : -ب

ما دي ووجود خارجي حيسيي وشييطص يمكن معه إحرازه » هي أن يكون ال ييء ذا كيان 

 . (6)«والسي رو عليه

امادية اامحسييوسييية كاامنكوالت واامرشييوبات  األعيان هي فوعىل هذا  الذوات واألشييياء ا

 اء والع ور ونحو ذلك. وقال الكفويوالسيارات واألثاث واأللبسة واألجهزو الكهربا،ية ومواد البن

 (7)«العل هو كل يشء عرض إال الدرها والدنانري, فإهنام عل: »

صان وكرا لاامعل ال ء  :العل« : »جملة األحكام العدلية»وقد جاء يف  ططص كبيت وح ل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (18/160(  انظر : اامبسور للسخيس: )1)

(, 3/469) "(, كطيياف القناع1/356) "(, واامحرر2/419(, بداية اامنتهد: )4/175(  انظر : بدا،ع الصيينا،ع: )2)

(4/2-10.) 

 (.727(معنا مقاييس اللغة: م )3)

 (.641( واامعنا الوسيف: )1572والقامو  اامحيف: م) (,466(  انظر : خمتار الصحاح: م)4)

 (.4/311(  انظر : احلاشية القليويب: )5)

 (.1/112(, وجملة األحكام: )2/15(  انظر : بحوث مقارنة يف الفقه االسالمي: )6)

 ( لعل هذا االبالق قديا, وهو إبالق الثمن عىل العل.5/599(  انظر : الكليات: )7)

= 
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   (1)«وصربو حن ة وصربو دراها حار ل, وكلها أعيان

 ماذا يملك باالجارو أو حمل االجارو ما هو؟  تعلق هبا مسنلة وهي:   -ج

ولكنها اختلفوا يف بيان اامعقود  (2) الفقهاء متفقون عىل أن االجارو  ستباح هبا اامنافع ال األعيان, 

 ارو وصفته وذهبوا إىل ثالثة اجتاهات: عليه يف االج

  وهي تتلف باختالف حماهلا.متلك باالجارو اامنافع م لقًا ,  اإلجتاه األول:

 . (3)وهذا مذها احلنفية

 عيان, ومنافع يف الذمة األإنه يستباح باالجارو منافع  اإلجتاه الثاين:

 . (5)والطافعية(4)وهذا مذها اامالكية

 . (6)لذمة  عنيل النقد للطروج من مبادلة الدين بالدينواش بوا يف إجارو ا

 أنه يستباح باالجارو ثالثة أشياء:  اإلجتاه الثالث :

 يف الذمة كطيابة ثوب ورعي غنا.  عمل يف الذمة يف حمل معل أو موصوفال-1

 عل موصوفة يف الذمة. منفعة-2

 عل معينة امدو حمددو. منفعة -3

 . (7)وهذا مذها احلنابلة

نافع م لقًا ما ن يدل دليل مانع  ألن اامصييلحة وحاجة هو القول بإفادو ملك اام الذي يظهر لي

 النا   قتيض ذلك .

 :  الثاً : المعنى اإلجمالي للضابطث
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/74(: )159ة األحكام العدلية, اامادو: )(  انظر : جمل1)

 (.4/411(, والفتاوى اهلندية: )175, 4/174(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )2)

واامهذب:  (.4/3حاشييية الدسييوقي: ) و(.4/411(, والفتاوى اهلندية: )175, 4/174(  انظر : بدا،ع الصيينا،ع: )3)

 (.3/469ع: )( وما بعدها, وكطاف القنا6/8اامغني: ) و(.1/399)

 (.4/3(  انظر : حاشية الدسوقي: )4)

 (.1/399( واامهذب: )3/68(  انظر : منهاج ال البل: )5)

 (.2/249(  انظر : بداية اامنتهد: )6)

 (.3/469( وما بعدها, وكطاف القناع: )6/8(  انظر : اامغني: )7)

= 
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باللف  اامذكور  دل عىل أن االجارو ال  فيد ملكية األعيان, وإنام  فيد ملكية اامنافع,  ةالضيياب 

ينصييون عىل أن االجارو ال  نعقد عىل إ الف العل ذاهتا بل االجارو  -هللرمحها ا-وعىل هذا الفقهاء 

ستيفا  قع عىل منفعة يمكن ستهالك العل ؤا ستدعي ا ها مع بقاء العل اامؤجرو, فإذا كانت االجارو  

سدو  بلاامؤجرو فإ ستيفاء  هنا ال يعتربوهنا إجارو فا سعوا يف ا ع منافعها, فقالوا إذا كانت اامنافإهنا  و

 . (1)يقتيض استيفاؤها إ الف العل كالطمعة لإلضاءو, فإن االجارو  قع صحيحة

بمفهومها العام  فيد أن االجارو عىل ملكية األعيان ال  نعقد صييحيحة وهي إجارو  والضيياب ة

 فاسدو. 

ا:ااالضابطرابعاً:اأقوالاالفقهاءافيااعتباراهذ

و بالتايل ا فقوا عىل اعتبار صحة الضابف.   , (2)نافععىل أن االجارو ال  قع إال عىل اام الفقهاء  ا فق

 عىل قولل:ولكنها اختلفوا  يف استهالك األعيان باالجارو  

أن االجارو ال  نعقد عىل إبالق العل ذاهتا, وبناء عليه ال متلك األعيان هبا, وهو  القول األول:

ال أن فقهاء احلنابلة استثنوا من هذا األصل , إ(5)واامنصوم عند احلنابلة (4), واامالكية(3)مذها احلنفية

 ها إ الف العل كالطمعة لإلضاءو.ا إذا كانت اامنافع يقتيض استيفاؤم

ثاين:  كان القول ال لك إذا  نافع, وذ هنا  قع عىل اام نه جتوز االجارو عىل اسييتهالك العل كام أ أ

هالك األعيان باالجارو, وهو مذها استهالكها  بعًا ألعياهنا, وبناء عىل هذا فإن اامستنجر يملك است

 (6) الطافعية.

قالوا: ألن استهالك اامنافع قد يقتيض استهالك العل  بعًا كإجارو الظئر وإنزاء الفحل واستئنار 

 الطنر للثمر.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/469ف القناع: )( وكطا2/419( وبداية اامنتهد: )4/175( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

(, 6/8(, واامغني )3/68(, منهاج ال البل )182-4/181(, والرشييح الصييغري )4/178( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )2)

 (.3/469وكطاف القناع )

 (.4/175( انظر: بدا،ع الصنا،ع )3)

 (.20-4/16(, حاشية الدسوقي )2/419( انظر: بداية اامنتهد )4)

 (.4/304واامغني )(, 1/356( انظر: اامحرر )5)

 (.3/68(, ومنهاج ال البل )407-1/399( انظر: اامهذب )6)
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هو اعتبار هذه القاعدو وصحتها, ألن األصل يف االجارو هو العقد عىل اامنافع,  الذي يظهر لي

 كره فقهاء الطافعية فإنه مقتىض عقد االجارو, ال  األصل. واهلل أعلا بالصواب.ذماال عىل األعيان, و

 : الضابط االفروع المندرجة تحت ھذ خامساً:

 فروع فقهية متعددو, منها:   ندرج حتت هذا الضابف

 االجارو اامنتهية بالتمليك, وينا بياهنا عىل ال  يا اامذيل:  :مسألة -1

 ملنتهي بالتملي : أوالر : تعريف اإلجيار ا

 . (1)هو عقد عىل منفعة عل ينقلا إىل ذاهتا بسداد  يع العوض

وصييورو هذا العقد أن يسييتلا أحد اامتعاقدين عينًا آلخر ينتفع هبا بعوض عىل أقسييار يتملكها 

سابقة  سار ال ستحق اامالك األول األق سار ا سداد بعض األق سار, فإذا عنز عن  سداد األق بنهاية 

 . (2) جاع العل اامعقود عليهاوحيق له اس

 ثانيار: حكم عقد اإلجارة املنتهية بالتملي :

 اختلف الباحثون اامعارصون يف حكا هذا العقد عىل قولل:

اامنع من مثل هذه اامعاملة واالكتفاء عنها ببدا،ل أخرى. وهذا القول ذها إليه  القول األول :

دية يف قرارها, وجملس جممع الفقه االسييالمي يف قرارها هيئة كبار العلامء باامملكة ا لعربية السييعو

 (. 1/3( )13رقا: )

 واستدلوا بام ييل : 

. قالوا : واامقصييود به هنا رشر عقد بعقد, وهذا ال  (3)هنى عن بيعتل يف بيعةملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -1

 جيوز.

 إن فيه إجلاء للمستنجر لالستدانة لسداد  القسف األخري.-2

 يزاد فيها من أجل مراعاو هذا العقد, وهذا ظلا للمستنجر.إن أقسار االجارو -3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.13(  انظر : عقد االجارو اامنتهي بالتمليك: م)1)

 (  انظر : اامرجع السابق .2)

( . إسناده حسن, انظر: مسند االمام أمحد بن حنبل 9584( برقا : )2/432(  انظر : احلديث أخرجه أمحد يف مسنده: )3)

 ( . 15/358تحقيق شعيا األرنؤور: )ب



 351 الفهارس 

إن هذا العقد يؤدي إىل  سيياهل  الفقراء يف الديون بحيث  صييبح ذما كثري منها مطييغولة -4

 منهكة.

 إن هذا العقد وأمثاله ربام يؤدي إىل إفال  بعض الدا،نل لضياع حقوقها يف ذما الفقراء. -5

 جممع الفقه االسالمي : ومن البدا،ل التي اق حها جملس

 : البيع باألقسار مع احلصول عىل الضامنات الكافية. األول

إع اء اامالك اخليار للمسييتنجر بعد االنتهاء من وفاء  يع األقسيييار  مع: عقد إجارو  الثاين

 االجيارية اامستحقة خالل اامدو يف واحد من األمور التالية : 

 مر مدو االجارو .-1

 ارو ورد العل اامنجورو إىل صاحبها.إهنا عقد االج-2

جواز هذا العقد. وهذا القول ذها إليه بعض الباحثل, ومنها سييعد بن نارص  القول الثاين :

 الطثري. 

 واستدلوا بام ييل :

صحيح عىل منع هذا  -1 صحة واجلواز مع عدم ورود دليل  رشور والعقود ال صل يف ال إن األ

 العقد.

 العربون. قيا  هذا العقد عىل بيع -2

  إن الصواب صحة  عليق الترصفات عىل أمور مستقبلة.  -3

: لو اسييتنجر عبدًا لصييناعة يشء أو خلدمة ما فإن اامسييتنجر ال يملك ذلك العبد ومنها-2

 باالجارو, وإن كانت االجارو إىل التنبيد  ألن األصل يف االجارو أهنا  قع عىل اامنافع . 

َر اامستنجر الومنها-3 عَل اامستنجرو لغري اامؤجر فإنه يملك ذلك, وجيوز له  سليا العل : لو أجَّ

 للمستنجر الثاين استيفاًء للمنافع, و كون العل اامؤجرو يف ملك اامؤجر األول وهو مالك العل . 

 .  (1)وهذا مذها  هور الفقهاء

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شية ابن عابدين )4/425( انظر: الفتاوى اهلندية )1) (, 1/403(, واامهذب )5/417(, ومواها اجلليل )5/56(, وحا

 ( .55, 6/53واامغني مع الرشح الكبري )

= 
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 .  (1)وذها القاا من احلنابلة إىل منع ذلك م لقاً 

 واامنافع ن  دخل يف ضامنه فلا جيز .  (2)«با ما مل يضمنهنى عن ر»: ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

هو القول األول ألن قبض العل يقوم مقام قبض اامنافع واهلل أعلا بالصييواب  الذي يظهر لي

 . 

    (3)مسنلة رهن اامستنجر العل اامستنجرو  : ومنها -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها . 6/53( انظر: اامغني البن قدامة )1)

 (.296م)( احلديث سبق ترجيه . 2)

 .  (6/533اامغني البن قدامة: ) نظر: ( ا3)
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 املبحث الثالث : ضابط : األعيان ال متلك عن أربابها باجلنايات
 

كثريًا من  , وهو ضييابف مها يطييملهذه الضيياب ة من الضييوابف التي  تعلق بام ال  ثبت فيه ااملكية

سا،ل اامتعلقة باجلنايات التي  شياء.ال اام ستحق هبا ااملكية يف األ و هو باامفهوم العام إىل أن اجلنايات   

 ال يقوم هبا ااملك يف األعيان. 

 : دراسة الضابف  تكون من النقار التالية 

اووضعه:ضابطاأولً:االكالماعناأصلاال

هذا الضييابف باللف  اامذكور ذكره ااماوردي يف احلاوي الكبري حيث قال : )ودليلنا : هو أن رقبة 

سيده, واألعيان ال متلك عن أرباهبا  صري بالعبد ملك ل صال وأ لف ماالً, ال ي اجلنايات, كالفحل إذا 

 (2)وكذلك ذكره الندوي يف موسييوعته اامطييهورو (1)د...الفحل مملوكا  لصيياحا اامال, فكذلك العب

وإذا جنى »ومنها : قال يف اامبسييور :  (3)وأشييار إىل مضييمون هذا الضييابف كثري من الفقهاء يف كتبها

 .  (4)«رم عندناخليار إن شاء دفعه هبا وإن شاء فداه باألالعبد جناية خ ن, فمواله با

مة ألن منفعة الرقبة له ناية فالفداء عىل صيياحا اخلدلعبد جولو جنى ا»ويف بدا،ع الصيينا،ع : 

ضامن)ملسو هيلع هللا ىلص: فكان  الفداء عليه لقول النبي  صار كعبد الرهن إذا جنى جناية أن الفداء   (5)(اخلراج بال و

عىل اامرهتن. ألنه هو اامنتفع به بحبسييه يف دينه . أو يقال: إن الفداء عىل صيياحا الرقبة, ألن اجلناية 

فوت لو فدى صاحا يإن حقك  : قة والرقبة له, ولكن يقال لصاحا اخلدمةحصلت من الرقبة حقي

 . (6)«دي حقك فافالرقبة أو دفع وإن أردت أن حتي

ولو جنى العبد جناية خ ن فان مواله باخليار إن شيياء دفعه هبا, وإن شيياء فداه »و فيه أيضييًا:  

عليه, واخل ن يف ذلك والعمد  نيعليه يف ذلك ب ء حتى يربأ اامنباألرم , وأمسك عبده وال يقيض 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .7/163(  احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 ( .2/72(  انظر: موسوعة القواعد للندوي: )2)

 ( .3/178( واألم: )5/378( واامبدع: )10/78(  انظر : االنصاف: )3)

 ( .27/26(  اامبسور للسخيس: )4)

 .( 36احلديث سبق ترجيه م )  (5)

 ( .7/387بدا،ع الصنا،ع: ) (  انظر :6)
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صغري من اجلراحات والكبري  صام, وال واجلرح سواء ما ن يبلغ النفس, فإذا بلغ النفس فإن فيه الق

احلر اامسييلا  عىلثنل يف ذلك كله سييواء, يدفعه مواله بنرم ذلك كله, وجناية العبد للواحد واال

والصييغري والكبري يف ذلك سييواء, يدفعه مواله واامرأو والعبد واامكا ا واامدبر وأم الولد والذمي 

بذلك أو يفديه بنرم ذلك, وجنايته فيام سييوى ذلك من احليوان والعروض واألموال دين يف عنقه 

دبر وأم الولد, وال جناية بالغًا ما بلغ, وال يعقل العاقلة شيئًا من جناية العبد واام يسعى فيه أو يباع فيه

 " . (1)بعض قيمته عبد قد عتق بعضه وهو يسعى يف

وإذا جنى العبد فقتل حرًا »وقد جاء يف التلقل ما يؤكد هذا الضييابف عند فقهاء اامالكية, فقال: 

شاء أسل رم أقيمته أضعاف  تعليه وإن كان مه فصار ملكًا للمننيأو عبدًا فوىل اجلاين باخليار, إن 

 .  (2)«اجلناية, وإن شاء افتداه بنرم اجلناية

السييابع إذا جنى العبد فنرشييه يتعلق برقبته, وال يتعلق بسيييده وال » الوسيييف : قال الغزايل يف

 . (3)«أن يتعلق به :بعاقلته, وهل يتعلق بذمته حتى ي الا بعد العتق, فيه قوالن واألقيس 

وإذا جنى العبد فعىل سيييده أن يفديه أو يسييلمه, »ما يدل عىل ذلك:  (4)وقال ابن قدامة يف اامغني 

 « . اجلناية أكثر من قيمته ن يكن عىل سيده أكثر من قيمتهفإن كانت 

باامال, إما لكوهنا ال  وجا إال اامال, وإما لكوهنا موجبة للقصييام  هذا يف اجلناية التي  ؤدى

سيده.  فعفا عنها إىل اامال, فإن جناية العبد  تعلق برقبته إذ ال الو من أن  تعلق برقبته أو ذمته أو ذمة 

ية أو ال جيا يش ية احلر, وألن جنا بارها كننا ية آدمي فينا اعت غاؤها ألهنا جنا ء وال يمكن إل

صغري واامننون غري ملغاو مع عذره وعدم  كليفه, فنناية العبد أوىل, وال يمكن  علقها بذمته ألنه  ال

 علقها بذمة السيييد, ألنه ن جين فتعل  يقيضيي إىل إلغاءها أو  نخري حق اامنني عليه إىل غري غاية وال

برقبة العبد,  وألن الضييامن موجا جنايته فتتعلق برقبته كالقصييام ثا ال الو أرم اجلناية من أن 

يكون بقدر قيمته فام دون أو أكثر, فإن كان بقدرها فام دون, فالسيييد خمري بل أن يفديه بنرم جنايته  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/591(  انظر : اامبسور للطيباين: )1)

 (.2/486(  انظر : التلقل: )2)

 (.6/378(  انظر : الوسيف للغزايل: )3)

 .  ( 12/35غني البن قدامة: ) ( انظر: اام4)

= 
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 . (1)«أو يسلمه إىل ويل اجلناية فيملكه

شها برقبته ألنه ال جيوز إجياهبا عىل وإذا جنى ا»وجاء يف الكايف:  لعبد جناية  وجا اامال  علق أر

ااموىل لعدم اجلناية منه وال إهدارها ألنه جناية من آدمي وال  نخريها إىل العتق الفضييا،ه إىل إهدارها, 

 . (2)«فتعلقت برقبته.وااموىل خمري بل فدا،ه و سليمه

ا:اثانياً:اشرحامفرداتاالضابطاوماايتعلقابه

 معنى اجلنايات لغة واصطالحار : -أ

قال أبو البقاء الكفوي يف الكليات :  (3)إذا أذنا.: مصييدر جنى جينى جناية  اجلناية يف اللغة: -1

حداث الرش, ثا إىل الرش ثا إىل فعل الثمر من الطنر, نقلت إىل إاجلناية بالكس, يف األصل : أخذ »

 .  (4)«حمرم

سا اما جتني اجلناية يف" :  قال ابن اهلامم صدر : جنى اللغة ا صل م سبه, وهو يف األ ه من رش و ك

نه يف نظر الرشييع خص بفعل حمرم, حل  ما يقبح, ويسييوء إال أ عام يف كل  ية, وهو  عليه رشًا جنا

بالنفو  واألبراف, واألول يسييمى قتاًل وهو فعل من العباد,  زول به احلياو, والثاين يسييمى ق عًا 

 . (6)نايات هي اجلرا،اوقيل : اجل " . (5)وجرحاً 

 اجلناية يف االصطالح:  -2

واامقصود باالبالق بننه سواء وقع  (7)اجلناية يف االص الح الفقهي اسا لفعل حمرم رشعًا م لقاً 

اجلناية كل فعل عدوان عىل »فعل اجلاين عىل نفس أو مال أو عرض أو غري ذلك. قال ابن قدامة : 

وقيل : اجلناية هي  (8)"صيية بام حيصييل فيه التعدي عىل األبداننفس أو مال, ولكنها يف العرف خمصييو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/35(  اامغني البن قدامة: )1)

 (.4/128(  الكايف البن قدامة: )2)

 ( .1/141(, واامعنا الوسيف: )43(, واامصباح اامنري: م )1641مو  اامحيف: م )(  انظر : القا3)

 (.356(  انظر : الكليات للكفوي: م)4)

 (.10/220(  انظر : فتح القدير البن اهلامم: )5)

 (.211(  انظر : األحكام السل انية للاموردي: م)6)

 (.6/97(, و  بيل احلقا،ق: )8/286(  انظر : البحر الرا،ق: )7)

 ( وما بعدها .18/343(, واامنموع رشح اامهذب: )11/443(  انظر: اامغني: )8)

= 
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 (1)الفعل أو ال ك أو التسبا إذا أر بالنفس أو بغريها واستوجا عقوبة دنيوية.

 أقسام اجلناية :  -ب

 قسا الفقهاء رمحها اهلل اجلنايات  قسيامت متعددو باعتبارات خمتلفة منها : 

 عها : أوالر : تقسيم اجلناية من حيث وقو

 قسا الفقهاء اجلناية من حيث وقوعها إىل قسمل : 

 جناية عىل اآلدمي, وهي عىل ثالثة أنواع : القسم األول :

ك النفس أي النوع األول : جناية عىل النفس م لقًا, ويدخل حتت هذا النوع اجلرا،ا التي هتل

 القتل, وما يف معناه. 

ا, و ندرج حتت هذا النوع اجلرا،ا التي متّس جسييا النوع الثاين: جناية عىل ما دون النفس م لقً 

 االنسان وال متّس نفسه . 

ية عىل  هذا النوع اجلنا ما هو نفس من وجه دون وجه : ويراد من  ية عىل  نا لث: ج ثا النوع ال

اجلنل, ألنه يعترب نفسًا من وجه وال يعترب كذلك من وجه آخر, فيعترب نفسًا من وجه ألنه آدمي, وال 

 لك ألنه ن ينفصل يف أمه.يعترب كذ

 . والفقهاء يعربون عنها باال الف أيضًا. (2)جناية عىل البها،ا واجلامدات القسم الثاين :

 :  و إرادهتا ثانيار : تقسيم اجلناية من حيث قصدها

 أما اجلناية من حيث قصدها, فهي عىل ثالثة أقسام :

 عمد حمض : وله عدو  عريفات , منها :  القسم األول :

سيف والسكل والرمح, واالشنا واالبرو وما -1 هو أن يقصد القتل بحديد له حد أو بعن كال

أشبه ذلك أو ما يعمل عمل هذه األشياء يف اجلرح وال عن كالنار والزجاج, ولي ة القصا, واامروو, 

 والرمح الذي ال سيينان له  ونحو ذلك, وكذلك اآللة اامتطذو من النحا , وكذلك القتل بحديد ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .167(  انظر: معنا لغة الفقهاء: م)1)

 (.7/232(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )2)

= 
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 . (1)وهذا  عريف احلنفية«.   واامرو ونحو ذلككالعمود, وصننة ااميزان, وظهر الفنحد له 

صد فيه إ الف النفس»-2 صد زيدًا, فإذا هو عمرو  (2)العمد ما ق صد قتاًل أو ق ن إ. بل و إن ن يق

 . هذا  عريف اامالكية . (3)«فعله لنا،رو  أو غضا لغري  نديا

 . هذا  عريف الطافعية . (4)«ططص معًا بام يقتل غالباً وهو أن يقصد الفعل وال»-3

 . (5)«العمد هو أن يقتله بام غلا عىل الظن مو ه به عااما بكونه آدميًا معصوماً »-4

 ه اختالف عندوفي (6)هو أن يقصييد الرضييب وال يقصييد القتل.شييبه العمد :  القس::م الثاين :

 .(7)الفقهاء

   (8)  يقصد به القتل أو الرضب.هو الذي ال خ ن حمض :  القسم الثالث:

 ثالثار : تقسيم اجلناية من حيث ارتكاهبا: 

 قسام : أاجلناية من حيث ار كاهبا عىل ثالثة 

 اجلناية اامبارشو:  :القسم األول

سواء أ كانت إرادو  هي التي سف إرادو أخرى  سه, وينفذها بإراد ه من غري  و ير بكها اجلاين بنف

غريه, فمن أخذ السيييف وقتل شييطصييًا أو ق ع يده, فإنام ينفذ اجلناية بفعله اامننى عليه أم إرادو 

 وإراد ه من غري أن  وسف إرادو أخرى يف التنفيذ, ويعد قا اًل أو قابعًا باامبارشو.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/233(  انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

لذخريو للقرايف: )2) نة البن شيييام: )12/279(  انظر: ا قد اجلواهر الثمي يل: 224-2/223(, ع (, ورشح منح اجلل

(9/19.) 

 (4/242(  انظر: الرشح الكبري: )3)

 (.7/5(, و روضة ال البل: )4/3(  انظر: مغني اامحتاج: )4)

 ( مع الرشح الكبري .25/10(  انظر: اامقنع: )5)

 (.2/390(, بداية اامنتهد: )4/242(  انظر : الرشح الكبري للدردير مع الدسوقي: )6)

لدر اامطتار: ) ( وما8/244ظر: رشح فتح القدير: )(  ان7) مغني  و(.345القوانل الفقهية: م) و ( 5/375بعدها, وا

 ( وما بعدها7/636(, واامغني: )4/3اامحتاج: )

(, 4/3مغني اامحتاج: )و  ( وما بعدها .4/242(, والرشح الكبري للدردير: )3/1411(  انظر : اللباب رشح الكتاب: )8)

 ( وما بعدها .7/636)واامغني: 

= 
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 اجلناية السببية:  القسم الثاين:

بواسيي ة, وكان هي التي  توسييف بل إرادو اجلاين واجلناية . فاجلاين حيدث اجلناية ال بذا ه , بل 

اامبارشو التي  سيفعلة للنناية بحيث  ضياف اجلناية إليه. ذلك ألنه  يولد اامبارشو أو هو واسي ة  تو

  ولد عنها اجلناية.

 اجلناية اامط كة:  :القسم الثالث

 :(1) هي اجلناية التي اجتمع فيها السبا واامبارشو

لعبد  تعلق برقبته؟ وبالتايل يملك اامنني هل جناية ااامسنلة اامتعلقة بنصل القاعدو: و هي:   -ج

 عليه رقبته فداء جلنايته ؟ اامسنلة هلا وجهان: 

  أن  كون جنايته بقدر قيمته أو دوهنا : وفيه قوالن :الوجه األول : 

جناية العبد   تعلق برقبته, ال بذمة سيييده, ألنه ن جين. فالسيييد خمري بل أن يفديه  القول األول :

سلمه إىل وىل اجلناية فيملكه. هذا القول ذها إليه احلنفيةبنرم جنايته   . (4)واحلنابلة (3)واامالكية (2)أو ي

حل الذي  علق احلق به, وحق احلق, وإن سييلا العبد فقد أدى اام ألنه إن دفع أرم اجلناية فقد أدى

يار إىل السيييد, فال عليه ال يتعلق بنكثر من الرقبة, وقد أداها, فال يكون عليه غري ذلك. واخل اامنني

 . (5)إن سلا العبد بد إن أدى األرم, وال يلزمه األرميلزمه  سليا الع

عليه ال يملك رقبته  العبد دون سيييده ومرهتنة, فاامنني أن اجلناية واجبة يف رقبة :القول الثاين

صل إليه من غري رقبته. وهذا قول ستيفاء  األرم من رقبته ما ن ي طافعية. بننايته, وإنام يملك ا  (6)ال

فن لف ماالً,  ,ألن رقبة العبد ملك لسيييده واألعيان ال متلك عن أرباهبا باجلنايات كالفحل إذا صييال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يا: 11/455اامغني: ) (.16-7/15(, و روضييية ال البل: )139-10/135(  انظر : فتح العزيز: )1) هذ (, والت

 (.9/27(, ورشح منح اجلليل: )7/64-65)

 (.7/387(, بدا،ع الصنا،ع: )27/26(  انظر : اامبسور للسخيس: )2)

 (.2/486(  انظر : التلقل: )3)

 (.12/35غني البن قدامة:  )(  انظر : اام4)

 (.12/36(  انظر : اامغني البن قدامة: )5)

 ( . 6/163(  انظر : احلاوي الكبري: )6)

= 
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 ال يصري الفحل مملوكًا لصاحا اامال, فكذلك  العبد.

 أن  كون جنايته أكثر من قيمته : ففيه أيضًا قوالن : الوجه الثاين :

إال أن يفديه بنرم جنايته بالغة ما بلغت. وهذا قول يلزم السيييد  سييليا العبد  القول األول:

. ألنه ربام إذا عرض للبيع رغا فيه راغا بنكثر من  (3)ورواية عن أمحد (2)وقول الطييافعية (1)اامالكية

 عليه. ه فقد فوت  لك الزيادو عىل اامننيقيمته, فإذا أمسك

نايته, وبل أن يسييلمه. وهذا قول أن السيييد خمري بل أن يفديه بقيمته أو أرم ج القول الثاين :

, فكان له فداؤه, فكان الواجا قدر  قيمته, ءهألن الرشييع قد جعل له فدا (4)للطييافعي ورواية ألمحد.

 كسا،ر اامتلفات.

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللضابط:ا

لتملك األعيان, وال يسييتحق  الضييابف باللف  اامذكور ينص عىل أن اجلنايات ال  كون موجبة

عليه أن يتملك العبد اجلاين لسييبا جنايته عىل مال أو نفس أو ما دوهنا, وذلك ألن متلك  نياامن

األعيان يعتمد عىل قيام سبا من أسباب ااملك, واجلناية ليست من أسباب ااملك وعىل هذا األعيان 

 ال  كون مملوكة, ومستحقة عىل أصحاهبا بسبا اجلنايات, 

عليه يسييتحق أرم اجلناية عليه, وهذا ال يتعلق  أن اامنني معناه العام يفيد أيضيياً والضييابف ب

برقبته, ألنه مال, وجناية اامال  تعلق بصاحبه. ويفها من الضابف أيضًا أن ا ألعيان  ثبت  فيها ااملكية 

  و اهلل أعلا بالصواب. إذا كانت  فداء للننايات من قبل أرباهبا .

ا:طالضاباعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذاراب

 عىل قولل: هذه الضاب ة اختلف الفقهاء يف اعتبار

هو اعتبار هذه الضيياب ة من األصييول التي عمل هبا الفقهاء بنن األعيان ال  كون  القول األول:

 مملوكة بسبا اجلنايات الصادرو منها,

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/36(  انظر : اامغني البن قدامة )1)

 (.9/326(, و روضة ال البل )12/36(  انظر : اامغني البن قدامة )2)

 (.6/34قناع )(, و كطاف ال12/36(  انظر : اامغني البن قدامة )3)

 (.12/36(  انظر : اامغني البن قدامة )4)

= 
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 .(2), وهي رواية عند احلنابلة(1)وهذا مذها الطافعية

ثاين: هذه ال القول ال بار  عدم اعت هاء, وهو  مذها  هور الفق امذكور وهو  ها ا بإبالق عدو  قا

 (6) يف اامذها, وهو قول الطافعية. (5), واحلنابلة(4), واامالكية(3)احلنفية

عليه إىل غري   إىل إلغا،ها أو  نخري حق اامننيقالوا: ن  تعلق اجلنايات بذمة اجلاين ألنه يفيضيي

د فتعل  علقها برقبة اجلاين  ألن الضامن موجا جنايته غاية, ون  تعلق بذمة السيد ألنه ن جين ون يتع

 (7) فتعلق برقبته كالقصام.

هو القول بنن اجلنايات التي ال يمكن  علقها بذمة من الذما فإهنا  تعلق برقبة  الذي يظهر لي 

اجلناو حتى ال  ضيييع حقوق اامنني عليها, وأما إذا أمكن  علقها بإحدى الذما فاألوىل فيه أن ال 

 لك األعيان باجلنايات, واهلل أعلا بالصواب.مت

 :خامساً: تطبيقات الضابط على الفروع الفقهية

  لة من الفروع الفقهية منها:  ندرج حتت هذا الضابف

سليمه ما ن يفده بنرم جنايته بالغة  هل  تعلق برقبته أم ال ؟  جناية العبد -1 سيد   فيلزم عىل ال

 ة.وقد سبق  فصيل اامسنل. ما بلغ 

 جناية احليوان هل  تعلق برقبة احليوان أم هي متعلقة بصاحبها؟ :ومنها-2

صاحبه أو  شيئًا بنفسه فإنه يضمن  إذا كان احليوان خ رًا كالثور والكلا العقور والنمر فن لف 

 (8) حارسه ما يتلفه إذا ن حيفظه و تعلق جنايته بذمة صاحبها.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.9/362(, وروضة ال البل )7/163( انظر: احلاوي الكبري )1)

 (.12/35( انظر: اامغني البن قدامة )2)

 (.7/387(, بدا،ع الصنا،ع )27/26( انظر: اامبسور )3)

 (.8/5(, ورشح الزرقاين )2/486( انظر: التلقل )4)

 (.6/34(, وكطاف القناع )12/35غني البن قدامة )( انظر: اام5)

 (.4/158(, ورشح اامنهاج )9/362(, وروضة ال البل )6/378( انظر: الوسيف للغزايل )6)

 (.360-8/355( انظر: رشح فتح القدير )7)

 (.5/432(, وحاشية ابن عابدين )7/372( انظر: بدا،ع الصنا،ع )8)

= 
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رسها أو صاحبها فام أصابت يف فورها من إهالك أو  لو نفرت الدابة أو انفلتت من حا ومنها:-3

 (1)."العجامء جبار"إ الف فال يضمنه صاحبها, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وسلا: 

وألنه ال صيينع له يف نفارها وانفالهتا, وال يمكن االح از عن فعلها, فال يكون الناشييئ عنه 

 (2) جنايتها.وال يمكن للمنني عليه أن يتملكها بناء عىل  مضمونًا.

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 37م )  ( احلديث سبق ترجيه1)

 (.6/149(, و بيل احلقا،ق )7/272( انظر: بدا،ع الصنا،ع )2)
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 املبحث الرابع : قاعدة: ال يقع امللك على األشياء احملرمات بأعيانها
 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بمحال ااملكية, وهي  عالو حكا ثبوت ااملك يف األعيان 

مة تضمن مالية األعيان اامحرمات والنناسات والقاعدو مه اامحرمة أو األشياء اامحرمات بنعياهنا و

جدًا الشييتامهلا عىل مدى صييحة الترصييف يف األشييياء اامحرمة, وال سيييام إذا كان الترصييف من قبيل 

 اامعاوضات اامالية.

 دراسة القاعدو  تنىل يف األمور التالية:

 أوالً : الكالم على أصل القاعدة، ووضعها : 

كل اآلثار ها ال حاوي يف رشح مطيي امذكور ذكر باللف  ا عدو  قا ندوي  (1)ال عة وال يف موسييو

 وهناك عبارات من الفقهاء  دل عىل أصل هذه القاعدو.   (2)القواعد

سات,  :بيعاألعيان اامحرمة ال: »(3)جاء يف بداية اامنتهد سات, وغري ننا وهذه عىل ربل : ننا

والنناسييات عىل ربل: رب ا فق اامسييلمون عىل حتريا بيعها وهي اخلمر وأهنا ننسيية, وااميتة 

 « .ا التي  قبل احلياو, وكذلك اخلنزير بنميع أجزا،ه التي  قبل احلياو...بنميع أجزا،ه

فنما ما كان ننس العل كاخلمر وااميتة والدم واألدوات واألبوال : » (4)قال ااماوردي يف احلاوي

 « .فال جيوز بيع يشء منها...

 . (5)والقاعدو أشار إليها الفقهاء عند بيان مالية األعيان اامحرمة

ااًا:اشرحامفرداتاالقاعدةاوماايتعلقابهاامناالمسائل:اثاني

 املقصود باملحرمات بأعياهنا عند الفقهاء:

األعيان اامحرمة هي التي حرمها الطييارع, ال جيوز أن  كون حماًل للملك . واألشييياء اامحرمات 

 بنعياهنا ينا بياهنا عىل ال  يا اآلا :

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.13/27( رشح مطكل اآلثار: )1)

 (.2/280( موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 ( بحذف و رصف .151-2/150( بداية اامنتهد: )3)

 (.5/383( احلاوي الكبري للاموردي: )4)

 (161-160(, واختالف الفقهاء لل ربي: م)10/295(, واامحىل: )195( انظر : القوانل الفقهية: م)5)

= 



 363 الفهارس 

 الدم .-4امليتة، -3اخلنلير، -2اخلمر، -1

هبا رشًعا . ألن النصييوم الرشييعية  نص عىل حتريا  فاع  عة ال جيوز االنت هذه األعيان األرب

 االنتفاع  والتعامل هبا يف عدو مواضع .

بة للمسييلا (1)وال جيوز أن  كون حماًل للملك بالنسيي لك-,  هاء عىل ذ فالنهي عن  -ا فق الفق

 ومن األدلة :  -االنتفاع هنى عن التملك

 . (2) ﴾ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ه ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳقوله  عاىل : ﴿

إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنلير »يقول : ملسو هيلع هللا ىلص وروي عن جابر أنه سمع رسول اهلل 

 . (3)«واألصنام

والسييبا  (4)ن لف  اخلمر يتناول كل مسييكرألويدخل يف حتريا اخلمر حتريا بيع كل مسييكر. 

لتحريا بيع هذه األشييياء هو أن اامنفعة اامقصييودو منها حمرمة, فاامنفعة اامقصييودو من اخلمر  الر،ييسيي

 الرشب, ومن ااميتة واخلنزير األكل, ومن األصنام العبادو, وكلها حمرمة .

بنعياهنا جاء عىل الوجه الغالا  ألن األشييياء اامحرمة بعينها و  باامحرمات  و  قييد القاعدو 

 كون حماًل للملكية يف الرشيييعة االسييالمية  مع وجود خالف يف بعض مسييا،لها و  كلها ال بغريها 

 ما ال جيوز بيعه ال جيوز متلكه. فروعها كام يظهر لنا ذلك فيام بعد. و األصل اامقرر يف هذا الباب هو: 

 :؟ية هذه األعيان أم الملك ط ر ال هارو يف هي هل  واملتعلقة باملحرمات بأعياهنا :  سألةامل

 عىل قولل: ااملك يف األعيان ثبوتاختلف الفقهاء يف مسنلة اش ار ال هارو يف 

باهر أن  يطيي ر يف العل  :القول األول هاء من  وكون  يه  هور الفق . وهذا القول ذها إل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/313(, والتاج اامذاها: )10/295(, واامحىل: )195( انظر : القوانل الفقهية: م)1)

 ( من سورو األنعام. 145( اآلية: )2)

حتريا ( يف باب 3/1207( يف باب بيع ااميتة واألصنام من كتاب البيوع. ومسلا: )3/110( احلديث أخرجه البطاري: )3)

 بيع اخلمر وااميتة من كتاب اامساقاو  .

 ( .5/662( انظر : زاد اامعاد البن القيا: )4)

= 
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 . (3)واحلنابلة (2)والطافعية (1)اامالكية

 واستدلوا عىل قوهلا بام ينا :

 . (4)﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ٹ  ڤ     ڤ قوله  عاىل: ﴿ -1

والدليل يف اآلية عىل منع بيع الننس هنيه  عاىل عن أكل اامال بالبابل, ألنه ال حتصييل به منفعة 

 .  (5)للمسلا أصاًل أو حكامً 

ماالً, ويع ي  با،ع  خذ ال ين لك أن  بل, ومن ذ با بال نا   كل أموال ال يد النهي عن أ فاآلية  ف

 ال منفعة فيه, كالبول مثاًل . أما إذا أع ى اامطيي ي شيييئًا فيه منفعة, ولو كان ننسييًا اامطيي ي شيييئاً 

كالكلا مثاًل, فإن هذا ال يعترب من باب أكل أموال النا  بالبابل, فقد  ن وى النناسييات عىل 

سًا أن ال  كون فيه منفعة مباحة, وقد  كون اامنف سلمل,  وال يلزم من كون ال ء نن عة ن منافع للم

  ظهر يف زمنها ون يعرفوها, وهناك منافع يف األشياء مسكوت عنها, األصل فيها االباحة .

 .  (6)«إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنلير واألصنام»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  -2

سة, »وجه االستدالل يف احلديث  سة, فال جيوز بيعها, وعلة التحريا الننا إن هذه األشياء ننا

 . (7)«كل ننس ذكورات نناسة عينها, فاحلق هبانى يف اامألن اامع

وجه االسييتدالل يف احلديث هو أن هذه األشييياء هلا منافع, »: «حاشييية عمريو»وقال صيياحا 

سفن, ويسج هبا, فعلا  ل ل, وااميتة   عا للنوارح وي ىلفاخلمر ي فن هبا النار , ويعنن هبا ا هبا ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, جواهر االكليل: 4/15(, حاشييية الدسييوقي: )3/385(, الفروق للقرايف: )95-2/94(  انظر : بداية اامنتهد: )1)

(2/4. ) 

 ( .2/11مغني اامحتاج: )(, 3/350(, روضة ال البل: )3/17( انظر : الوسيف للغزايل: )2)

 (. 15-4/14(, واامبدع: )2/6( انظر : اامقنع: )3)

 ( من سورو النساء .29(  اآلية: )4)

 ( .231-229(  انظر :  وشيح الديباج وحلية االبتهاج: م)5)

 .(371م ) (  احلديث سبق ترجيه6)

 (.2/250(, و كنز العارفل: )3/385(  انظر : الفروق: )7)

= 
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 . (1)«أن منطن النهي نناسة  العل

لكن هذا احلديث ال يدل عىل نناسيية هذه األشييياء مع أنه يدل بمن وقه عىل حتريا بيع اخلمر 

سة ال ء. بدليل أن األصنام قد  وااميتة واخلنزير واألصنام. فإن الداللة عىل احلرمة ال  دل عىل ننا

  كون من احلنارو أو اخلطا, وهي ليست ننسة ق عًا.

, رمحه اهلل حتريا بيع هذه األشييياء بغري النناسيية. منها ابن القياوإن كثريًا من الفقهاء يعللون 

سد  سد  ف سد العقول, وحتريا بيع ااميتة بنن فيها مفا سد  ف حيث يعلل حتريا بيع اخلمر بنن فيها مفا

 . (2)القلوب, وحتريا بيع األصنام بنن فيها مفاسد  فسد األديان

أن اامنفعة اامقصييودو  منها حمرمة, فاامنفعة إن السييبا الر،ييسيي لتحريا بيع هذه األشييياء هو 

رشب, ومن ااميتة واخلنزير األكل, ومن األصنام العبادو, وكلها حمرمة, فيحرم  صودو من اخلمر ال اامق

 بيعها ألجل ذلك.

أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن هناك منافع يف هذه اامحرمات ومنها ااميتة, حيث ثبت عن": ويرى ابن القيا 

ها»قال:  كالوق (3)«إنام حرم أكل هبا يف غري األكل  فاع  نه ال حيرم االنت د ونحوه. و. وهذا رصيح يف أ

واخلبيث إنام حترم مال بسته بابنا وظاهرًا كاألكل واللبس, أما االنتفاع به من غري مالبسة فألي يشء 

ستها ظاهرًا وبابنًا سدو, وعن مالب صباح هبا انتفاع خال عن اامف ست سة واال , حيرم؟ وإن إيقاد الننا

صة أو  سد اخلال رشيعة إنام حترم اامفا رشيعة ال حترمه. فإن ال سدو فيه, وما كان هكذا فال فهو نفع ال مف

 . (4)ا ااموصلة إليهاهبالراجحة وبرقها واسبا

هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ملسو هيلع هللا ىلص أن »:  را اهلل عنه عن أيب مسعود األنصاري -3

 . (5)«الكاهن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.  2/250حاشية عمريو: )( انظر : 1)

 (.662-5/661( انظر : زاد اامعاد: )2)

 من كتاب البيوع . « جلود ااميتة قبل أن  دبغ»( يف باب 9/821( احلديث أخرجه البطاري: )3)

 (.667-5/666(  انظر : زاد اامعاد: )4)

(, يف باب 3/1199ومسييلا: ) من كتاب البيوع.« باب ثمن الكلا»( يف 122, 3/110احلديث أخرجه البطاري: )(  5)

 من كتاب اامساقاو .« حتريا ثمن الكلا»

= 
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إن النهي عن ثمن الكلا هو هنى عن بيعه, فال يصييح بيع » : يثووجه االسييتدالل يف احلد

نه يف معنى ننس العل, ألن  لذي ال يمكن   هره, أل لا ونحوه من ننس العل واامتننس ا الك

 . (1)الكلا يصيد فعلا أن منطن النهي نناسة العل

طاري ومسييلا هذا الدليل ال يسييتدل به عىل النهي عن ثمن الكلا عىل إبالقه, فلقد أخرج الب

هام أحاديث كثريو, منها ما ينهى عن ثمن الكلا, ومنها ما ينمر بقتلها, ويسييتثنى بعض ييف صييحيح

 الكالب حلاجة النا  إليها.

أمر بقتل الكالب إال  أن رسول اهلل  " را اهلل عنه :  ابن عمر ومن هذه األحاديث : ما روى

إن أبا هريرو يقول :  أو كلا زرع , فقال ابن فقيل البن عمر :  كلب ص::يد أو كلب  نم أو ماش::ية.

 .( 2)عمر : إن أليب هريرو زرعاً 

أمر النبي »قال إمام احلرمل من أصييحابنا : " ويوضييح االمام النووي هذه األحاديث بقوله : 

رشع عىل النهي ملسو هيلع هللا ىلص  ستقر ال سود البهيا, ثا ا سخ ذلك و هنى عن قتلها إال األ أوال بقتلها كلها, ثا ن

. وجيوز يف مذها الطييافعية اقتناء   (3)«يع الكالب التي ال رر فيها سييواء األسييود وغريهعن قتل  

الكالب للصيييد والزرع وااماشييية, للعلة اامفهومة من األحاديث وهي احلاجة, ويقا  عليها حف  

 . (4)الدور والدواب

وز بيعها بالرغا من فإذا جاز اقتناء الكالب للحاجة وحتصيييل اامنافع اامتعددو منها, فلا ال جي

 نناستها؟ وخاصة أن هناك نصوصًا رشعية  ستثنى ثمن الكالب النافعة من النهي.

عن ثمن السنور ملسو هيلع هللا ىلص  هنى رسول اهلل»أنه قال :  -را اهلل عنه ومن هذه النصوم : حديث جابر

 . (5)«والكلب إال كلب صيد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (. 2/251(, حاشية عمريو: )251-2/250( انظر : كنز العارفل رشح منهاج ال البل: )1)

 يف باب األمر بقتل الكالب وبيان نسطه من كتاب اامساقات. (10/236: )يف صحيحه (  احلديث أخرجه مسلا2)

 (10/235مسلا للنووي: ) (  انظر رشح صحيح3)

 (10/236(  انظر رشح صحيح مسلا للنووي: )4)

من كتاب الصيييد . قال األلباين : « باب الرخصيية يف ثمن الكلا»( يف 7/216(  احلديث أخرجه النسييا،ي يف سييننه: )5)

 (.3/966صحيح. صحيح سنن النسا،ي: )

= 
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 . (1)«لكلب الصيديف ثمن املسو هيلع هللا ىلص رخص رسول اهلل »قال : حنيفة عن ابن عبا  وروى أبو 

 فتدل هذه األحاديث عىل أن ثمن كلا الصيد جا،ز.

وقد محل بعض أهل العلا النهي عىل التنزيه حتى يعتاد النا  هبته وإعار ه  والسييامحة فيه, 

ومحلوه عىل اهلرو إذا  وحش فلا يقدر عىل  سليمه, وزعا بعضها أن النهي كان يف ابتداء االسالم ثا 

 . (2)نسخ

ما النه ما أذن يف وأ لذي ن يؤذن يف اتاذه, وخص منه  ي عن ثمن الكلا حممول عىل الكلا ا

 . (3)هاتاذ

ال حيل للكلا ثمن بحال, »واالمام الطافعي ال يعلل منع بيع الكالب بالنناسة, حيث يقول : 

.  (4)«معناه وإذا ن حيل ثمنه ن حيل اتاذه وال اقتناؤه, إال كلا الصيييد واحلرث وااماشييية, أو ما كان يف

 يدل عىل أن جواز البيع يتبع اامنفعة واالنتفاع اامباح.« األم»فهذا القول للطافعي يف 

فاألحاديث التي هنت عن ثمن الكلا م لقة, ينبغي محلها عىل األحاديث اامقيدو التي أذنت 

يوم كالكالب باتاذ كلا الصيييد والزرع وااماشييية وما يقا  عليها مما فيه منفعة, وحيتاجه النا  ال

البوليسييية وكالب احلراسيية ونحوها, فينوز اقتناؤها واتاذها واالنتفاع هبا منفعة مباحة, وهذه 

مواالً متقومة, وإذا كانت كذلك اامنافع هلا قيمة عند النا , وبالتايل أصييبحت هذه الكالب النافعة أ

 نه جيوز بيعها.فإ

 .  (5)«إن اهلل إذا حرم شيئار حرم ثمنه»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي : هذا سييند جيد, فإن اهليثا ذكره ابن حبان يف الثقات (, قال الزيلع162(  احلديث أخرجه أبو حنيفة يف مسيينده: م)1)

 ( .54-4/53ومن أ باع التابعل. ونصا الراية: )

 (.7/216(, وحاشية السندي عىل سنن النسا،ي: )7/216(  انظر : رشح السيوبي  عىل سنن النسا،ي: )2)

 (.537-4/536(  انظر: فتح الباري البن حنر: )3)

 ( .12, 2/11ي: )(  انظر : األم للطافع4)

(.قال شييعيا 4938( يف باب البيع اامنهي عنه من كتاب البيوع برقا )11/312ابن حبان يف صييحيحه )(  احلديث 5)

 ."إن اهلل إذا حرم أكل يشء حرم ثمنه"( ولفظه: 6/256األرناؤور إسناده:صحيح . و أخرجه االمام أمحد يف مسنده )

= 
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 .  (1)استدلوا هبذا احلديث عىل عدم جواز بيع األدهان الننسة ألهنا نناسة

 ويراد هبذا احلديث أمران : 

أحدمها : ما هو حرام العل واالنتفاع  لة كاخلمر وااميتة والدم واخلنزير وآالت الرشييك فهذه 

 ثمنها حرام كيفام ا فقت.

به يف غري األكل, و فاع  باح االنت ما ي ها :  لدباغ, وكاحلمر ثاني عد ا تة ب له كنلد اامي إنام حيرم أك

األهلية ونحوها.فإذا بيع جلد ااميتة أو احلامر األهيل ألجل اامنفعة التي حرمت منه, وهي األكل, حرم 

 . (2)ثمنها. وإذا بيعت هذه األشياء لالنتفاع هبا يف غري األكل حل ثمنها

 لة, فحرمة بيعها ليس دلياًل عىل نناسييتها بام فإذا أريد باحلديث ما هو حرام العل واالنتفاع 

سييبق. وإذا أريد باحلديث ما يباح االنتفاع به يف غري األكل, فهو أيضييًا ليس دلياًل عىل نناسيية هذه 

 األشياء بل هي يف احلقيقة باهرو, فال يلزم من حتريا اامنفعة  اامقصودو منها وحتريا بيعها نناستها.

ستدالل احلنابلة با سة وأما ا سة بالننا سة اخلمر, و عليل منع بيع األدهان النن حلديث عىل ننا

فال يصييح, ألن احلديث ال يدل ال بمن وقه وال بمفهومه عىل نناسيية اخلمر, وحرمة بيع األدهان 

 الننسة إذا كان ينتفع هبا يف الوقود واالستصباح ونحوها.

 .وً كون باهر أن فيها  ال يط ر  أن العل القول الثاين :

 . (4)البطاري والزهرياالمام  و (3)ذها إىل هذا القول احلنفية 

 :  ومن أدلة هذا القول

هالن »مّر بطيياو ميتة فقال : ملسو هيلع هللا ىلص عن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن عبا  أخربه : أن رسييول اهلل -1

ها لو انتفعوا ما عىل أهل»ويف رواية : «. إنام حرم أكلها»قالوا : إهنا ميتة, قال :   (5)«اس::تمتعتم ب هاهبا؟

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (4/1514(  انظر: اامبدع البن مفلح: )1)

 (5/676(  انظر : زاد اامعاد: )2)

 (.29(, وعقد البيع: م)569-6/542(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )3)

 ( .4/520(  انظر : فتح الباري البن حنر: )4)

 (9/821(  االهاب هو اجللد قبل أن يدبغ. انظر : فتح الباري: )5)

= 
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 . (1)«ب هاهبا

من كتاب البيوع. يقول ابن حنر « باب جلود ااميتة قبل أن  دبغ»و رجا البطاري هلذا بقوله 

موضييحًا اسييتدالل البطاري هبذا احلديث عىل جواز بيع جلود ااميتة قبل أن  دبغ, كننه أخذ جواز 

نتفاع بنلود ااميتة مطييهور مذها البيع من جواز االسييتمتاع, ألن كل ما ينتفع به يصييح بيعه. واال

فإنه يدل عىل أن كل ما «, إنام حرم أكلهاملسو هيلع هللا ىلص: »الزهري واختيار البطاري, وحنته مفهوم قول النبي 

ط ر ال هارو يف اامبيع, فالنبي   (2)عدا أكلها مباح ستدل به من ال ي ملسو هيلع هللا ىلص . فهذا احلديث هو أول دليل ي

طاو ااميتة عىل االنتفاع بن صحاب ال صالو و دبغ, ألنه عليه لودها قبل أن حيض فيه أ سالم رأى ال ال

 ااميتة بنلودها وهذا حقيقة قبل الدباغ, مما يدل عىل أن االنتفاع بنلود ااميتة قبل الدباغ جا،ز .

بنخذ ملسو هيلع هللا ىلص منافع كثريو كامنة زيادو عىل ما وصييف النبي  , إن يف جلد ااميت قبل الدباغيف ا حلقيقة

االنتفاع به. فهذا ليس رشبًا لالنتفاع بنلد ااميتة, وإنام هو وصف ل ريقة جلد ااميتة ودبغه, لت هريه و

 معينة لالنتفاع, وهي دباغة اجللد واالنتفاع به يف عمل القرب واألوعية واامالبس ونحوها.

تة فاع بنلود اامي م حاالً  فيمكن إذن االنت ها للنوارح, أو  بإبعام بل أن  دبغ  ها آق عد دبغ ال ب

ية, وكذب نا , وهبذا عملها آن مة عند ال هبا, وهلا قي فاع  باح االنت ها ااملك,  وحمرزو, وي لك يقع علي

 أصبحت أمواالً متقومة, وإذا كانت كذلك جيوز بيعها. 

أن حتريا االنتفاع قبل : »( 4). ذكر ابن رشد (3).وذها قوم إىل االنتفاع بنلد ااميتة دبغت أو ن  دبغ

  (5)«إذا دبغ اإلهاب فقد طهر»ملسو هيلع هللا ىلص :  وهو قول النبي  الدباغ ال يستنبف من حديث ابن عبا ,

ألن االنتفاع غري ال هارو, فكل باهر ينتفع به, وال يلزم عكس  هذا اامعنى. وهو أن كل ما ينتفع 

به باهر. ولذلك ذها قوم إىل ال جيح للحديث السابق الذي حيض عىل االنتفاع بنلد ااميتة, ورأوا 

 « .ذا احلديث الذي يبل كيفية   هري اجللد الننس فقفأنه يتضمن زيادو عىل ما يف ه

وهذا  فقه را،ع البن رشييد, فاالنتفاع يشء و  هري اجللد يشء أخر.و قرر أن جلود ااميتة قبل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 من كتاب البيوع .« ن  دبغباب جلود ااميتة قبل أ»( يف 9/821(  احلديث أخرجه البطاري: )1)

 (.4/520(  انظر : فتح الباري: )2)

 (.1/228(, واامنموع رشح اامهذب: )1/57(  انظر : بداية اامنتهد: )3)

 (.1/57(  انظر : بداية اامنتهد: )4)

 ( . 4/53(  احلديث أخرجه مسلا: )5)
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الدباغ ننسة, وأهنا أموال متقومة جيوز بيعها, فهذا يدل عىل جواز بيع بعض النناسات. ألهنا أموال 

 متقومة.

جواز البيع بإباحة االنتفاع وليس بال هارو, ويبدو ذلك واضييحًا يف كثري أن احلنفية يعللون -2

 من اامسا،ل الفقهية التي ذكروها يف كتبها. 

فالبيع عندها إذا صييادف حمال منتفعًا به حقيقة, ويباح االنتفاع به رشعًا عىل االبالق, مسييت 

سة واالص ياد ونحوها, فكان احلاجة إىل رشعه, كالكلا مثاًل حيث يباح االنتفاع به من جهة احل را

 . (1)ماالً جيوز بيعه

نا , و عترب من أعز -3 ها ال امال, وحيتاج إلي ها  عريف ا ناسيييات يصيييدق علي أن بعض الن

 . (2)دوا متوهلا, وإذا حتققت يف النناسات هذه الرشور فإنه جيوز بيعهااأمواهلا, حيث اعت

 .(3), ألن البيع مبادلة مال باملفعند احلنفية إذا كانت النناسة ماالً, جيوز بيعها

ضوابف اامال اامتقوم, ويرون أهنا  صدق عىل بعض  فهذان الدليالن للحنفية يذكرون فيها بعض 

النناسييات, فإذا حتققت يف أي يشء ضييوابف اامال اامتقوم جاز بيعه, ولو ن  يكن باهرًا, كالكلا 

 مثاًل.

ا حرمت من أجلها وهو األكل, وجيوز بيعها اما نن ااميتة حيرم بيعها امالقول ب هو الذي يظهر لي

 ن حترم من أجله وهو  إبعامها للكلا واجلوارح ونحوه.

, فاامفسدو راجحة (4)أما اخلمر, فإن اامصلحة واامفسدو ال ينفكان, فاامعترب عند التعارض الراجح

 لها عن اامصلحة,  فيحرم بيعه. صوال يمكن ف

فاامصييلحة  (5)دو ال  نفكان, فاامعترب عند التعارض الراجح,أما الدواء, فإن اامصييلحة واامفسيي

 راجحة وال يمكن فصلها عن اامفسدو, وبالتايل جيوز بيعه.

سدو, فإنه جيوز لنا أن  صول مف صلحة من غري ح صل اام وأخلص إىل القول إنه إذا أمكن أن نف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .5/69(, حاشية ابن عابدين: )6/556(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )1)
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 371 الفهارس 

صلحة وننخذها حتى ولو كانت مرجوحة أو مغلوبة, ألنه ال ر ر من األخذ هبا, فناء ننتفع هبذه اام

 حيرم من أجله. ن م من أجله, وبنواز بيع ال ء اماالرشع بتحريا بيع ال ء اما حرِّ 

 وذلك بام ينا :  

  للامنعل يف ضوء مناقطتي ألدلتها . قوياً  ن أجد دلياًل مثمراً -1

ة, كنلود إن أدلة اامنيزين لبيع النناسييات  ؤكد بوضييوح جواز االنتفاع باألشييياء الننسيي-2

ااميتة مثاًل, ويقا  عليه كل ما فيه منفعة لإلنسان من النناسات. وكذلك كل ما يصدق عليه مسمى 

إىل استثامره وعدم  اامال اامتقوم جيوز بيعه باهرًا كان أم ننسًا, ألن االسالم يمنع إضاعة اامال ويدعو

 ه. عإمهاله و ضيي

صا-3 ضة, بل هي مزيو من إن من اامقرر يف هذا الدين أنه ال  وجد م سد حم ضة وال مفا لح حم

ما غلا,  فإذا رجحت اامصييلحة فم لوب وهو  ىضييواامصييالح واامفاسييد  فها عىل مقت ال رفل,

سدو, و سدو فمهروب عنه وهو مف صلحة, وإذا رجحت اامف طارعم صودو لل , اجلهة اام لوبة غري مق

 . (1)وهذا إذا كانت اجلهتان غري منفكتل

الم فإنه إذا كانت اجلهتان منفكتل, فتكون اجلهة اامغلوبة مقصييودو للطييارع. وبناء عىل هذا الك

سدو غالبة والبد من أن  طارع, واامف صودو لل سدو األكل مق فااميتة ننسة وحيرم بيعها لألكل, ألن مف

 كون مهروبًا عنه. أما اجلهة اامغلوبة وهي اامصييلحة واامنفعة فهي منفكة عن جهة اامفسييدو, فينوز 

ستعام ل ااميتة يف األسمدو أو األعالف أو نحوها. فتنري عليها عمليه االستحالة و تحول إىل يشء ا

 آخر متامًا.

ستفادو من كل ما خلق اهلل -4 رشيعة اال صد ال ضاعة وإمهال أي منفعة إن من مقا , وعدم إ

فاع من ال ييء الننس من غري رر فألي يشء  فإذا أمكن االنت لة جدًا,  نت قلي كا حيرم حتى ولو 

سان, والبد من النظر  رم بيعه؟ االنتفاع به وحي فاألصل أن كل يشء يف هذا الوجود خملوق امنفعة االن

 يف اامآالت بحيث جيا أال يؤول االنتفاع بالنناسات إىل رر. 

 
اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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ة رشعًا, وهي التي حرمها القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن ااملك ال يثبت يف األشييياء اامحرم

عىل عباده, واألشييياء اامحرمة قسييامن: األعيان اامحرمة بذواهتا, واامنافع اامحرمة, واامقصييود  اهلل 

 باألشياء اامحرمات بنعياهنا هنا األعيان اامحرمة بذواهتا مثل الدم وااميتة واخلنزير.

هذا ال  كون هي حمالً  ها, وعىل  لك في بت اام ياء ال يث ها وال هذه األشيي  للملك, وال جيوز بيع

 االنتفاع هبا, كذلك ال جيا الضامن عند إ الفها .

والقاعدو بمفهومها العام  طييري إىل أن األعيان اامحرمة ال اعتبار هلا من حيث ما ليتها وهي ال 

  كون ماالً بالنسبة للمسلمل, وكل ما ليس بامل رشعًا ال يثبت فيه ااملك. 

ضًا أن رشيعة  والقاعدو  دل أي ااملك يقع عىل األعيان اامباحة رشعًا وهي األعيان التي أباحت ال

االسييالمية لالنتفاع هبا من غري رورو وحاجة, واألعيان من حيث إباحة االنتفاع هبا عىل أربعة 

 أقسام : 

 األول : ما ال منفعة فيه أصاًل يف اعتبار الرشع كاحلرشات واهلوام ونحوها .

 ة حمرمة إما لنناستها وإما امعنى فيها مثل ااميتة واخلمر.الثاين : ما يف منفع

سة أو من غري حاجة  سواء كانت للحاجة مثل منفعة الكلا للحرا الثالث : ما فيه منفعة مباحة 

 مثل منفعة احلامر وغريها.

 الرابع : ما فيه منفعة  باح عند الرضورو كااميتة يف حال اامطمصة.

ااملك يف األعيان واامنافع يعتمد عىل اعتبار الرشيعة هلا, فكل مباح  والقاعدو  فيد أيضًا أن ثبوت 

 رشعًا يثبت فيه ااملك بطالف احلرام. 

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدة:

. إال أهنا اختلفوا يف تريو هذا األصييل ( 1)هذه القاعدو من القواعد اامتفق عليها لدى الفقهاء 

 سبقت االشارو إىل يشء منها عند بيان اامسا،ل اامتعلقة باألعيان اامحرمة.  عىل بعض الفروع, وقد

اخامساً:االفروعاالمندرجةاتحتاهذهاالقاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو  لة من الفروع الفقهية منها:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ية: م )1) ي195(  انظر : القوانل الفقه هنا تاج: )(, و مة:)168-5/167ة اامح قدا (, 223-5/222(, واامغني البن 

 (.1/242(, وااملكية يف الرشيعة االسالمية للعبادي: )6/42وااملكية للطيخ اخلفيف: )
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كل حيوان من ذوات الدم السييا،ل مات من غري  ملكية  ميتة احليوانات ذات الدم الس::اًل: -1

وال اصيي ياد يعد ننسييًا, سييواء أكان منكول اللحا أو  غري منكول اللحا, كميتة ااماعز  ذكاو رشعية

 واحلامر األهيل ونحومها.

ماليتها و كذلك  (1) ونناسييية ااميتة حمل ا فاق عند فقهاء اامذاها األربعة. بالتايل ال  ثبت  و 

 ملكيتها عندها. 

نه وذلك ألبالرغا من نناسييتها ميل, حيتمل أن حتصييل ملكيتها برشيير أن ال  باع ألكل اآلد و

وذلك ألن الطارع  حيصل ااملك يف االنتفاع جيوز االنتفاع هبا, وإذا جاز االنتفاع هبا جاز بيعها وبالتايل

 واهلل أعلا بالصواب.  احلكيا قد حرم أكلها وبيعها من أجل األكل.

سبقت عىل القول أهنا ننسة فال دم احليوانات اامذبوحة:ملكية  ومنها: -2   ثبت ااملكية فيها كام 

 االشارو إليها. 

ز بيع دم احليوانات اامذبوحة بالرغا من القول بنناسييته, ألن انوو حيتمل ثبوت ااملك فيها ب

هذا الدم يمكن أن ينتفع به منفعة مباحة يف صناعة األعالف بعد معاجلته وحتويله, وذلك برشر عدم 

 إصابة احليوان باألمراض التي  ؤدي إىل الرضر باالنسان. الرضر باالنسان واحليوان, أي احلذر من

 (2) بل .وهو الزِّ : أو الرسقني   الرسجنيملكية  ومنها:-3

 واختلف الفقهاء يف حكمه عىل قولل : 

 .  (4)وقول البن ااماجطون (3)جيوز بيعه و ثبت ااملكية . وهذا قول احلنفية :القول األول

والسجل منتفع به, ألنه  .كل ما فيه منفعه حتل رشعًا, جيوز بيعه  أن»ألن الضابف عند احلنفية: 

 يلقي يف األرض الستكثار الريع, فكان ماالً, واامال حمل للبيع .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/24(, واامقنع )1/78(, ومغني اامحتاج )1/55(, بداية اامنتهد )6/554( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 .  ( 1/428,425اامعنا الوسيف: )( انظر: 2)

 (. 5/188وما بعدها(, وفتح القدير: )5/142( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.  56( انظر: شنرو النور الزكية: م)4)
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 (2)واحلنابلة (1). وهذا قول الطافعية, و بالتايل ال يثبت ااملك فيهال جيوز بيع السجل  :القول الثاين

طيي بون للمبيع بهارو العل, فال يصييح بيع ننس العل سييواء . فها ال يرون جواز بيعه, ألهنا ي

 أمكن   هريه كنلد ااميتة أم ال كالسجل واخلمر وغريها .

  (3) إال أن احلنابلة أجازوا بيع السجل ال اهر كروث احلامم وكل ما يؤكل حلمه .

اما حرم البيع  ألجل  والذي يظهر هو التفريق بل االنتفاع و بل األكل و االسييتعامل اامبارش و 

األكل  يتقيد التحريا فيه, وال يتناوز إىل غريه , فيكون االنتفاع من باب اامسييكوت عنه, واألصييل 

 فيه االباحة. واهلل أعلا بالصواب. 

 : و ماليتها أكالر و انتفاعار  بالكالملكية -4

 به عىل قولل :  الية الكلا وملكيته وجواز االنتفاعاختلف الفقهاء يف م

 (4) أن الكلا من األموال اامملوكة إبالقًا, لذلك جيوز بيعه. وهذا مذها احلنفية. القول األول:

أن الكلا مال, فكان حماًل للبيع, كالصقر والبازي, والدليل عىل ذلك »فقد جاء يف بدا،ع الصنا،ع : 

 . (5)«..ختالف. فكان ماالً., مباح االنتفاع به رشعًا عىل االأنه منتفع به حقيقة

بيع الكلا جا،ز, وثمنه حالل, والقيمة عىل متلفه واجبة, سييواء »:  -رمحه اهلل قال أبو حنيفة

 .  (6)«ه بكل حالًا به أم غري منتفع, وجيوز اقتناؤأكان منتفع

ألن الكلا ما ينتفع به حقيقة كاحلراسيية واالصيي ياد, وكل ما فيه منفعة حتل رشعًا, جيوز  -1

 بيعه,  

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ﴿ خلقت امنفعة االنسان بدليل قوله :ألن األعيان  -2

 . (7)﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  ي  ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .1/261(, اامهذب: )2/11(  انظر: مغني اامحتاج: )1)

 (. 4/14,15و اامبدع : )( .2/6(  انظر: غاية اامنتهى: )2)

 .  (2/6امقنع البن قدامة: )( انظر: ا3)

 (.5/143( انظر : بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (1/208و حاشية رد اامحتار: )(.5/143( انظر : بدا،ع الصنا،ع: )5)

 ( .2/184(, رمحة األمة يف اختالف األ،مة: )505(, حلية العلامء: )م/1/208( انظر : االفصاح: )6)

 ( من سورو البقرو. 29( اآلية: )7)

= 
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 ويصح نقل اليد فيه, والوصية به فصح بيعه. 

عن ثمن الس:نور والكلب ملسو هيلع هللا ىلص  هنى رس:ول اهلل»قال :  -را اهلل عنه وجاء يف حديث جابر  -3

 .  (1)«إال كلب صيد

سناده  بو حنيفة رمحه اهلل وروى أ -4 سول »قال :  -را اهلل عنه عن ابن عبا  بإ رخص لنا ر

 . (2)«يف ثمن كلا الصيدملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

.   (3)أن بيع الكلا بابل, سييواء كان معلاًم أم ال . هذا القول ذها إليه اجلمهور القول الثاين :

الذي جيوز اقتناؤه يثبت لصيياحبه  . فإن الكلا (4)وبه قال احلسيين, وربيعة, ومحاد واألوزاعي و داود

 .  (5)اختصام به وال جيوز له بيعه

 واستدلوا بندلة, منها : 

هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي »ملسو هيلع هللا ىلص: ما روى أبو مسييعود األنصييياري, أن رسييول اهلل -1

 . (6)«وحلوان الكاهن

، ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث»ملسو هيلع هللا ىلص : وعن رافع بن خديو, قال قال رسييول اهلل -2

 .  (7)«وكسب احلجام خبيث

قال : -3 نه  به ملسو هيلع هللا ىلص هنى رس::ول اهلل »وروي عن ابن عبا  , أ جاء يطل فان  عن ثمن الكلب، 

ا فامألوا  . (8)«كفه ترابر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(375احلديث سبق ترجيه م )(  1)

 (.375احلديث سبق ترجيه م)( 2)

و رشح منهاج  (.228-227مسييالك الداللة: م)و(, 3/11حاشييية الدسييوقي: ) ( و2/94بداية اامنتهد: )( انظر :3)

 (. 1/79( واامفنع البن قدامة:) 251-2/250ال البل: )

 ( .2/352( انظر : اامغني البن قدامة: )4)

 (.228-227الك الداللة: م)(, مس3/11( انظر : حاشية الدسوقي: )5)

 (.374احلديث سبق ترجيه م)(  6)

( 2/238من كتاب اامساقاو, وأخرجه أبو داود: )« باب حتريا ثمن الكلا...»( يف 3/1199( احلديث أخرجه مسلا: )7)

 من كتاب البيوع.« باب يف كسا احلنام»يف 

حه األلباين يف سلسلة من كتاب البيوع . «باب يف أثامن الكلا»( يف 2/250( احلديث أخرجه أبو داود :)8) واحلديث صحَّ

 ( صحيح االسناد.3482( وقال يف صحيح أيب داود برقا )3/90األحاديث الصحيحة )

= 
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حيوان ننس العل أنه وألنه حيوان هنى عن اقتنا،ه يف غري حال احلاجة إليه, أشبه اخلنزير أو -4

 . (1)أشبه اخلنزير

كلا بابل, وثمنه حرام, وال قيمة عىل متلفه بحال سييواء أ كان منتفعًا به بيع ال»قال ااماوردي : 

 . (2)«أم غري منتفع

 . (3)وقال مالك : بيعه ال جيوز . ولكن عىل قا له قيمة

هو القول  بثبوت االختصام ال ااملكية يف الكالب  ألن األحاديث عىل جواز  الذي يظهر لي

 االنتفاع اامحض . واهلل أعلا بالصواب. االقتناء و البيع  دل عىل االختصام و

  اهلرة :ملكية  -5

 . (4)إىل أن اهلرو ننسة لنناسة حلمها -ذها بعض احلنفية ومنها ال حاوي رمحه اهلل 

 واختلف العلامء يف حكا بيع اهلرو وثبوت ااملكية عليها عىل ثالثة أقوال : 

 (7)والطييافعية (6)واامالكية(5)فقهاء من احلنفيةأن بيع اهلرو جا،ز . ذها إليه  هور ال القول األول :

 . (8)واحلنابلة

ألهنا باهرو ومنتفع هبا ووجد فيها  يع رشور البيع, فناز بيعها كاحلامر والبغل . وألن كل 

 مملوك أبيح االنتفاع به جيوز بيعه إال ما استثناه الرشع .

صد أخذ جلدها لإلنتفاع  صد أخذ جلودها قال اامالكية : جيوز بيع اهلرو بق به, أما إذا باعها ال لق

 . (9)فال جيوز بيعها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/354( انظر : اامغني: )1)

 (.380-5/379( انظر : احلاوي الكبري: )2)

 (.7/351( انظر : الذخريو: )3)

  (. 1/149( انظر : حاشية ابن عابدين: )4)

 (.5/142(بدا،ع الصنا،ع: )5)

 (.268-4/267( انظر : مواها اجلليل: )6)

 (.230-6/229( انظر : اامنموع للنووي: )7)

 (.285-4/283(  انظر: اامغني البن قدامة: )8)

 (.2/5( وجواهر األكليل: )268-4/267(  انظر: مواها اجلليل: )9)

= 
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ية فال جيوز بيعها عندها لعدم  ما اهلرو الوحطيي ية, أ وخص الطيييافعية اجلواز ببيع اهلرو األهل

 .  (1)االنتفاع به

ثاين: فة من السييلفأن بيع اهلرو م القول ال با، يه  ها إل هد  كروه . ذ جما منها أبو هريرو و

 .  (3)ورواية عند أمحد اختارها أبو بكر   (2)عند اامالكية صححه اجلزويلوباوو , وهو قول 

زجر »ر, فقال : نوواسييتدلوا بحديث أيب الزبري, قال : سيينلت جابرًا عن ثمن الكلا والسيي

 .  (4)«عن ذل ملسو هيلع هللا ىلص االنبي

 وألن أكلها مكروه فكره بيعها بناء عىل ذلك .

 . (5)يه بعض العلامءأن بيع اهلرو ال جيوز .ذها إل القول الثالث :

 . (6)«أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن ثمن الكلب والسنور»واستدلوا بحديث جابر : 

 هو القول بثبوت االختصام فيها. و اهلل أعلا بالصواب.  والذي يظهر لي 

إىل و قد سبق تقرير املسألة و جتدر اإلشارة هنا  : ات أو األعيان النجسةنجاسومنها: ملكية ال -6

 ما يأيت: 

 :  از التعامل هبا عىل اجتاهلاختلف العلامء يف مالية النناسة وملكيتها وجو

 .  (7). وهذا قول احلنفية أهنا ال متلك م لقاً  جتاه األول :اال

فإن بيع شييعر اخلنزير غري جا،ز ألنه ننس العل, فال جيوز بيعه إهانة له . كام أهنا ن جييزوا بيع 

بل تة ق قد  جلود اامي لدباغ, ألهنا  عد ا هبا ب فاع  بن  ببيعها واالنت هبا . وال  أن  دبع, ألنه غري منتفع 

 . (8)بهرت بالدباغ, أما قبل الدباغ فهي ننسة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (. 230-9/229( انظر : اامنموع للنووي: )1)

هو حممد بن عبد الرمحن أبو عبد اهلل اجلزويل, قاا فام, أخذ عنه ابن خلدون و أبو عبد اهلل الكرسييوبي,  ويف نظر: ( ا2)

 .(233هي. انظر: شنرو النور زكية م )758سنة: 

 (.4/284( واامغني البن قدامة: )4/267( انظر: مواها اجلليل: )3)

 (. 3/752( احلديث أخرجه مسلا: )4)

 (.285-4/284( واامغني البن قدامة: )230-9/229اامنموع للنووي: )(  انظر : 5)

 من كتاب البيوع .« باب يف ثمن السنور»( يف 3/752(  احلديث أخرجه أبو داود: )6)

 (. 5/202( انظر: فتح القدير مع العناية هبامطه: )7)

 (.  5/203( انظر: فتح القدير مع العناية هبامطه: )8)

= 
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اامتننس الذي يقبل الت هري كالثوب اامتننس جيوز بيعه,  ا متلك إذا كانت من أهن االجتاه الثاين :

. ويف أسييهل (2)و الطييافية (1). هذا قول اامالكية فيه ااملك ما ال يقبله كالزيت اامتننس ال جيوزأما  و

: جلد ااميتة واامنخوذ من احلي ننس, ولو دبغ ال جيوز بيعه وال يصييىل عليه . فإن الدباغة (3)اامدارك : 

 ؤثر يف ظاهره وال يف بابنه . ال 

 :  خارجهالقل و بلرملكية -8

 .ال يثبت ااملك فيها (4)أهنا ننسةعىل القول :  

صنع منها ألجل االنتفاع  ,فيها جيوز بيعها وحتصل ااملكيةوحيتمل أن   ميتة,  حتى ولو كانتبام ي

 وذلك ألسباب: (5)مع القول بنناستها

  عترب من أعز أموال النا  اليوم .-1

 يصدق عليها  عريف اامال .-2

 .  (6)حيتاج إليها النا  كثريًا يف الصباغ وغريه-3

 و ألنه من باب االختصييام . وا متوهلا واالنتفاع هبا, جاز بيعها لذلك.أن النا  اعتاد و بام

وقال أبو حنيفة يف رواية  عنه : إن كان مع دود القز قز, جاز بيعه, و إال فال. ألنه ال ينتفع بعينه, فهو 

 . (7)كاحلرشات

 سباع البهاًم وجوارح الطي: ملكيةومنها: -9

ع البها،ا وال ري, إذا كانت مما ال ينتفع به بحال, فإذا ا فقت اامذاها عىل عدم جواز بيع سييبا

  (8).ا ينتفع به جاز بيعه كانت مم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها . 1/60دسوقي عىل الرشح الكبري: )( انظر: حاشية ال1)

 ( .2/11( انظر: مغني اامحتاج: )2)

 ( . 1/55( انظر: أسهل اامدارك رشح إرشاد السالك: )3)

 ( .6/363(  انظر: اامغني: )4)

 ( .6/363(  انظر: اامغني: )5)

 (.5/69(  انظر: حاشية ابن عابدين: )6)

 (. 6/363(  انظر : اامغني: )7)

(, والرشييح الكبري يف ذيل 4/238(, وحتفة اامحتاج )3/11(, والرشييح الكبري للدردير )4/214انظر: الدر اامطتار ) (8)

= 
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 – و ما يف معناها اخلمر ملكيةومنها: -10

و هور الفقهاء عىل أهنا ننسيية مغلظة كالبول والدم لثبوت  -فالعلامء اختلفوا يف نناسييتها

 (1)﴾ . ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻاحلرمة والتسمية بالرجس يف قوله  عاىل: ﴿

 واختلف العلامء يف مالية اخلمر عىل قولل:

, لكن جيوز إ الفها لغرض صييحيح, و ضييمن إذا أ لفت لذمي, مال متقومأهنا  القول األول:

 (3) واامالكية. (2)وهذا قول احلنفية

ثاين: قول  وهو أهنا ليسيييت بامل, وعىل هذا جيوز إ الفها امسييلا كانت أو ذمي وهذا القول ال

 (5) واحلنابلة. (4)الطافعية

وحيرم عىل اامسييلا متليك أو متلك اخلمر بني سييبا من أسييباب ااملك االختيارية أو االرادية 

 كالبيع والرشاء واهلبة ونحو ذلك, أما إذا كان التملك بسبا جربي كاالرث فإهنا  دخل يف مكله.

 عىل معرفة أشباهها ونظا،رها. واامسا،ل يف هذه القاعدو كثريو, هذه األمثلة  لقي الضوء

 واهلل أسنل أن يوفقنا السداد والتوفيق .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/13اامغني )

 من سورو ااما،دو. 9( اآلية: 1)

 (.5/289(, وحاشية ابن عابدين )9/31( انظر: رشح فتح القدير )2)

 (.4/474( انظر: الرشح الصغري )3)

 (.9/722(, واامنموع )2/285امحتاج )( انظر: مغني ا4)

 (.5/192(, واالنصاف )223-5/222( انظر: اامغني البن قدامة )5)
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 املبحث اخلامس : قاعدة : األموال ال تتملك على أربابها بالدعاوي 
 

القاعدو من القواعد اامهمة التي  تعلق بتملك األموال بالدعاوي اامنردو, والقاعدو  طتمل  هذه

يف إثبات ااملكية يف األموال, كام أن القاعدو  ستدعى اهتامم عىل مسنلة مهمة وهي مدى أثر الدعاوي 

عىل أهواء  اا ون   كهوأصييحاهبا, ون هتمل الرشيييعة نظاهالرشيييعة االسييالمية وعنايتها باألموال 

عدو حتوز  قا يًا أن ال نا جل نا يظهر ل ية ومن ه بات ااملك كل االهتامم يف برق إث مت  بل اهت نا ,  ال

 ية بالغة.بنبرافها وأبعادها أمه

 دراسة القاعدو  تنىل يف األمور التالية : 

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها:

بل هي من صيينيع الفقهاء  هذه القاعدو ليسيييت من صيينيع الفقهاء اامتنخرين واامعارصين, 

ة إذا وقال يف مسيينل (1)اامتقدمل, والقاعدو باللف  اامذكور ذكرها االمام ااماوردي يف احلاوي الكبري

امدفوع هل هو مهر أم هدية؟:  قالت اامرأو: الذي »اختلف الزوجان يف نوع ا فإن  قال الطيييافعي : 

وذلك ألن األموال ال « قبضييت هديٌة, وقال  : بل مهر, فقد أقرت بامل, وادعت ملكه, فالقول قوله

ؤدي إىل وهناك ألفاظ أخرى   (2) تملك بالدعاوي وكذلك ذكرها الندوي يف موسييوعته اامطييهورو 

, (3)«األمالك ال  زال من أيدي مالكيها إال بنمر حمقق ال شك فيه»مضمون القاعدو, فقد وردت بلف  

 . (4)«أمالك النا  ال جيوز االع اض عليها لغري حنة»وبلف : 

 ثانياً: شرح مفردات القاعدة، وما يتعلق بها:

 تعريف األموال لغة واصطالحار:-أ

  .األموال  ع مال-1

اما لت, ومتولت, وا لت ومتال, وم قال: م كل يشء, ي ما يملك االنسيييان من  غة: هو  ل يف الل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .9/501(  احلاوي الكبري للاموردي : )1)

 ( .2/83(  موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 ( .5/380(, )8/296(  اامعيار: )3)

 ( .5/720(  معان السنن: )4)

= 
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.ويف لسيييان (1), وملته: اع تيه اامالأمواله واسييتملت: كثر مالك, ورجل مال وميل ومول: كثريو

 .(2)العرب: اامال معروف ما ملكته من كل يشء

أبلق عىل كل ما يقتنى, ويملك ويف النهاية: اامال يف األصييل ما يملك من الذها والفضيية, ثا 

 .(3)من األعيان, وأكثر ما ي لق عند العرب عىل االبل ألهنا كانت أكثر أمواهلا

 املال يف االصطالح:-2

 تعريف املال عند فقهاء املتقدمني:  -أ

شييياء, اختلف الفقهاء يف  عريف اامال وعرفوا بتعريفات متعددو حسييا اجتاهها يف مالية األ

 :عض  عاريفهاأشري هنا إىل ب

 .(4)ما من شننه أن يدخر لالنتفاع به وقت احلاجة -1

جملة األحكام العدلية: ما يميل إليه ببع االنسان ويمكن ادخاره إىل وقت احلاجة منقوالً  ويف-2

 .(5)كان أو غري منقول

 .(6)به, أي مستعدًا ألن ينتفع به هو ما كان منتفعاً  -3

 (7) باح اامقصود, فيطرج ما منفعته حمرمة.واامقصود باالنتفاع االنتفاع اام

 . (8)يه ااملك, ويستبد به اامالك عن غريه إذا أخذه من وجههلاامال ما يقع ع-4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.892(, واامعنا الوسيف: )1328: م)( انظر: القامو  اامحيف1)

 (.11/632( انظر: لسان العرب: )2)

 (.4/373( انظر: النهاية يف غريا احلديث واألثر: )3)

 (.3/188(, ودستور العلامء: )2/97( انظر: التلويح: )4)

صيل الكالم يف  انظر وكذلك ( . 126( انظر: جملة األحكام العدلية, اامادو: )5) س  ف (, واامدخل 304وي: م)اامدخل لعي

 (.286للطلبي: م)

 (.1/343, وحاشية الباجوري: )( 3/222( انظر: القواعد للزرك : )6)

 .,(327ألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)( انظر: ا7)

 (.2/17( انظر: ااموافقات: )8)

= 
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 .(1)ما فيه منفعة مباحة لغري حاجة أو رورو-5

خرج هبذا التعريف ما ال نفع فيه أصيياًل كاحلرشييات وما فيه منفعة حمرمة كاخلمر, وما فيه منفعة 

 (2) جة كالكلا, وما فيه منفعة مباحة للرضورو كااميتة.مباحة للحا

 الفقهاء املعارصين:عند   تعريف املال  -ب

 حاولوا بوضع  عريفات سليمة للامل منها:عرفوا بتعريفات متعددو و

 .(3)اامال هو كل عل ذات قيمة مادية بل النا -1

 .(4)ما يمكن حياز ه وإحرازه واالنتفاع به انتفاعًا معتاداً -2

 :الفقهاء يعتمد عىل األمور التالية أن أسا  اامالية يف نظرمما سبق  يستطلص

 أن يكون ال ء له قيمة بل النا .-1

أن  كون هذه القيمة ناجتة من أنه ينتفع به انتفاعًا مرشييوعًا, فال قيمة يف نظر الرشيييعة ألية -2

 منفعة اعتربهتا غري مرشوعة.

ما كان له قيمة مادية بل »ال يف اصيي الح اجلمهور بننه:  عريف اام وعىل هذا األسيياسيييكون

 (5) « .النا , وجاز رشعًا االنتفاع به يف حال السعة واالختيار

 أقسام األموال عند الفقهاء:-ب

 أوالر: تقسم األموال باعتبار حقيقتها وذواهتا:

 األموال من حيث حقيقتها وذواهتا تنقسم إىل مخسة أقسام:

 عيان:األ القسم األول:

, وهي عند الفقهاء أن يكون ال ء ذا كيان (6)وهي  ع عل, وهو اامال احلار الذي  راه العيون

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/7( انظر: كطاف القناع: )1)

 (.2/248( انظر: رشح منتهى االرادات )2)

 (.136ل لنظرية االلتزام يف الفقه االسالمي: م)( انظر: اامدخ3)

ااملكية للعالمة أيب زهرو:  وكذلك يف  (.25(, وأحكام اامعامالت: م)162( انظر: األموال امحمد يوسف موسى: م)4)

 (.44م)

 وما بعدها( 1/201و ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )  (.136( انظر: اامدخل لنظرية االلتزام يف الفقه االسالمي: م)5)

 (.727( انظر: معنا مقاييس اللغة: م)6)

= 
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 , (1)مادي, ووجود خارجي حيس, ومططص, يمكن معه إحرازه والسي رو عليه

 : (2)األثامنالقسم الثاين: 

وغريها من  وهي كل ما عّده النا  قياًم لألشييياء كالذها والفضييية والدنانري والدوالرات

 العمالت العربية واألجنبية.

 : : اامنافعالقسم الثالث

وهي ما حيصل هبا مصلحة وفا،دو للنا  , كسكنى الدار ولبس الثوب وركوب الدابة, فاامنفعة 

بدهلا عوضيييًا من عل أو ثمن أو منفعة, فيمكن  بذلون  مادية حيتاجها النا  وي اامباحة ذات قيمة 

 اعتبارها مبيعًا.

 لف الفقهاء يف ماليتها عىل قولل:وقد اخت

أن اامنافع ليسييت أمواالً متقومة يف حد ذاهتا, ألن صييفة اامالية لل ييء إنام  ثبت  القول األول:

 بالتمول والتمول يعني صيانة ال ء وادخاره لوقت احلاجة.

تالشى, فال واامنافع ال  بقى زمانل لكوهنا أعراضًا, فكلام ترج من حيز العدم إىل حيز الوجود  

 .(3)يتصور فيها التمول, وهذا مذها احلنفية

ضة كام يف االجارو, وذلك  غري أن احلنفية يعتربون اامنافع أمواالً متقومة إذا ورد عليها عقد معاو

 .(4)عىل خالف القيا , وما كان عىل خالف القيا  فغريه عليه ال يقا 

مة أو  نافع أمواالً غري متقو قد ي لقون عىل اام جاء يف وها  قد  باال الف, ف  قويا »ال  ضييمن 

قال علامؤنا رمحها اهلل إن اامنافع ال  ضمن باال الف, بعد قوهلا « : »أصول الفقه وحتديد أدلة الرشع

 وما للمنافع مثل, أما من جنسها فال إشكال.« إهنا أموال, ألن ضامن اال الف مقيد برشر اامامثلة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, جملة األحكام العدلية مع درر 4/42(, الفقه االسالمي: )2/15( انظر: بحوث مقارنة يف الفقه االسالمي وأصوله: )1)

 (.1/112احلكام: )

 (.1/164( انظر: جامعة الفصولل: )2)

صنا،ع: )3) شياء, قواعد ابن رجا: م)(, والتفريق بل ا4/175( انظر: بدا،ع ال (, 213امنافع واألعيان اخلارجة من األ

 (.2/295ومغني اامحتاج: )

 (.120(, نظرية الضامن للدكتور الزحييل: م)262-2/261( انظر: التنقيح ورشوحه وحواشيه: )4)

= 
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و ة, فلذلك هي  تفاوت بحسييا  فاوت األعيان, وأما وفيه إ اع ألهنا حتدث من أعيان متفا

من الدراها والدنانري فألهنا يف اجلملة خري من اامنافع ذاهتا, ألهنا من  لة اجلواهر, واامنافع أعراض, 

 .(1)واجلوهر خري من العرض ذا ه يف اجلملة, ألن األعراض قيمتها بغريها, واجلواهر  قوم بنفسها

ية  امذها احلنف قد وقد وجه  بارها أمواالً غري متقومة ن نافع أمواالً أو يف اعت بار اام عدم اعت يف 

شديد, ألن فيه إهداًرا للحقوق وضياعًا للمصالح, فاألموال ال حيرم عليها إال امنافعها, فكيف ال 

  كون متقومة؟!!

ثاين: ها, وهذ القول ال نافع بل ام هتا  لذا يان ال  قصيييد  هتا, ألن األع بذا نافع أموال  ا قول أن اام

 .(4), واحلنابلة(3), والطافعية(2)اجلمهور من اامالكية

شباه والنظا،ر:  قال علامؤنا: اامالية قا،مة بمنافع األعيان كقيامها باألعيان, يعني هبذا »جاء يف األ

أن منافع األعيان أموال كاألعيان, قالوا: بل اامنافع أحق باسييا األموال من األعيان إذ األعيان ال 

 .(5)«الً إال الشتامهلا عىل اامنافع, أال  رى أهنا ال يصح بيعها دوهنا سمى أموا

والفقهاء وإن اختلفوا يف مالية اامنافع, لكنها متفقون عىل أهنا  كون حماًل للملك, فها يقررون 

جارو, مثاًل:  تاب اال لك يف كثري من »يف ك عة العل اامؤجرو, ويرددون ذ لك امنف ما تنجر  أن اامسيي

 .(6)«الفروع

 :الديون القسم الرابع:

هو لزوم حق يف الذمة, وقد يكون حمله ماالً كام أنه قد يكون عماًل, أو عبادو كصييوم  والدين :

 وصالو وحو وغري ذلك.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.103( انظر:  قويا أصول الفقه: )م1)

 (.2/209(, وبلغة السالك: )3/442(, حاشية الدسوقي: )2/265( انظر: بداية اامنتهد: )2)

 (.3/222: )اامنثور يف القواعد ( انظر:3)

 (.2/248(, رشح منتهى االرادات: )5/218( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

(, تريو الفروع عىل األصييول 1/371, وحاشييية الباجوري: )(2/132اه والنظا،ر البن السييبكي: )( انظر: األشييب5)

 (.114-110للزنناين: )م

ية ابن ابن عابدين: )6) باه والنظا،ر البن ننيا: م)5/50( انظر: حاشيي باه والنظا،ر 352-351(, واألشيي (, واألشيي

 .(2/1لبهية: )(, الروضة ا1/234(, رشا،ع االسالم: )3/92(, والتاج اامذها: )326للسيوبي: م)

= 
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ماالً, وال  نه ال يعترب  فإ يًا,  مال لذمة إذا ن يكن  وال خالف بل الفقهاء يف أن احلق الواجا يف ا

 (1) ي  ا عليه يشء من أحكامه.

 إذا كان الدين الطاغل للذمة ماليًا, فقد اختلف الفقهاء يف اعتباره ماالً حقيقة, عىل قولل:أما 

شاغلة  القول األول: ست أمواالً, ألهنا ما دامت يف الذما . فهي أوصاف  أن الديون يف الذمة لي

ضها صور قب صاحبه, ذا وفيت الديون كان اامقبوض ماحقيقة وإنام يقبض ما يعادهلا, فإ هلا, وال يت الً ل

 .(2)وهذا مذها احلنفية

والدين »فتح القدير: رشح  فها يعتربون الدين ماالً, حكاًم ال حقيقة, لكونه معدومًا كام جاء يف 

ماالً حكاًم, ال حقيقة ولذا كانت الرباءو منه  صييح بال قبول, لعدم اامال احلقيقية غري أهنا  ر د بالرد 

 .(3)«بحال بال قبولامالية احلكمية وهبة العل ال  صح 

أن الديون يف الذما أمواالً . ذلك أهنا ال يطيي بون يف اامال أن يكون عينًا مادية » القول الثاين:

 .(4)وهذا قول  هور الفقهاء« . يمكن إحرازها وادخارها

 :: احلقوق اامعنويةالقسم اخلامس

انت نتاجًا ذهنيًا أو هي اختصيياصييات  رد عىل أشييياء غري مادية  درك بالعقل وحده, سييواء أك

 .(5)ثمرو لنطار معل جيلا له العلامء

ا فق الفقهاء عىل أن بعض احلقوق ال  عترب أمواالً وال أمالكًا باامعنى اامقصييود من ااملك, مثل 

 .(6)حق الوالية وحق احلضانة وغريها

هبا وا فقوا عىل أن بعض احلقوق  عترب مملوكة ألصييحاهبا, وذلك ألهنا حقوق أثبت ألصييحا

رصف فيها بحدود معينة, مثل حق  اامرور, واامنرى,  ساغ هلا الت صًا بمنافع معينة, بحيث  صا اخت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.135اامدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه االسالمي: م) انظر:( 1)

 (.135(, اامدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه االسالمي: م)5/457: حاشية ابن عابدين: )( انظر2)

 (.5/250فتح القدير: )رشح ( انظر: 3)

 (.4/303(, التاج اامذها: )382, 379, 1/371ب(, حاشية الباجوري: )137( انظر: قواعد الزرك : )و4)

 (.356امعنوية, الندوو السابعة لقضايا الزكاو اامعارصو: )م(, زكاو احلقوق ا1/16( انظر: ااملكية للطفيف: )5)

 (.197(, بحث الطيخ حممد عيل السايس يف اامؤمتر األول: )م 5/62( انظر: مصادر احلق للدكتور السنهوري: )6)

= 
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 .(1)واامسيل, والرشب, والتعيل وغريها

 ثانيار: تقسيم األموال باعتبار تقومها وعدمه:

 .(2)ينقسا اامال عند احلنفية باعتبار  قومه وعدمه إىل قسمل: اامال اامتقوم وغري اامتقوم

امال اامتقوم: القس::م األول: عة  ا لة السيي حا به يف  فاع  باح الطيييارع االنت بالفعل وأ ما حيز  هو 

 واالختيار.

اامال غري اامتقوم: هو ما ن حيز بالفعل أو حيز ولكن حرم الطييارع االنتفاع به يف  القس::م الثاين:

ض رار, فال ري يف اهلواء وا سعة واالختيار وإن أبيح ذلك يف حالة اال سمك يف ااماء مال غري حال ال ل

متقوم, واخلمر واخلنزير واحليوان اامنكول إذا ن يذبح بال ريقة اامرشييوعة مال غري متقوم بالنسييبة 

 للمسلا, أما بالنسبة للذميل فهي مال متقوم ألهنا ال يعتقدون حرمتها ويتمولوهنا.

 ل يف معنيل:اامال اامتقوم يستعم»( من جملة األحكام العدلية: 127ونصت اامادو: )

فالسييمك يف البحر غري متقوم وإذا  امال اامحرز,  ثاين: بمعنى ا به, وال فاع  باح االنت ما ي األول: 

 .(3)اص يد صار متقومًا باالحراز

فاامعترب يف التقويا إنام هو مراعاو اامنفعة التي أذن الطارع فيها, وما ال يؤذن فيه, فال عربو به, فال 

ا عترب قيمته, ألن اامعدوم  رشعًا كاامعدوم حسًّ
(4) . 

 ثالثرا: تقسيم األموال باعتبار مثليتها وقيمتها: 

  نقسا األموال باعتبار مثليتها وقيمتها إىل قسمل: 

اامال اامثيل: هو ماله مثل أو نظري يف األسواق من غري  فاوت يف أجزاءه أو وحدا ه  القسم األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.75(, ااملكية ونظرية العقد أليب زهرو: م )171( انظر: األموال ونظرية العقد: م )1)

سور: )4/340ر: )( انظر: در اامطتا2) (, وااملكية أليب زهرو: 164(, األموال امحمد يوسف موسى: م )4/395(, اامب

 (.47-46م )

لفقه للعيسييوي: م يف ا اامدخل  يف  (.70جملة األحكام العدلية: م ) و(.5/50,55حاشييية ابن عابدين: ) ( انظر:3)

(311-312,) 

 ( . 5/170تاج: )(, وهناية اامح505( انظر: رشح حدود ابن عرفة: م)4)

= 
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 .  (1) فاوً ا يعتد به يف التعامل

سم ال سوق, أو له مثل ولكن مع التفاوت  اامال القيمي: ثاين:الق هو ما ليس له نظري أو مثل يف ال

. مثل أفراد احليوان واألراا واألشيينار والدور وأنواع السييناد  (2)اامعتد به بل وحدا ه يف القيمة

 أو اامستعملة .  ةوالبسف واألحنار الكريمة كاألاما  والياقوت والكتا اامط وب

 تقسيم األموال باعتبار استقرارها يف حملها وعدم استقرارها:رابعار: 

 ينقسا اامال هبذا االعتبار إىل قسمل:

 اامال اامنقول: القسم األول:

 للفقهاء اص الحان يف بيان اامقصود من اامنقول ومها: 

ما يمكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر, سييواء أبقي عىل صييور ه وهيئته األوىل, أم -1 هو 

ية وأنواع احليوان  غ نار مل النقود والعروض الت يل, ويطيي قل والتحو بالن ته  ريت صييور ه وهيئ

 , وهذا اص الح احلنفية.(3)واامكيالت وااموزونات

هو ما أمكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر مع بقاءه عىل هيئته وصييور ه األوىل كاامالبس -2

 .(4)والكتا والسيارات ونحوها وهذا قول اامالكية

 العقار: ويف  عريفه أيضًا اص الحان: لقسم الثاين:ا

, هذا (5)هو الثابت الذي ال يمكن نقله وحتويله أصيياًل من مكان إىل آخر كالدور واألراا-1

 رأي احلنفية.

هو ما ال يمكن نقله وحتويله أصاًل كاألرض, أو أمكن حتويله ونقله مع  غيري صور ه وهيئته -2

 .(6)ء والطنر, فالبناء بعد هدمه يصري أنقاضًا, والطنر يصري أخطاباً عند النقل والتحويل كالبنا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 71(: م)145( انظر: جملة األحكام العدلية, اامادو: )1)

 ( . 72(: م)146( انظر: جملة األحكام العدلية, اامادو: )2)

 (.70(:  م)128( انظر: جملة األحكام العدلية اامادو: )3)

 (.2/254( انظر: بداية اامنتهد: )4)

 (.70(: م)129( انظر: جملة األحكام العدلية اامادو: )5)

 (.2/254( انظر: بداية اامنتهد: )6)

= 
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ويالح  أن البناء والطيينر والزرع يف األرض ال  عد عقارًا عند احلنفية إال  بعًا لألرض, فلو 

ناء  ما يبتع األرض من الب قت أحكام العقار عىل  ية أو اامطيينرو أو اامزروعة بب بيعت األرض اامبن

ما لو بي قار, ونحوه, أ ناء وحده أو الطيينر وحده من غري األرض فال ي بق عليهام حكا الع ع الب

 .(1)فالعقار عند احلنفية ال يطمل إال األرض خاصة, واامنقول يطمل ما عداها

اماء  يدات ا متد فال و ثال األول: األبواب واألق بالعكس, م قار و قد يتحول اامنقول إىل ع و

ار عىل نحو ثابت, ومثال الثاين: أنقاض البناء وكل ما يستطرج والكهرباء  صبح عقارًا با صاهلا بالعق

 (2) من األرض من معادن وأحنار و راب,  صبح منقوالً بمنرد فصلها عن األرض.

 (3) . خامسار: أقسام األموال باعتبار نقديتها:

 قسا الفقهاء اامال بالنظر إىل ا صافه بالنقدية إىل قسمل:

قد, وهو عبارو عن الذها والفضيية سييواء كانا مسييكوكل أو غري : النقود:  ع نالقس::م األول

 , وحيلق بالذها والفضة يف احلكا األوراق الرا،نة يف العرص احلار.(4)مسكوكل

العروض:  ع عرض, وهي ما عدا النقود واحليوانات واامكيالت وااموزونات  القس::م الثاين:

 .(5)كاامتاع والقامم وغريها

احلنابلة النقد يف العروض إذا كان متطذًا لالجتار به,  نسيييسييًا عىل أن وقد أدخل بعض فقهاء 

 العرض هو كل ما أعد لبيع ورشاء ألجل الربح, ولو من نقد.

 سادسار: تقسيم األموال باعتبار بقاء عينها باالستعامل وعدم بقاًها:

 ينقسا اامال هبذا االعتبار إىل قسمل:

تفاع به إال باسييتهالك عينه, كننواع ال عام والرشيياب هو الذي ال يمكن االن القس::م األول:

واحل ا والنفف والورق والنقود, فال يمكن االنتفاع هبذه األموال ما عدا النقود إال باسييتئصييال 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/408( انظر: رد اامحتار: )1)

 (.4/55: )الفقه االسالمي و أدلته( انظر: 2)

 (.3/408: )اامصدر السابق( انظر: 3)

 (.70(: م)130( انظر: جملة األحكام العدلية اامادو: )4)

 ( .70(: م)131( انظر: جملة األحكام العدلية اامادو: )5)

= 
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 .(1)عينها, وأما النقود فاستهالكها يكون بطروجها من يد مالكها وإن كان أعياهنا باقية بالفعل

سم الثاين: شات والثياب والكتا هو ما يمكن االنت الق فاع به مع بقاء عينه, كالعقارات واامفرو

 .(2)ونحوها

 ها:ًها أو عدم نامًسابعار: تقسيم األموال باعتبار نام

 ينقسا إىل قسمل:

لذي يزيد  القس::م األول: نامي: النامء يف اللغة الزيادو والكثرو, ويف االصيي الح: هو ا امال ال ا

ناسيييل والتنارات . ويكثر, وهو نوعان: حقيقي, و قديري لد والت بالتوا ما احلقيقي هو الزيادو  , أ

 والتقديري هو متكنه من الزيادو, يكون اامال يف يده أو يد نا،به.

 اامال غري النامي: هو الذي يتطذه االنسان لنفسه ال للتنارو. القسم الثاين:

 ل القنية.وقيل: اامال الذي يؤثله الرجل ويلزمه وال يبيعه ليستغله, ويقال له: ما

 معنى الدعاوى لغة واصطالحار: -ب

 , الدعاوى  ع دعوىمعنى الدعاوي لغة: -1

سا من االدعاء, مصدر ادعى, وجتمع عىل دعاوى بكس الواو وفتحهاو , (3)الدعوى يف اللغة: ا

 .(4)دعاوى, ودعاو يقال: دعوى فالن كذا, وجتمع عىل 

ها: ال لا والتم عددو, من غة معان مت . (5)﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ: ﴿ني ومن ذلك قول اهلل وهلا يف الل

عاىل: ﴿ لدعاء كام يف قيييييوله   ها: ا ها: الزعا: وال   لق (6)﴾ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃومن , ومن

 .(7)الدعوى عىل القول اامؤيد باحلنة والربهان

 الدعوى يف االصطالح: -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .4/55( انظر: الفقه االسالمي وأدلته: )1)

 ( .4/55( انظر: الفقه االسالمي وأدلته: )2)

 (.338(, ومعنا مقاييس اللغة: م )74( انظر: اامصباح اامنري: م )3)

 (.287( انظر: اامعنا الوسيف: م )4)

 ( من سورو يس.57( اآلية: )5)

 ( من سورو يونس.10( اآلية: )6)

 (.1/370(, و نوير األبصار: )72ج العرو , التعريفات: م )( انظر:  ا7)

= 
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 .(1) عن نفسه يف حضور احلاكاقول ي لا به االنسان إثبات حق عىل الغري أو يدفع حق الغري

 م الدعاوى عند الفقهاء:يتقس-3

 (2) : أنواع الدعاوى باعتبار صحتها

 الدعاوى هبذا االعتبار  نقسا إىل ثالثة أقسام:

 الدعوى الصحيحة: القسم األول:

ضمن بلبًا مرشوعًا, وهذه ا لدعوى ي  ا عليها  ستوفية جلميع رشا، ها, و ت وهي الدعوى اام

كامها, فيكلف اخلصييا باحلضييور, وباجلواب إذا حرضيي و  لا البينة من اامدعي إذا أنكر  يع أح

 . (3)خصمه, و وجه اليمل إىل اامدعى  عليه إن عنز عن البينة

 الدعوى الفاسدو: القسم الثاين:

وهي الدعوى التي استوفت  يع رشا، ها األساسية, ولكنها خمتلفة يف بعض أوصافها بصورو 

ها و صييحيحها, كنن يدعي شييطص عىل آخر بدين وال يبل مقداره, أو يدعي عليه يمكن إصييالح

 . (4)استحقاق عقار , وال يبل حدوده

 الدعوى البابلة: القسم الثالث:

صالحها غري ممكن, و عود  صاًل, وال ي  ا عليها حكا, ألن إ صحيحة أ وهي الدعوى غري ال

األسيياسييية اام لوبة فيها, ومن أمثلة الدعوى  أسييباب الب الن يف الدعاوى إىل فقد أحد الرشييور

صفة, وكذلك الدعوى اامرفوعة عىل ططص وال يكون له يف رفعها   البابلة: الدعوى التي يرفعها ال

ن ليس له أهلية الترصفات الرشعية, والدعوى التي ال  ستند من ليس بطصا, والدعوى اامرفوعة ام

  كدعوى اام البة بثمن مخر أو خنزير أو ميتة.إىل حق ولو يف الظاهر, ودعوى ما ليس مرشوعاً 

وقد  سييمى هذه الدعاوى عند غري احلنفية بالدعاوى الفاسييدو, وهو اصيي الح عام عندها 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ية: م )1) فات الفقه تاج: )96( انظر: التعري فة اامح (, ومنتهى االرادات: 9/271(, واامغني: )10/285(, وحت

 (.628م)

 (,. 1/104( انظر:  برصو احلكام: )2)

 (.9/86(, واامغني: )10/297تاج: )(, وحتفة اامح1/104(, و برصو احلكام: )16/78( انظر: اامبسور: )3)

 ( انظر: اامراجع السابقة . 4)

= 
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صنفها ااماوردي من علامء  سية وقد  يدخل حتته  يع الدعاوى اامطتلة يف أي ناحية من نواحيها األسا

 إىل صنفل: (1)الطافعية

  اامدعي, فهذه دعوى بابلة المتناع مقصودها يف حق اامدعي.األول: ما عاد فساده إىل

 .الثاين: ما عاد فساده إىل ال ء اامدعى

ا:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدةاوصحتها:ثالثا

مة اامطييهورو وهي:  عا قاعدو ال قة من ال قاعدو منبث ملدعي واليمني عىل من "هذه ال نة عىل ا البي

 (2)."أنكر

, وأصييل القاعدو ينص عىل أن التملك ال (3)التي ا فق عليها الفقهاء يف اجلملةوهي من القواعد 

 يثبت بالدعاوي, فال بد من إثبات السبا ااموجا للملك.

وهي من األصييول اامهمة التي ير كز عليها القضيياء يف باب ااملك والتملك. واألدلة عليها ما 

 ينا:

لو يعطى الناس بدعواهم الدنعى ناس "ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص حديث ابن عبا  را اهلل عنه أن النبي -1

 .(4)"دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني عىل املدعي عليه

وجه الداللة من احلديث أن االثبات ال يعتمد عىل جمرد الدعوى فالبد من بينة أو سبا يثبت ما 

 يدعيه اامدعي.

 وألن اامدعي ضعيف يف دعواه, فال بد له من إثبات ما يدعيه بالبينة,-2

واحلكمة فيه أن جانا اامدعي ضييعيف, ألنه يدعي خالف الظاهر "قال الطيييخ أمحد الزرقا:  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.54-16/44( انظر: احلاوي للاموردي: )1)

كام لأل ا  )2) لة األح مادو رقا: 1/69( انظر: رشح جم قا )م76(,  محد الزر ية أل عد الفقه (, 369, ورشح القوا

 (.362والقواعد الفقهية للندوي )م

 (.2/167(, وحنة اهلل البالغة )9/501(, واحلاوي الكبري للاموردي )5/380) (,7/296( انظر: اامعيار )3)

( كتاب التفسييري باب سييورو آل عمران, ومسييلا يف صييحيحه 214-3/213أخرجه البطاري يف صييحيحه ) ( احلديث4)

و عن ( من بريق ابن جري10/252( يف كتاب األقضييية باب اليمل عىل اامدعى عليه, والبيهقي يف سييننه )5/128)

 أيب مليكة عنه.

= 
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فكانت احلنة القوية واجبة عليه ليتقوى هبا جانبه الضييعيف, واحلنة القوية هي البينة, وجانا 

 (1)."اامدعى عليه القوي, ألن األصل عدم اامدعى به, فاكتفي منه باحلنة الضعيفة وهي اليمل

له التملك بمنرد و-3 بت  يادو فال يث بت الز ظاهر, ويث يدعي خالف ال لذي  امدعي هو ا ألن ا

 (2) الدعوى بطالف اامدعى عليه وهو مستصحا األصل.

  (3).ّالبينة إلثبات خالف الراهر، واليمن إلبقاء األصل"ويطهد هلذا األصل قاعدو: -4

ا:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدة:ارابعا

كه يف ال عام اامقدم إليه نزاًل, فإنه ال يملكه بمنرد دعواه, وإنام يملك لو ادعى ضيييف مل-1

 االنتفاع به . 

فلو  لو غصييا أحد شيييًئا فهو ضييامن اما غصييبه ولزوا،ده التي فوت يد اامالك عنها, ومنها:-2

ألن بالغصييا ن يوجد ناقل رشعي  ادعى بعد ذلك أنه ملكه و نامء ملكه ال  سييمع منه هذه العوى

اامال عن ملك صاحبه إىل ملك الغاصا, والغصا ال يع ى الغاصا حًقا يف اامغصوب أو يف  ينقل

 زوا،ده . 

 وهي ملكُه ألن سيييار هُ  هبنن السيييارو ااموجودو عنده سيييار ُ لو ادعى رجل عىل آخر  ومنها:-3

تي جاء ضاعت, وهي كهذه يف الصفة والنوع, فال يثبت له التملك عىل سيارو اآلخر  ألن الدعوى ال

 هبا الرجل جمردو عن قرا،ن ااملك, واليد السابقة مقدمة عىل غريها . 

, فإنه ال يملك الو ادعى اامستنجر أن العل اامؤجرو ملك له, وليس للمؤجر يشء منهومنها: -4

 هبا العل اامؤجرو.

بدعواه لو ادعى شييطص أنه ملك دارًا هببة أو رشاء من أبيه فإنه ال يثبت له التملك  ومنها:-5

 (4) اامنردو حتى يقيا البينة عىل ما ادعاه.

وهذه أمثلة عىل   بيقات القاعدو, وهي  ؤكد أيضييًا صييحة مضييمون القاعدو واعتبارها عند 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.369( رشح القواعد الفقهية للزرقا )م1)

 (.2/167( انظر: حنة اهلل البالغة )2)

 (.391(, ورشح القواعد الفقهية )م77( انظر: جملة األحكام العدلية مادو رقا )3)

 (.1/128( انظر: جامع الفصولل )4)
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 الفقهاء. واهلل ويل التوفيق.

 

 



 394 الفهارس 

 : الصلة ال متلك قبل القبض  املبحث السادس : قاعدة
 

يا وما يف اامهمة اامتعلقة بثبوت اام هذه القاعدو من القواعد يا واهلدا لكية يف الصييالت والع ا

, كام أهنا  تضييمن مدى صييحة , وما يف معناهامعناها, وهي  عالو أحكام ثبوت ااملكية يف التربعات

رصف فيام ال يملك  ضها وحوزهتا وهي حتتل مكانة مرموقة يف باب الت صالت قبل قب رصف يف ال الت

 قبل القبض, 

 ة : ودراستها  نا عىل اامحاور اآل ي

ا:اااوألفاظهااووضعهااألولا:االكالماعناأصلاالقاعدة

 (4)«القواعد والضوابف»و (3)«التحرير», و(2)للكلوذاين (1)«االنتصار»القاعدو هبذا اللف  وردت يف 

عا،طة را اهلل عنها, وكان أبو ل أيب بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص وأصل هذا الضابف قول خليفة رسول اهلل 

يا بنية, كنت نحلتك جذاذ »وسييقًا من ماله بالعالية , فلام مرض قال: بكر قد نحلها جذاذ عرشييين 

سموه عىل كتاب  ضتيه كان لك, فإنام هو اليوم مال وارث فاقت سقًا ولو كنت حز يه  أو قب رشين و ع

 . (6)مثله  . وفيه عن أمري اامؤمنل عمر بن اخل اب  (5)«اهلل

(: التربع ال يتا إال بالقبض, فإذا وها 72: )اامادو: »(7)وقد نصييت عليه جملة األحكام العدلية

 « .أحد آلخر شيئًا, ال يتا هبته إال بقبضه

 بنلفاظ متقاربه أخرى منها : ت وردوالقاعدو 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/281(  انظر : االنتصار للكلوذاين: )1)

هو أبو اخل اب حمفوظ بن أمحد بن حسييل بن أمحد الكلوذاين, در  الفقه عىل أيب يعىل احلنبيل رمحه اهلل , وله ر : (  انظ2)

 هي510 ويف سنة: .اهلداية و االنتصار يف اامسا،ل الكبار و رؤو  اامسا،ل  والتمهيد يف أصول الفقه

 (2/198األمحد: )  ( و اامنهو1/16)  :( و ذيل ال بقات 2/258انظر: ببقات احلنابلة: )

 (.4/1193(  انظر : التحرير: )3)

 (.489(  ان  :القواعد والضوابف: م)4)

 (643(  األثر أخرجه مالك يف  اامؤبا عن ابن شهاب بلف  فيه اختالف: م)5)

 (.644(  اامؤبن: م)6)

 (.1/42(  جملة األحكام العدلية: )7)

= 
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 . (2)" بالقبض إال التربع ال يتا". وبلف  :  (1)" الصدقة ال  تا إال بالقبض" 

النفقة  ستحق استحقاق الصالت, ألن »أيضًا ما جاء يف اامبسور :  ويؤكد مدلول هذه القاعدو

 . (3)«ال استحقاق اامعاوضات عىل ما قررناه, والصالت ال  تا إال بالقبض و سقف بااموت

 :  من المسائل وما يتعلق بها ثانياً : شرح مفردات القاعدة

 : معنى الصلة لغة واصطالحار -أ

فالصييلة هي  (4)إىل يشء من الواو والصيياد والالم, يدل عىل ضييا يشء ةالصييلة يف اللغة : مطييتق

ضمه به و عه وألمه. و  لق  صلة :  صلة و صاًل وو ضا واجلمع. يقال : وصل ال ء بال ء و ال

 . (5)عىل الع ية واجلا،زو وعىل االنتهاء والبلوغ وضد اهلنران.

الصلة يف االص الح:   لق عىل صلة الرحا, وصلة السل ان. قال العيني يف رشح البطاري:  

اية عن االحسييان إىل األقربل من ذوي النسييا واألصييهار , صييلة األرحام, وهي كن:  هي الصييلة

ية ألحواهلا, وكذلك أن بعدوا وأسيييا ا, وق ع الرحا ق ع ءووالتع ف عليها والرفق هبا والرعا

اهلبات والع ايا والصييدقات, كام  ااملكية مثل . ويعترب الفقهاء الصييلة سييببًا من أسييباب (6)ذلك كله

 فقهاء عىل ع ايا السالبل : صالت السالبل.ي لق بعض ال

لع ايا, والصييدقات اامقصييود بالصييلة يف الضييابف هنا  يع أنواع التربعات من ا هلبات وا-ب

باب التربعات. وغريها. والقاعدو و عقود التربعات  عند الفقهاء عىل الوجه أصيييل مها جدًا يف 

 التايل:

 أواًل: التدبير: 
 .  (7)ًقا, أو إىل مدو غلا مو ه قبلهاهو العتق بعد مو ه م ل و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/35(  انظر : اامبسور: )1)

 (.2/726( فام بعدها, واالعتناء: )4/426(, وروضة ال البل: )2/332(, واامقنع: )28اخلامتة: م)(  انظر : رشح 2)

 (.5/195(  انظر : اامبسور: )3)

 (.1055(  انظر : معنا مقاييس اللغة: م )4)

 (625(, وخمتار الصحاح: م )11/786(  انظر :لسان العرب: )5)

 ( .22/81(  انظر : عمدو القاري رشح البطاري: )6)

(, والرشييح 19/139(, واامقنع: )14/412اامغني البن قدامة: ) و( 2/227( انظر: فتح باب العناية برشييح النقاية: )7)

= 
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حيصييل به ااملك يف رقبة اامدبَّر بعد موت السيييد اامدبِّر كالوصييية والعتق اامضيياف إىل ما بعد و

  .ااموت, وعىل هذا يكون التدبري عقًدا غري الزم للسيد

 الصدقة: ثانًيا:
صدق ب صدقة: ما يت صدق عليه إذا اع ى وال صدق يت سا من   صدقة لغة: ا سه ال ه اامرء عن نف

 .  (1)وماله

, يقال للزكاو صييدقة كام ورد يف (2)يف االصيي الح: متليك األعيان للثواب عند اهلل  عاىلهي و

 .  (3)...﴾ ۀ ٹ ٹ ڻ القرآن الكريا: ﴿

لك قول النبي  كل نوع من اامعروف, ومن ذ قة: عىل  قد   لق الصيييد كل معروف »ملسو هيلع هللا ىلص: و

 . (4)«صدقة

صدقة  صل ااملك هبا يف ال ًسا عىل اهلبة  ألهنا متليك بال حي صدق عليه, وذلك قيا ضها اامت إذا قب

 .  (5)عوٍض ألجل ثواب اآلخرو, وهي جا،زو وهلذا ال يمكن متلكها بدون القبض

صود  صدقته  ألن اامق صدق أن يرجع يف  صح للمت وا فق الفقهاء عىل أنه إذا متت بالقبض فال ي

 .  (6)كون عند متكن اخللل فيام هو اامقصودبالصدقة الثواب, وقد حصَل وإنام الرجوع ي

إال أن فقهاء الطييافعية يفرقون بل اهلبة والصييدقة, فإهنا يطيي بون يف اهلبة أن يكون االجياب 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .19/139الكبري: )

 . (510ا الوسيف: م)(, واامعن1162(, وانظر: القامو  اامحيف: م)565( معنا مقاييس اللغة البن فار : م)1)

 ( . 4/400امالكية للقرايف: )( انظر: الذخريو يف فروع ا2)

 ( من سورو التوبة . 60( اآلية: )3)

( يف باب 2/697( يف باب حمل معروف صدقة من كتاب األدب, ومسلا يف صحيحه: )10/447( أخرجه البطاري: )4)

 فضل النفقة والصدقة عىل األقربل من كتاب الزكاو . 

(, واامغني البن قدامة: 7/102(, ورشح اخلريش: )6/219ا،ع: )(, وبدا،ع الصن2/236( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

(5/649 . ) 

(, وكطياف 2/217(, والفواكه الدواين: )4/522(, وحاشيية ابن عابدين: )12/92( انظر: اامبسيور للسيخيسي: )6)

 . احلديثة ( مكتبة الرياض 2/501(, والروض اامربع: )4/330القناع: )

= 
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 .  (1)والقبول باللف , ويكتفون يف الصدقة بالفعل أي باألخذ, واالع اء

 ثالًثا: العارية: 
 .  (2)ها وجاء, العارية يف اللغة: مطتقة من عار ال ء: إذا ذ

  . (3)متليك منفعة مؤقتة بال عوض يف االص الح:  و هي 

ستعي   ستعارةاليمل  امل ضه بعد إذن اامعري, ألهنا  كون مباحة باالذن وجيوز  رصف   عني امل بقب

 .  (4)اامستعري فيه بعد القبض كسا،ر اامنافع اامباحة

(: اامسييتعري يملك 812اامادو: )»قالوا: وقد ذكر أصييحاب اامنلة مادو  طييري إىل هذا اامعنى, ف

 .  (5)«منفعة العارية بدون بدل فليس للمعري أن ي لا من اامستعري أجرهتا بعد االستعامل

 رابًعا: الوصية: 
لته وأوصيت صيه, من باب وعد: وصوالوصية يف اللغة: منخوذو من وصيت ال ء بال ء أ

 .  (6)إليه بامل جعلته له.

ليك مضاف إىل ما بعد ااموت ب ريق التربع, سواء كان ذلك يف األعيان أو يف ويف االص الح: مت

 .  (7)اامنافع

 خامًسا: الوقف: 
الوقف لغة: احلبس يقال: وقفت الدار وقًفا: حبسييتها يف سييبيل اهلل, ومنها اامنع, يقال: وقفت 

ًفا وقوًفا: سييكنت, الرجل عن ال ييء وقًفا, منعته عنه, ومنها السييكون يقال: وقفت الدابة  قف وق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/454( انظر: اامهذب للطريازي: )1)

 . (15/63الرشح الكبري: )(, و693معنا مقاييس اللغة: م)( انظر: 2)

 . (6/126(, والزرقاين: )3/570ري: )الرشح الصغ و( . 4/502(, وابن عابدين: )2/448فتح باب العناية: ) ( انظر:3)

 ( . 7/350( انظر: اامغني: )4)

 ( . 450( انظر: جملة األحكام العدلية: م)5)

 ( . 1055(, ومعنا مقاييس اللغة: م)254: اامصباح اامنري: م)( انظر6)

صغري: 5/457(, والدر اامطتار ورد اامحتار: )8/416( انظر:  كملة فتح القدير: )7) رشح ال صاوي عىل ال شية ال (, وحا

 ( . 4/336(, وكطاف القناع: )38-3/39(, ومغني اامحتاج: )4/579)

= 
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 .  (1)وي لق الوقف أيًضا عىل ال ء ااموقوف  سمية باامصدر, و عه كثوب وأثواب

 .  (2)هو حبس العل عىل حكا ملك الواقف والتصدق باامنفعة ولو يف اجلملةويف االص الح 

حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بق ع الترصييف يف رقبته عىل مرصييف مباح  و قيل: 

 .  (3)موجود

 هنا مسنلتان مهمتان هلام صلة بنصل القاعدو: 

لة األوىل مهاامسيييا هل يطيي ر قبض ااموقوف لتامم الوقف ولزو لك  :  يه اام بت ف تايل يث بال و 

 .  للموقوف عليه أم ال؟ 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل: 

 (4)ور الفقهاء من الطييافعيةال يطيي ر القبض لتامم الوقف ولزومه, وهو قول  ه القول األول:

 .  (6)به قال أبو يوسف من احلنفية يف اامذها و (5)واحلنابلة

 .  (7)استدلوا: أن الوقف ليس بتمليك وإنام هو إخراج له عن ملكه إىل الوقف فنشبه االعتاق

ال يتا الوقف إال بالقبض كالصييدقة التي ال يد فيها من التسييليا وهذا مذها  القول الثاين:

 .  (10)وهي رواية عن االمام أمحد (9)وحممد بن احلسن من احلنفية (8)لكيةااما

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1062(, ومعنا مقاييس اللغة: م)9/359ولسان العرب: )(, 256( انظر: اامصباح اامنري: م)1)

 ( . 13-3/14(, واهلداية: )357-3/358( انظر: الدر اامطتار وحاشية ابن عابدين عليه: )2)

 ( . 2/376( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 ( . 5/342( انظر: روضة ال البل: )4)

(, واامغني البن قدامة: 5/777(, ومعونة أويل النهى: )2/514(, ورشح اامنتهى: )4/254( انظر: كطيياف القناع: )5)

(8/193-187 . ) 

 ( . 3/364( انظر: حاشية ابن عابدين: )6)

 ( . 4/254( انظر: كطاف القناع: )7)

 ( . 7/84( انظر: حاشية اخلريش: )8)

 ( . 3/364( انظر: حاشية ابن عابدين: )9)

 ( . 8/183( انظر: اامغني: )10)

= 
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: واحلوز أي القبض إما أن (1)وفقهاء اامالكية يعربون عن القبض باحلوز, قال يف حاشييية اخلريش

ًيا وذلك يقبض ااموقوف عليه للموقوف, وإما أن يكون حكمًيا وذلك بتطلية الواقف  يكون حسيي

 .  (2)ه, وذلك يف وقف مثل اامسند والقن رو والبئر وما شابه ذلكللموقوف ورفع يده عن

يعربون عن القبض بالتسييليا و سييليا كل  رمحه اهلل  أما فقهاء احلنفية فها عىل قول االمام حممد

يشء يكون بام يليق به, ففي اامسند باالفراز والصالو فيه ويف اامقربو بدفن واحد فصاعًدا ويف السقاية 

 .  (3)يف اخلان بنزول واحد من اامارو وهكذابرشب واحد و

هو القول بعدم اش ار قبض ااموقوف للزوم الوقف وبالتايل حصول ااملك به  الذي يظهر لي

قبل القبض, وذلك أن الوقف إخراج للتقرب إىل اهلل سييبحانه و عاىل, فإحلاقه بالعتق أوىل من غريه 

 واهلل  عاىل أعلا . 

 ال ااملك يف ااموقوف إىل ااموقوف عليه . : انتقاامسنلة الثانيةو 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل: 

 ينتقل ااملك يف ااموقوف إىل ااموقوف عليه .  القول األول:

ية امالك هاء من ا ية (4)وهو قول  هور الفق ظاهر  (5)والطيييافع لة يف  ناب عىل القول الراجح واحل

 .  (6)اامذها

 .  (7)محد قال فيمن وقف داره عىل ولد أخيه أهنا يملكوهناذكر ابن قدامة أن االمام أ

 واستدلوا بام ينا: 

أنه سييبا يزيل ملك الواقف, وجد إىل من يصييح متليكه عىل وجه ن ارج اامال عن ماليته -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/84ريش: )( حاشية اخل1)

 ( مع رشح اخلريش . 7/84( انظر: حاشية العدوي: )2)

 ( .3/364( انظر: الدر اامطتار وحاشية ابن عابدين: )3)

 ( .7/84( انظر: حاشية اخلريش: )4)

 ( .5/342( انظر: روضة ال البل: )5)

 ( .6/420(, واالنصاف: )16/420(, والرشح الكبري للمقدا: )8/188( انظر: اامغني: )6)

 ( .8/188( انظر: اامغني: )7)

= 
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 .  (1)فوجا أن ينقل ااملك إليه كاهلبة والبيع

لسييكنى, ون يزل ملك الواقف عنه وألنه لو كان متليك اامنفعة اامنردو ن يلزم كالعارية وا-2

 .  (2)كالعارية

ثاين: مذها االمام أيب  القول ال هذا  عاىل و لك هلل   بل هو م يه الوقف  لك ااموقوف عل ال يم

 منها . (5)اختارها ابن أيب موسى (4)وهي رواية عن االمام أمحد (3)حنيفة

 واستدلوا: 

 . (6)كالعتق مليك اامنفعة فانتقل إىل اهلل بننه إزالة ملك عن العل واامنفعة عىل وجه القربة بت

هو القول بملكية االنتفاع دون ملكية العل ألن قيا  الوقف عىل العتق أوىل  الذي يظهر لي 

صود منه حتبيس العل  سه عىل البيع واهلبة ألن الوقف ليس من اامعاوضات اامحضة وألن اامق من قيا

 و سبيل اامنفعة, واهلل أعلا بالصواب . 

 دًسا: الهبة: سا
اهلبة يف اللغة: مصييدر حمذوف األول معّوض عنه هاء التننيث وأصييله وها كالعدو والوعد 

معناها إع اء ال ييء إىل الغري بال عوض, سييواء كان مااًل أو غري مال, فيقال: وها له مااًل وهًبا 

  . (8)أما اهلبة والع ية واهلدية والصدقة معانيها متقاربة  (7) القوم.وهبة, 

 . (9)هي متليك اامال بال عوض يف احلالاهلبة يف االص الح: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 16/421( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )1)

 ( . 16/421( انظر: اامصدر السابق: )2)

 ( . 3/364( انظر: حاشية ابن عابدين: )3)

 ( . 6/420(, واالنصاف: )420-16/421( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )4)

 ( .420-16/421( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )5)

 ( . 8/188(  انظر: اامغني: )6)

 ( . 182(, والقامو  اامحيف: م)737(, وخمتار الصحاح: م)258( انظر: اامصباح اامنري: م)7)

 ( . 17/5( انظر: الرشح الكبري: )8)

(, 7/113)  كملة فتح القدير: و( . 5/116(, وبدا،ع الصيينا،ع: )2/409فتح باب العناية برشييح النقاية: ) ( انظر:9)

 ( . 2/366(, ومغني اامحتاج: )7/309(, والبحر الرا،ق البن ننيا: )4/530وحاشية ابن عابدين: )

= 
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فإذا اشيي ر العوض فيها كانت عىل رشبها,  واألصيييل فيها أن ااملك يثبت هبا بال عوض, 

 واختلف الفقهاء يف مسنلة هل يط ر لثبوت ااملك يف ال ء ااموهوب القبض أم ال عىل قولل: 

ه للموهوب له أن يقبض ال ء ااموهوب هذا قول  هور أن ااملك يط ر يف ثبو  القول األول:

 .  (3)واحلنابلة يف اامذها (2)والطافعية (1)الفقهاء من احلنفية

 واستدلوا بندلة, منها: 

 . (4), ون يعرف هلام يف الصحابة خمالًفا}, فإنه مروي عن أيب بكر وعمر إ اع الصحابة -1

اذ عرشييين وسييًقا من ماله بالغابة, فلام مرض نحلها جذ , أن أبا بكر >حديث عا،طيية -2

قال: يا بنية, ما أحد أحا إىل غني منك بعدي, وال أحد أعز عيّل فقًرا منك, وكنت نحلتك جذاذ 

سموا  ضتيه, وهو اليوم مال الوارث, أخواك وأختاك, فاقت سًقا, وودت أنك حز يه أو قب رشين و ع

 .  (5)عىل كتاب اهلل 

أنه قال: ما بال قوم ينحلون أوالدها ثا يمسييكوهنا, فإذا مات حديث عمر بن اخل اب, -3

أحدها قال: مايل ويف يدي, فإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي, وال نحلة إال نحلة حيوزها 

 .  (6)الولد دون الوالد, فإن مات ورثه

, (7)ه اامالكيةأن ااملك يثبت بمنرد العقد )االجياب والقبول( وهذا القول ذها إلي القول الثاين:

 .  (9), وبه قال أبو ثور(8)وهي رواية عن االمام أمحد يف غري اامكيالن وااموزونات واامعدودات

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (4/374(, والفتاوى اهلندية: )6/115(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/411( انظر: فتح باب العناية برشح النقاية: )1)

 ( . 5/375ل: )( وما بعدها, وروضة ال الب2/398( انظر: مغني اامحتاج: )2)

 ( . 17/14(, واالنصاف: )17/14(, والرشح الكبري: )17/14( انظر: اامقنع: )3)

 ( . 17/75( انظر: الرشح الكبري: )4)

 ( يف باب ما ال جيوز من النحل من كتاب األقضية . 2/752( احلديث أخرجه االمام مالك يف ااموبن: )5)

 (, يف باب ما ال جيوز من النحل من كتاب األقضية .2/753)( احلديث أخرجه االمام مالك يف ااموبن: 6)

 ( . 550(, والتلقل: م)6/49(, ومواها اجلليل: )6/49( انظر: التاج واالكليل: )7)

 ( . 17/17(, واالنصاف: )17/17( انظر: الرشح الكبري: )8)

 ( . 17/14( انظر: الرشح الكبري: )9)

= 
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سهيل إقباض ااموهوب له,  فالقبض عند اامالكية أثر من آثار العقد يلزم الواجا  نفيذه وذلك بت

 ه . وما عىل ااموهوب له إال أن يسع يف حيازو ال ء ااموهوب وال يفرر في

جيرب ااموهوب له عىل احلوز, وهذا عىل اامطهور من أن اهلبة  لزم بالقول »قال يف مواها اجلليل: 

 .( 1)«لزوم الع ية بعقدها : )بالعقد(, قال ابن عرفة

 واستدلوا بندلة, منها: 

 . (2)«العاًد يف هبته كالعاًد يف قيئه»: #لعموم قوله -1

 .  (3)منرد العقد كالوقف والعتقوألنه إزالة ملك بغري عوض, فلزم ب-2

 .  (4)وألنه  ربع فال يعترب فيه القبض كالوصية والوقف-3

 هو القول باش ار القبض يف لزوم اهلبة,  الذي يظهر لي

  , واهلل أعلا بالصواب . (5)وذلك لقوو ما استدلوا به, وألنه مما عرف فيه عمل الصحابة 

 :  قاعدةثالثاً: المعنى اإلجمالي لل

ضبف ملكية الصالت والع ايا وهو  يبل ركنا  واامذكور سبقت االشارو إىل أن القاعدو أها ما ي

اهلبة واهلدية والصدقة والصلة والع ية, وكل ما كان  ثبوت ااملكية يف عقود التربعات مثل  من أركان

ااموهوب له أو أو الصييدقة أو الصييلة من  يتا ملك ال ييء  ااموهوب أو اامهدىمتربعًا به وهو أنه ال 

ضه فال يتا ااملك فيه, وهو ما زال بقبض ال ء اامتربع به, وإذا ن باامهدى إليه أو اامتربع به إليه  إال  قب

 عىل ملك الواها, أواامهدى أو اامتربع. 

ض رشر من رشور ملكية الصالت والتربعات  نص عىل أن القب اومدلوهل ابمفهومه والقاعدو

منها قبل قبضييها. وبناء عىل هذا ال جيوز امسييتحق الصييلة أن يترصييف فيها قبل وأهنا ال  ثبت ااملكية 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/54( انظر: مواها اجلليل: )1)

( يف باب هبة الرجل المرأ ه واامرأو لزوجها وباب ال حيل ألحد أن يرجع 215, 3/207( احلديث أخرجه البطاري: )2)

( يف باب حتريا الرجوع يف الصدقة من كتاب اهلبات, 1241, 3/1240يف هبته وصدقته من كتاب اهلبات, ومسلا: )

 .  وكالمها من حديث عمر 

 ( . 17/15( انظر: الرشح الكبري: )3)

 ( . 17/15( انظر: الرشح الكبري: )4)

 ( . 17/16( انظر: الرشح الكبري: )5)
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 قبضها.

عدو   قا مدلول ال عاوضيييات اامحضييية  -أيضييياً  ويفها من  ية غري الصييالت من اام أن ملك

واالسييتحقاقات قد متلك قبل القبض وبمنرد وقوع العقد عليها, واتلف حكا الصييالت عنها 

 . قبل القبض متليك يشء بال عوض فيتمكن اامملك من الرجوع فيه لكوهنا من باب التربعات وألهنا

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدة:

طمل  قاعدو من القواعدلهذه ا اامهمة اامتعلقة بثبوت ااملكية كام مىض ذكرها, وهي قاعدو عامة  

  يع أنواع التربعات من اهلبات والع ايا والصدقات واهلدايا وغريها.

 وقد اختلف العلامء يف اش ار القبض لنقل ملكية العل ااموهوبة إىل ااموهوب له عىل قولل:

وهو أنه يط ر القبض النتقال ااملكية إىل ااموهوب, وأن اهلبة ال يملكها ااموهوب  القول األول:

الطييافعية إذن , واشيي ر (3), واحلنابلة(2), والطييافعية(1)إال بقبضييها, وهذا القول ذها إليه احلنفية

 الواها يف القبض .

وهو أنه ال يطيي ر القبض النتقال ااملكية إىل ااموهوب بل  ثبت له بالعقد. وعىل  القول الثاين:

 (4)﴾ . ڑ ککالواها إقباضه وفاء بالعقد لقوله  عاىل: ﴿

 (5) وهذا قول اامالكية, حتى أهنا نصوا عىل إجبار الواها عىل  سليا ااموهوب إن امتنع.

 ناء عىل هذه اامسنلة اختلفوا يف اعتبار القاعدو وصحتها.وب

 فاجلمهور عىل أهنا صحيحة معتربو وأهنا من األصول التي استقر العمل عليها لدهيا.

اخامساً:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدة:

   بق عىل هذه القاعدو مسا،ل فرعية كثريو منها:

الصدقة, لكن إذا سلمه له أو  يسلمه له, ال  لزملغ من اامال ون عىل فقري بمبرجل  لو  صدق -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.353(, األشباه والنظا،ر البن ننيا )م8/424( انظر: رد اامحتار عىل الدر اامطتار )1)

 (.3/274(, واألم )2/400(, ومغني اامحتاج )5/375( انظر: روضة ال البل )2)

 (.71(, والقواعد البن رجا )م1/374ابن  يمية )( انظر: اامحرر امند الدين 3)

 من سورو ااما،دو. 1( اآلية 4)

 (.4/101( انظر: الرشح الكبري )5)

= 
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  سليا.يف معنى  ألن التطلية    بحيث ال يوجد مانع من القبض صحت اخىّل بينه وبينه

إذا أع ى رجل آخر شيئًا يف سبيل اهلل وقال له: إذا بلغت مكان كذا فطننك به, قالوا: ومنها: -2

 (1) اامكان اامحدد. هو متليك فله أن يترصف به كام شاء قبل أن يبلغ

 (2) لو قدم بعامًا لرجل وقال له: شننك به فإنه ال يملكه إال بعد قبضه.ومنها: -3

 : مسنلة الضيافة, ال يملك الضيف إال بعد أكله.ومنها -4

 ثبوت مليكة ااموىص به للموىص له:  : و منها-5

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل ثالثة أقوال: 

وىص له اامعل ال يملك ااموىص به إال بالقبول بعد موت اامويص, فإذا قبل بعد اام القول األول:

 موت اامويص ثبت ااملك له من حل القبول . 

ساكل ومن ال يمكن حرصها ن يفتقر إىل قبول,  صية لغري معٍل كالفقراء واام وأما إن كانت الو

 .  (5)والطافعية يف قول (4)قولٍ , واامالكية يف (3)ولزمت بمنرد ااموت وهذا مذها احلنابلة

وعللوا األول بنهنا متليك ماٍل امن هو من أهل ااملك متعل فاعترب قوله كاهلبة والبيع, قال أمحد: 

 .  (6)اهلبة والوصية واحد

وعللوا القول بعدم القبول من غري اامعل بنن اعتبار القبول من  يعها متعذر, فيسييقف اعتباره 

 .  (7)تعل واحد منها فيكتفي بقبولهكالوقف عليها, وال ي

تاج  كالثمرو والن بل القبول  عد موت اامويص وق هذا القول أن النامء اامنفصيييل ب وي  ا عىل 

 والكسا يكون للورثة . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/288(, والبهنة رشح التحفة )3/226( انظر: الرشح الكبري للدردير )1)

 (.9/391(, وفتح العزيز )7/396( انظر: بدا،ع الصنا،ع )2)

 ( وما بعدها . 7/202(, واالنصاف: )4/449(, وم الا أويل النهى: )8/418)( انظر: اامغني البن قدامة: 3)

 ( . 8/169(, ورشح اخلريش: )4/424( انظر: حاشية الدسوقي والرشح الكبري: )4)

 ( . 3/54( انظر: مغني اامحتاج: )5)

 ( . 8/418( اامغني البن قدامة: )6)

 ( . 8/418( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

= 
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 إن ااموىص له إذا قبل الوصية يملك ااموىص به من بعد موت اامويص  القول الثاين:

 .  (3), وهو قول عند الطافعية(2)واامالكية يف الراجح (1)وهذا مذها احلنفية

 . (4)واستدلوا بنن ما وجا انتقاله بالقبول, وجا انتقاله من جهة ااموجا عند االجياب

 .  (5)﴾ۇئۆئ ۇئ وئ      وئ ەئ ەئ ائ وألنه ال جيوز أن يثبت ااملك فيه للوارث لقوله  عاىل: ﴿

صية أو ردها, إن ثبوت ااملك يف ااموىص به يكون موقوًفا عىل قبول ا القول الثالث: اموىص له الو

َبان أهنا للوارث ولو رد ااموىص له  بااموت وإن ن يقبلها  َبان أنه ملك الوصييية  له  فإن قبل ااموىص 

 الوصية بعد موت اامويص فعىل هذا القول له الثمرو, وعليه النفقة . 

 .  (7), وهو قول للاملكية(6)وهذا قول الطافعية يف األظهر

صييية باامال  تا و تحقق باالجياب اامضيياف إىل وقت ااموت, وي  ا أن الو الذي يظهر لي 

ا عليها, وأن القبول ليس ركنًا هلا, وال رشًبا يف إفادهتا ااملك,  عليها أثرها بمنرد وفاو اامويص مرصييً

ألهنا  ربع صييادر من اامويص يف خالص حقه وال يمس حق غريه, فكان  اًما من ناحيته وإن جاز له 

 ما دام حًيا عىل أن يكون للمويص له حق الرد حتى ال يلزم بالتملك من غري رضاه . الرجوع عنها 

يه واهلل أعلا  كه جرًبا عل نه خرج من مل مات علا أ بااموت, فلام  كه  نه علق إخراج مل وأل

 بالصواب . 

 : ااموقوف هل يملكه ااموقوف عليه قبل القبض أم ال؟ هاومن -6

 قبض لتامم الوقف عىل ثالثة أقوال:وقد اختلف الفقهاء يف اش ار ال

 أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه, وال يط ر فيه القبض,  القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/184(, وحاشية الطلبي: )7/337: بدا،ع الصنا،ع: )( انظر1)

 ( . 4/586(, والرشح الصغري: )4/424( انظر: حاشية الدسوقي: )2)

 ( . 8/419(, وهو وجه عند احلنابلة ذكره أبو اخل اب اامغني: )3/54( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 ( . 8/419( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 من سورو النساء . ( 11( اآلية: )5)

 ( . 3/248(, وحاشية البنريي: )1/459(, واامهذب: )3/54( انظر: مغني اامحتاج: )6)

 ( . 6/366( انظر: التاج واالكليل: )7)

= 
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امذها ية يف ا امذها(1)وهذا قول الطيييافع لة يف الصييحيح من ا , وقول االمام أيب (2), واحلناب

 (3)يوسف.

 ملكية الوقف عن الواقف, أنه يط ر القبض يف اجلملة لتامم الوقف وزوال  القول الثاين:

 (6) , ورواية ألمحد.(5), وحممد بن احلسن من احلنفية(4)وهذا القول للاملكية

لث: ثا كه إال بحكا  القول ال قة, وال يزول مل لك الواقف حقي ية عىل م باق فة  إن العل ااموقو

 (7) احلاكا أو يعلقه بمو ه وهذا قول أيب حنيفة رمحه اهلل.

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/383( انظر: مغني اامحتاج )1)

 (.2/455(, والكايف )5/600( انظر: اامغني البن قدامة )2)

 (.12/35( انظر: اامبسور )3)

 (.365-364لقوانل الفقهية )م( انظر: ا4)

 (.12/35(, واامبسور )3/364( انظر: حاشية ابن عابدين )5)

 (.2/455(, والكايف )5/600( انظر: اامغني )6)

 (.5/418,447(, واهلداية مع فتح القدير )3/357( انظر: حاشية ابن عابدين )7)
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 دة: ال يثبت امللك بالشبهةاملبحث السابع: قاع
 

هذه القاعدو  تعلق بثبوت ااملك بالطبهات, وهي قاعدو مهمة يف موضوعها, والشتامهلا عىل أثر 

 يف باب ااملكية. هلا دور فعالو بوت ااملك وعدمه حتتل مكانة الطبهات يف ث

قل, ودار،ة واما كانت الطييبهات يف باب العبادات الغية ال اعتبار هلا اسييتصييحابًا لألصييل الي

للحدود والقصييام يف باب العقوبات فالبد أن يتعرف مدى أثرها يف باب اامعامالت, والسيييام يف 

ثبوت ااملكية عند وجودها والقاعدو التي نحن بصييددها  لقي الضييوء عىل هذا اامضييمون ومن هنا 

 يظهر لنا أمهية القاعدو.

 دراسة القاعدو  تكون من النقار التالية:

اماعلىاأصلاالقاعدةاووضعها:أولً:االكال

فيمن يقع عىل جارية من  , حيث قال(1)القاعدو باللف  اامذكور ذكرها االمام الطييافعي يف األم

 , «إنا ندرأ احلد بالطبهة, وال نثبت ااملك بالطبهة»اامغنا: 

 وهناك ألفاظ أخرى  ؤدي إىل مضمون القاعدو منها: 

ال متنح احلقوق بالظنون وال متلك », وبلف : (2)«طييبهةااملك ال حيتار يف إثبا ه, وال يثبت بال»

 .(4)«ال يثبت احلكا بالطك»كذلك : , و(3)«هبا

سور بلف و القاعدو عند فقهاء احلنفية جاءت عىل خالف األصل اامذكور.    :  (5)وقد جاء يف اامب

 .(6)«الضامن يثبت مع الطبهات»وبلف  آخر:  «اامال يثبت مع الطبهات»

واحلد ال جيا بقذف غري اامحصين مع أن احلدود  ندرئ بالطيبهات, واحلرية  ثبت »: و بلف :  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/286( كتاب األم: )1)

 (.4/272( رشح الزيادات: )2)

 (.4/70األم للطافعي: ) ( كتاب3)

 (.11/453(, و)14/373( اامغني البن قدامة: )4)

 (.19/107(, )9/191(, )9/106( انظر: اامبسور: )5)

 (.18/173( اامبسور: )6)

= 
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 .(1)«مع الطبهة, وكذلك اامرياث فإنه يثبت مع الطبهات

. يفيد هذا (2)«غري الثابت ال يثبت باالحتامل, والثابت ال يزول باالحتامل»أصل قاعدو: كذلك  و

 اامعنى أيضًا.

 فقهاء  طهد ألصل القاعدو ووضعها.هذه األلفاظ وغريها من عبارات ال

اثانياً:اشرحامفرداتاالقاعدةاوماايتعلقابها:

 معنى الشبهة لغة واصطالحار:-أ

 معنى الشبهة لغة: -1

طبهة يف اللغة: االلتبا  صفا ه(3)ال شبه ال ء ال ء, أي ماثله يف  سا من (4), وهو من أ , أو ا

اشتبهت األمور, و طاهبت أي: التبست فلا  تميز, , أي اختلف, والتبس, ويقال: (5)اشتبه األمر عليه

 ون  ظهر, ومنه: الطبه, والطبه, والطبيه بمعنى: اامثل, واجلمع فيها شبه, وشبهات.

 معنى الشبهة اصطالحار:-2

 ذكر الفقهاء للطبهة  عريفات كثريو من أشهرها:

 .(6)اجلرجاين بنهنا: ما ن يتيقن كونه حرامًا أو حالالً  هاعرف-1

 .(7)قال السيوبي: الطبهة ما جهل حتليله عىل احلقيقة وحتريمه عىل احلقيقةو-2

بد من الظن لتحقق -3 بت, وال ثا بت وليس ب ثا به ال ما يطيي هة  قال ابن اهلامم: الطييب  و

 . , أو وجود صورو الثابت, وليس بثابت(8)االشتباه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/209( اامبسور للسخيس: )1)

 (.482( القواعد والضوابف اامستطلصة: م )2)

نان, 115(, واامصييباح اامنري: م )1610ف: م )(, والقامو  اامحي1/471( انظر: اامعنا الوسيييف: )3) بة لب (, مكت

 (.13/504ولسان العرب: )

 (.1/471( انظر: اامعنا الوسيف: )4)

 ( وما بعدها .13/504( انظر: لسان العرب: )5)

 (.110( التعريفات للنرجاين: م )6)

 (.122( األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )7)

قدير: )8) ظا،ر البن ننيا: م )(, و5/238( انظر: فتح ال باه والن فات 5/11(, والبحر الرا،ق: )127األشيي (, والتعري

= 
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 هه يف نفي ااملك.ومعنى التعريف أهنا  طبه الثابت من حيث أثره يف ثبوت ااملك, وال  طب

 .(1)وقيل: هو ال دد بل احلالل واحلرام-4

 .(2)وقيل: ما اشتبه حكمه باالختالف يف إباحته-5

 .(3)حق هو أم بابلأوقيل: ما التبس أمره, فال يدرى أحالل هو أم حرام, و-6

يطتبه  ويفها من هذا أن الطبه إنام  قوم يف حق من اشتبه عليه األمر, والتبس وليس يف حق من ن

 عليه.

 و الشييتامله عىل سييا،ر الطييبهات. هو التعريف األخري, وذلك لكونه جامعًا,  الذي يظهر لي

 واهلل  عاىل أعلا بالصواب.

 أقسام الشبهات:-ب

 أوالً: أقسام الطبهات عند احلنفية:

سمل طبهة إىل ق سا بعض فقهاء احلنفية ال سبا يف ذلك  , و(4)ق سام, وال ضها إىل ثالثة أق بع

د اخلالف يف اعتبار القسا الثالث بل أيب حنيفة وصاحبيه, ولذلك ذكر ابن ننيا احلنفي القسا وجو

 .(5)الثالث بقوله: وهنا شبهة ثالثة عند أيب حنيفة, وهي شبهة العقد

 :(6)وعىل هذا الضوء يمكن لنا أن نقول: إن الطبهات عندها ثالثة أقسام

 شبهة يف الفعل:  القسم األول:

شبهة سمى  شتبه عليه احلل و  طبهة  تحقق يف حق من ا شتباه, وهذه ال واحلرمة فظن غري  ,اال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/18(, والدر اامطتار: )7/39(, وبدا،ع الصنا،ع: )539(, والكليات للكفوي: م )333الفقهية: م )

 (.345( حدود األلفاظ اامتداولة يف أصول الفقه والدين: م )1)

 (.13/219( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )2)

 (.1/471( اامعنا الوسيف: )3)

 (.5/237( مثل ابن اهلامم: )4)

 (.128( انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م )5)

سام كلها مفصلة يف االشباه والنظا،ر البن ننيا: م )6) (, والدر اامطتار 5/237(, وفتح القدير: )127( انظر: هذه األق

 ا .( وما بعده4/18مع رد اامحتار عليه: )

= 
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صاًل, وعىل هذا لو قال: علمت أنه حرام عيّل, فإنه ال بد الدليل دلياًل, فال  شبهة أ من الظن, وإال فال 

مه, يف ثامنية مواضيع, وهي: أن ي ن جارية أبيه أو أ ذلك شيبهة فيه, وشيبهة الفعل عند احلنفية ذكروا

وكذا جده, أو جد ه, وإن عليًا, وجارية زوجته, وأن ي ن اام لقة ثالثًا يف العدو, أو با،نًا بال الق عىل 

عة كذا اامطتل عدو, و مال,  مال, وهي يف ال نة بال  لده التي بطالف البينو ية أو أم و فهي من احلكم

ستعري أعتقها, وهي يف عد ه, والعبد ي ن جارية مواله, واامرهتن ي ن اامرهون صح الروايتل, واام ة يف أ

 .(1)للرهن يف هذا بمنزلة اامرهتن.

 شبهة يف اامحل:  القسم الثاين:

و سييمى شييبهة حكمية, وسيييمت حكمية  ألن حل اامحل ثبت بحكا الرشييع أو شييبهة حكا 

الرشييع بحل اامحل  ألن نفس حكا الرشييع وحمله ن يثبت, وإنام الثابت شييبهته لكون دليل احلل 

 نع.عارضه ما

, ألن الطبهة واردو عىل كون اامحل مملوكًا, وهذا الطبهة (2)و سمى هذه الطبهة شبهة ااملك أيضاً 

 بقيام الدليل النايف للحرمة يف ذا ه, وال  توقف عىل ظن اجلاين واعتقاده. -عند احلنفية- تحقق 

ليل حل اامحل, أن الطبهة يف شبهة ااملك جاءت من د :والفرق بل شبهة االشتباه, وشبهة ااملك

فال حاجة فيه إىل ظن احلل بطالف شييبهة االشييتباه, فإهنا جاءت عن اعتقاد الطييطص وظنه, وعىل 

هذا النسييا يثبت يف شييبهة اامحل إذا ادعى الولد, وال يثبت يف شييبهة الفعل, وإن ادعاه  ألن الفعل 

شتباه ا سقف احلد ألمر راجع إليه, وهو ا شتباه, وإن  شبهة اال ألمر عليه, ون يتمحض متحض زنا يف 

 .(3)الفعل زنا يف شبهة ااملك

 :وهي شبهة العقد القسم الثالث:

 .(4)وهو ما وجد فيه العقد صورو ال حقيقة

ثا شييبهة عند أيب حنيفة  ثبت بالعقد, وإن كان متفقًا عىل حتريمه وهو عان به, »قال ابن اهلامم: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.127(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م )5/239( انظر: فتح القدير: )1)

 (.238-5/237( انظر: العناية مع فتح القدير: )2)

 (.5/237( انظر: فتح القدير: )3)

 (.333( التعريفات الفقهية: )م4)

= 
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 .(1)«وعند الباقل ال  ثبت إذا علا بتحريمه

ا هلا بمن وبئ حمرمًا عليه نكاحها بعقد, وإن كان عاامًا باحلرمة, إذن فال حد عىل من وبئ ومثلو

سية, أو مخسًا يف عقد أو  ع بل أختل  شهود, أو بغري إذن موالها, وهي أمة جمو امرأو  زوجها بغري 

 .(2)بورء

وأما شبهة »قال: ال أنه عرفها بتعريف خام, فإ ,واعترب هذه الطبهة بعض الطافعية كااماوردي

كاح بغري ويل وال فاسييدو كنكاح اامتعة والطييغار, والنالعقد فهو ما احتمله االجتهاد من العقود ال

 .(3)ن حد الزنا, وااموجا للحوق الولد من شبهة العقود اامانع م جانسهشهود, فهذه وما 

 ثانيار: أقسام الشبهات عند املالكية:

 أيًضا وهي: (4)ثة أقسامقسا فقهاء اامالكية الطبهات إىل ثال

كاعتقاد أن هذه األجنبية امرأ ه, أو مملوكته أو نحو ذلك, فاالعتقاد  األول: الش::بهة يف الوطء

الذي هو جهل مركا وغري م ابق يقتيضيي عدم احلد من حيث إنه معتقد االباحة, وعدم اام ابقة يف 

 اعتقاده يقتيض احلد فحصل االشتباه وهي عل الطبهة.

 هة  عا احلدود والكفارات.وهذه الطب

شبهة يف املوطوءة يض  الثاين: ال صيبه يقت رشيكل فام فيها من ن ط كة إذا وبئها أحد ال كاألمة اام

 عدم احلد, وما فيها من ملك غريه يقتيض احلد فحصل االشتباه وهي عل الطبهة.

عة وغريه, فإن قول كاختالف العلامء يف إباحة ااموبوءو كنكاح اامت الثالث: الش::بهة يف الطريق

  الطبهة.لاامحرم يقتيض احلد, وقول اامبيح يقتيض عدم احلد فحصل االشتباه وهي ع

 ثالثار: أقسام الشبهات عند الشافعية:

 , وهي:(5)قسا فقهاء الطافعية الطبهة إىل ثالثة أقسام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.241-5/240( انظر: فتح القدير مع اهلداية: )1)

 (.128, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م )(5/241( انظر: فتح القدير: )2)

 (.13/217( انظر: احلاوي الكبري: )3)

 (.4/202(, وهتذيا الفروق: )4/172( انظر: هذه األقسام مع أمثلتها يف الفروق: )4)

 (.11/147(, وفتح العزيز: )219-13/217( انظر: هذه األقسام يف احلاوي: )5)
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 شبهة يف اامحل:  القسم األول:

ه اامحرمة عليه, وكاألمة اامطيي كة, واامكا بة, وهو بنن يكون اامحل مملوكًا له كام لو وبئ جاريت

 وأمة ولده.

 شبهة يف الفاعل:  القسم الثاين:

 وذلك بنن جيد امرأو عىل فراشه, في نها عىل ظن أهنا زوجته أو أمته.

 .شبهة ال ريق واجلهة:و سمى شبهة اختالف الفقهاء القسم الثالث:

ن أحد اامنتهدين, قال باحلل, قالوا: كل وهي الطييبهة الناشييئة عن اختالف الفقهاء بنن يكو 

جهة صييححها بعض العلامء, وحكا بحل الورء هبا, فالظاهر أن ال حد عىل الوابئ بتلك اجلهة, 

شهود, كمذها  وإن كان ال يعتقد احلل, وذلك كالورء يف النكاح بال ويل كمذها أيب حنيفة, وبال 

 . (2)ب اخلمر للتداوي, وكل نكاح خمتلف فيه, ورش(1)مالك, ويف نكاح اامتعة

شبهة العقد عند احلنفية, واهلل  عاىل  سا الثالث, وهو  سا داخاًل يف الق وحيتمل أن يكون هذا الق

 أعلا بالصواب.

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:

 دل هذه القاعدو عىل أن إثبات ااملك وزواله ال يتا إال بدليل وحنة واضحة, وال يمكن إثبات 

 لته بمنرد االحتامل والطبهة.ااملك أو إزا

 ثبوت ااملك كام أهنا  درأ العقوبات. متنع ثر الطبهة يف ثبوت ااملك, فإهناهنا يظهر أ ومن

والقاعدو  فيد أيضييًا أن ثبوت ااملكية يف األموال البد من سييبا يفيد ذلك وال  ثبت ااملكية 

ختلف فيها الفقهاء وسييينا بيان بمنرد الدعاوي والظنون ولكن القاعدو هبذا اامفهوم واامضييمون ا

 ذلك.

صحاهبا من حيث  ضاف إىل أ صل يف األموال أن   ضًا أن األ ضموهنا العام  فيد أي والقاعدو بم

ملكيتها, وهذا األصييل بمنزلة اليقل وال يزول إال بيقل آخر وهو السييبا ااموجا النتقال ااملك, 

 وبدعواه. وال يثبت ملك اآلخر باحتامل ااملك بالطكوهو ال يزول 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.219-13/217حلاوي الكبري: )(, وا11/147( انظر: فتح العزيز: )1)

 ( .123( األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )2)
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وعىل هذا إذا ن يثبت ملك لطييطص بعينه يف يشء ما فال جيوز إثبات ملكيته هلذا ال ييء امنرد 

 احتامل أنه ربام يكون ملكه, ألن ما كان ثابتًا بيقل ال يزول إال بيقل مثله.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

 عدو مهمة يف هذا الباب.هذه القاعدو  تعلق بالطبهات, وهي قا

 وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها عىل قولل:

طبهات وال حيتار يف إثبا ه, وهذا مذها احلنفية القول األول: , (2), واحلنابلة(1)إنه يثبت ااملك بال

 .(3)وهو قول للطافعية

 وذلك ألن اامال يثبت بالطبهة فكذلك ااملك.

ثبت مع الطبهات, فينوز القضاء فيها بالنكول كاألموال,  أن هذه احلقوق ": (4)قال يف اامبسور

وهذا ألن النكول قا،ا مقام االقرار, ولكن فيه نوع شبهة  ألنه سكوت, والسكوت حمتمل فإنام يثبت 

 ."به ما يثبت مع الطبهات

 امزين منها., واختاره ا(5)أنه ال يثبت ااملك مع الطبهات وهو مذها الطافعية القول الثاين:

 ون أقف يف اامسنلة عىل أدلة  وضح أبعادها وأبرافها.

 واهلل أعلا بالصواب.

اخامساً:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدة:

  ندرج حتت القاعدو فروع فقهية متعددو أذكر هنا شيئًا منها:

 لو أخذ أحد شيئًا من اامغنا قبل القسمة فال يثبت له ااملك فيه -1

  (6)شيئًا من الربح قبل ظهوره  ملكاامضارب ال ي: ومنها -2

اسادساً:االمسائلاالمستثناةامناهذهاالقاعدة:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/117,134(, واهلداية )9/106,191(, )7/45(, )5/33( انظر: اامبسور )1)

 (.10/157( انظر: اامغني البن قدامة )2)

 (.5/185( انظر: الوسيف للغزايل )3)

 (.5/5( انظر: اامبسور )4)

 (.2/267(, وحاشية البنريمي )5/187(, )6/263(, والوسيف )4/286) (,4/70( انظر: األم )5)

 .  (7/172اامغني البن قدامة: )( انظر: 6)

= 
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لو وبئ الوالد جارية ولده فإنه حيكا بملك األب يف اجلارية, فتصييري مسييتولدو إذا أحبلها -1

 (1) وذلك ألن احلكا بحرية الولد ال معنى له إال إذا نقل ااملك إليه رعاية حلرمة األبوو.

 احلمل يرث مورثه مع شبهة حيا ه أم ال؟ هلومنها: -2

 (2) اجلنل يملك ديته غرو  مع شبهة حيا ه إذا سقف من الرضبة. ومنها:-3

 يثبت اامال بطهادو النساء مع كوهنا ذات شبهة.ومنها: -4

ملك اامر د يثبت له مع شييبهة عصييمته, وال يزول ملكيته عن أمواله, وإنام ملكه باق  ومنها:-5

 (3) لة خالف و فصيل وبياهنا يف قاعدهتا.له ويف اامسن

 
 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/187( انظر: الوسيف )1)

 (.12/62( انظر:  فصيل اامسنلة يف اامغني )2)

عدها(, ومغني وما ب 4/305(, والرشييح الكبري للدردير )7/136(, وبدا،ع الصيينا،ع )10/101( انظر: اامبسييور )3)

 (.3/361وما بعدها(, وغاية اامنتهى ) 4/142اامحتاج )
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 املبحث الثامن : قاعدة اجملهول ال يصح متلكه
 

كام ملكية اامنهول هذه القاعدو من القواعد اامهمة التي  تعلق بنحكام ااملكية, وهي  عالو  أح

عندما ه, كام أهنا  تضييمن أحكام بيع اامنهول عند الفقهاء. والرشيييعة االسييالمية ومدى صييحة متلك

سد  يع الذرا،ع واألسباب اامؤدية  رشية راعت فيها  صالح اامعامالت الب ضوابف ل وضعت قيودًا و

يض إىل هنا منعت الرشيعة من كل جهالة  ف إىل اامنازعة واخلصومة وأكل أموال النا  بالبابل, ومن

 سبت أمهية بالغة جدًا.اكت اامنازعة وجعلها مفسدو للعقود اامالية, والشتامل القاعدو عىل هذا اامضمون

 دراسة القاعدو  تكون من العنارص اآل ية:  

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها: 

. قال  (2)«موسييوعة القواعد الفقهية للندوي»و(1)القاعدو هبذا اللف  وردت يف احلاوي الكبري 

ش اها فظهر فيها ث: »(3)ااماوردي ن رجال عمل فيه فنخرج منه ا إإذا ملك معدنًا يف أرض أحياها أو ا

جرو له وما ن بغري إذنه فهو معتد بذلك, وال أق عًا, فال الو أن يكون عمل بإذنه أو بغري إذنه, فإن كا

سه أوله,فإن  صاحبه, وإن كان ذلك بإذنه فال الو من أن ينذن له عىل أن ارجه العامل لنف أخرجه فل

وأما إذا أذن له عىل أن ما ارجه العامل فلنفسييه دونه, أذن له عىل أن ارجه له, فام ارجه يكون له, 

فإن ذلك ال يصح, ألهنا هبة جمهولة, واامنهول ال يصح متلكه, وكل ما ارجه فإنه يرده عىل صاحا 

اامعدن إال أن يسييتننف له هبة بعد االخراج ويقبضييه إياه وال أجرو للعامل, ألنه عمل لنفسييه, وإنام 

وهناك ألفاظ أخرى متقاربة  ؤدي « غريه بإجارو صييحيحة أو فاسيييدو ثبت له األجرو إذا عمل ل

 . (4)()املجهول ال يصا عووار يف البيعمضمون القاعدو : منها: 

عة»وكذلك وردت بلف :  كاامعدوم يف الرشييي كه »وبلف  :  (5)«اامنهول  اامنهول ال جيوز متلي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/505(  انظر : احلاوي الكبري: )1)

 (.2/443(  انظر : موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (.7/505(  انظر : احلاوي الكبري: )3)

 (.10/114(  انظر : اامغني البن قدامة: )4)

 (.31/356(, )267-29/262(  جمموع فتاوى ابن  يمية )5)

= 
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 . (2)أبداً  . وبلف  : البيع يف اامنهول ال يصح(1)«ب ء من العقود قرصاً 

 . (3)وهناك عبارات من الفقهاء  دل  عىل أصل القاعدو ووضعها

 ثانياً: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

 . معنى اجلهالة لغة واصطالحار ، واملقصود باملجهول -أ

  (4)غري علابمن جهلت ال ء خالف علمته ومثلها اجلهل, واجلهالة أن  فعل فعاًل  اجلهالة لغة : 

 دور حول عدو معان هي :و 

ضد اخلربو, وجهل ال ء ن يعرفه, واامنهول -1 خالف العلا, وعدم العلا واامعرفة, واجلهل 

 . (5)غري اامعلوم, وهو اسا اامفعول

 . (6)اخلفة والسفه وخالف ال مننينة-2

 . (7)اعتقاد ال ء بطالف ما هو عليه, وفعل ال ء بطالف ما حقه أن يفعل-3

 واالضاعة فيها معنى عدم العلا بمكان ال ء . (8)فنهل احلق : أضاعهاالضاعة, -4

ا:   اجلهالة اصطالحر

وهو عبارو عن اعتقاد جازم غري م ابق  ف ما هو عليه, أواعتقاد ال ييء عىل خال اجلهل: هو

 . (9)للواقع

د, وإن ويستطدم اجلهل يف حالة ما إذا وصف به إنسان, واجلهالة يف حالة ما إذا وصف هبا العق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/74(  انظر : اامبسور: )1)

 (.  12/13(  انظر : اامبسور للسخيس: )2)

 (.1/440( واالعتناء يف الفرق واالستثناء: )2/6(, وجواهر االكليل: )13/551(  انظر : اامبسور: )3)

(, ومفردات الفاظ 228م ) ( ومعنا مقاييس اللغة:1/156(, واامصييباح اامنري: )2/402(  انظر : لسييان العرب: )4)

 (.1/382( واهلادي: )209القرآن: م )

 (  انظر: اامراجع السابقة .5)

 (.383( واهلادي: م )68(, وأسا  البالغة: م )228(  انظر: معنا مقاييس اللغة: م )6)

 (.209(  انظر : مفردات ألفاظ القرآن: م)7)

 (.1/382( واهلادي: )1/156(  انظر : اامصباح اامنري: )8)

 (.85-1/84( والتفريعات للنرجاين: )168-2/167(  انظر : الكليات :)9)

= 
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 (1) كان االنسان متصفًا باجلهالة.

صفته صود باامنهول هنا هو ما ن يكن معلومًا (2)واامنهول : هو ما علا حصوله, وجهلت  واامق

 سواء كان جمهول العل أو جمهول الوصف.

  (3) : اجلهالة راتبم  -ب

 األوىل : اجلهالة الفاحشة :

, ومن رشر صييحة العقد أن يكون اامعقود وهي التي  فيضيي إىل النزاع وهي متنع صييحة العقد

 عليه معلوما علاًم يمنع من اامنازعة.

كبيع حبل احلبلة, وبيع اامالمسة, ملسو هيلع هللا ىلص ومن اجلهالة الفاحطة بيوع الغرر التي هنى عنها رسول اهلل 

ضامل واامالقيح, فهذه ونحوها بيوع جاهلية متفق عىل حتريمها, وهي  (4)واامنابذو, واحلصاو, وبيع اام

 . (5)رمة لكثرو الغرر واجلهالة الفاحطة فيهاحم

 الثانية : اجلهالة اليسية : 

وهي اجلهالة التي ال  ؤدي إىل اامنازعة, وهي جا،زو ا فاقًا و صييح معها العقود وذلك كنسييا  

 . (6)الدار وحطوو اجلبة  ونحو ذلك

 الثالثة : اجلهالة املتوسطة :

 . (7)وهي ما كانت دون الفاحطة وفوق اليسريو

 وقد اختلف فيها الفقهاء هل  لحق باامر بة األوىل أو الثانية؟ 

قت باجلهالة الفاحطة والنح ابها الر فاعها عن اجلهالة اليسريو أحل وسبا اختالفها فيها أهنا

حلقت باليسييريو. ومن البيوع التي  وجد فيها هذه الرضييوب من الغرر واجلهالة بيوع الكثريو أ عن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.85-1/84( والتفريعات للنرجاين: )168-2/167(  انظر : الكليات :)1)

 (.16/169: )ااموسوعة الفقهية (  انظر : 2)

 (.85-1/84( والتفريعات للنرجاين: )168-2/167(  انظر : الكليات :)3)

 .(6/299( و اامغني البن قدامة: ) 208-1/207ضامل : ما يف أصالب الفحول  انظر: غريا احلديث: ) اام (  انظر : 4)

 (.3/433(, وهتذيا الفروق والقواعد السنية: )3/333(  انظر : الفروق: )5)

 (.3/433(  انظر : هتذيا الفروق والقواعد السنية: )6)

 ( .3/224(  انظر : الفروق: )7)

= 
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ا رشعًا, من وق هبا, وبيوع مسكوت عنها,واامن وق به أكثره متفق عىل حتريمه, منصوم عىل حتريمه

 وهنيه عن بيع العنا حتى يسود . (2). ومنه ما جاء عن بيع السنبل حتى يبيض (1)وبعضه اختلفوا فيه

 :  األمالكصور اجلهالة يف  -ج

 متعددو جلهالة األمالك وهي عىل التفصيل اامذيل:  اً ذكر الفقهاء صور

: وصييور ذلك أن يبيع التاجر سييلعة, وال (3)جهالة الوجود : أي اجلهل بوجود اامعقود عليه-1

 يعلا أهنا موجودو عنده يف حمله التناري .

. وصييور  (4)جهالة احلصييول: أي اجلهل من جهة احلصييول إن علا الوجود كال ري يف اهلواء-2

 نه سيقبضها أم ال؟ذلك أن يبيع التاجر شاه شاردو يتعذر قبضها, وال يعلا أ

. وصييورو ذلك أن يبيعه قميصيييًا من  (5)جهالة التعيل : أي اجلهالة يف  عيل اامعقود عليه-3

 جمموعة خمتلفة من القمصان, فال يعرف عل ما وقع عليه البيع منها.

صالحها.-4 ستبقى أم ال؟ كالثامر قبل بدو  صورو ذلك أن  (6)جهالة البقاء : أي ال يعرف أهنا  و

ه اامطمش يف أول بروزه قبل أن يزهو وحيمر ويصفر ويقرب من النضو, ويف هذه احلالة ال يدري يبيع

 أن هذا الثمر سيبقى حتى ينضو أم ال؟

 . (7)جهالة اجلنس: كسلعة ن يسمها -5

شياء بثمن  معل دون أن يذكر أهنا من احليوانات  سلعة  أي يشء من األ صورو ذلك أن يبيعه  و

 لسيارات أم احلنارو أم األقمطة ونحوها.أم النبا ات أم ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.272-3/270(, وهتذيا الفروق: )3/265فروق: )(  انظر : ال1)

( يف باب يف بيع الثامر قبل أن يبدو صييالحها من كتاب البيوع, وال مذي 2/227(  احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )2)

( يف باب ما جاء يف كراهية بيع الثمرو حتى يبدو صييالحها من أبواب البيوع, والنسييا،ي يف السيينن 5/236يف سييننه: )

سند: )7/238امنتبى: )ا سنبل حتى يبيض من كتاب البيوع, واالمام أمحد يف اام (. قال ال مذي: 2/5( يف باب بيع ال

 ( . 5/332انظر: حتفة األحوذي: ) . حديث حسن صحيح

 (.3/432(  انظر : الفروق للقرايف: )3)

 (.3/432(  انظر : اامرجع السابق: )4)

 (.6/414(, واحلاوي الكبري للاموردي: )3/433(  انظر : اامرجع السابق: )5)

 (.3/434(  انظر : الفروق للفراقي: )6)

 (.3/432(, والفروق: )6/24(, واحلاوي الكبري: )3/7(  انظر : اامبسور للسخيس: )7)

= 
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: وصورو ذلك أن يبيعه سيارو ن يسا نوعها, كسيارو ) يو ا( أو )مرسيديز( أو (1)جهالة النوع-6

 )هوندا( أو نحوها. 

صاو. -7 صورو ذلك أن يبيع (2)جهالة القدر : كالبيع إىل مبلغ رمي احل ه كمية من القمح بنلف و

 هنا أو كيلها أو نحوه.دون أن يبل وز ريال سعودي

 :(3)جهالة الصفة-8

صنع,  سنة ال صفاهتا من حيث  سيارو من نوع ) يو ا( دون أن يبل موا صورو ذلك أن يبيعه  و

ونحوها من األوصاف الكثريو جدًا التي  تصف هبا السيارات يف زماننا  وو, واللون, والعنالتوالق

 لنا .الذي نعيش فيه, والتي أصبحت ذات قيمة مادية عند ا

. وصورو ذلك أن يبيعه باولة خطبية  (4)جهالة الثمن : فنهالة مقدار الثمن متنع صحة العقد-9

 بمواصفات معنية بمبلغ من النقود, دون أن حيدد مقدار الثمن أو نوعه.

 :(5)جهالة األجل-10

سيؤخر دفع الثمن  صورو ذلك أن يبيعه غرفة نوم إىل زمن, دون أن حيدد هذه اامدو التي  إليها, و

 فهو ال يعرف هذه اامدو ون حيددها. 

 هذه الصور كلها  ؤثر يف العقود من حيث صحتها و فسادها. 

 نى التمل  يف اللغة، واملقصود به:مع-د

ملك ال ييء إذا »: مصييدر متلك وينا م اوعًا امّلك . وثالثية ملك. يقال:  التمل  يف اللغة

 . (6)ه متليكًا : جعله يملك, ومتلك ال ء متلكًا : ملكه قهراً ومّلك« . احتواه قادرًا عىل االستبداد به

أملك ال ء: جعله «, »ملك ال ء ملكًا : حازه وانفرد بالترصف فيه, فهو مالك»وأيضًا يقال : 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/24(, احلاوي الكبري: )3/432(  انظر : الفروق: )1)

 (.3/432(, الفروق: )2/16(, ومغني اامحتاج: )3/7(  انظر : اامبسور للسخيس: )2)

يس: )3) سخ سور لل سا،ل: 3/433(, هتذيا الفروق: )2/13( )3/7(  انظر : اامب ضاح الدال،ل يف الفرق بل اام (, إي

(1/267.) 

 (.2/319(, األشباه والنظا،ر البن الوكيل: )2/6(, وجواهر االكليل: )13/6(  انظر : اامبسور للسخيس: )4)

 (.6/414(, واحلاوي الكبري: )3/33وق والقواعد السنية: )(  انظر : هتذيا الفر5)

 (.633(, خمتار الصحاح: م )1232(  انظر : القامو  اامحيف: م )6)

= 
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متلك ال ييء: »و« متالك عن ال ييء: ملك نفسييه عنه فلا يتناوله», وامتلك ال ييء: ملكه «ملكًا له

 . (1)«امتلكه أو ملكه قهراً 

شيئًا فهو متملك,  -2 صول عىل ااملك, فكل من أراد أن يملك  صود بالتملك هو إرادو احل اامق

سييبا من أسييباب بوكل من ثبت له ااملك يف يشء فهو مالك, فالتملك هو إثبات ااملك يف يشء ما 

 ااملك.

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة : 

من األشياء ال يصح متلكه رشعًا وعىل هذا ال جيوز القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن اامنهول 

ألحد متليكه, وال العقد عليه ب ييء من العقود, وذلك ألن اجلهالة يف األشييياء مردها إىل اامنازعة 

واخلصومة وهي منتفية يف ا لرشيعة االسالمية نظرًا امصلحة اامتعاقدين, وعىل هذا إذا وقع العقد عىل 

 ك العقد باباًل يف الرشع وهو ال يفيد ااملك.يشء جمهول قصدًا يعترب ذل

والقاعدو هبذا االبالق  طري إىل رشر من رشور حمل ااملك عن بريق عقود اامعاوضات اامالية, 

وهو معلومية ال يء اامملوك, وإذا ن يكن ااملك معلوما لدى اامتملك فليس له أن يتملكه, واالعتبار 

 أو اامنازعة. الفاحش ي إىل الغرريف مثل هذا اجلهالة الفاحطة التي  ؤد

اامنهولة, ولذلك ال يصح  لتي ال  ثبت فيها ااملكية األعيانكام أن القاعدو  فيد أن من األشياء ا 

 إجراء العقود الناقلة للملك عليها.

ارابعاً:االفروعاالمندرجةاتحتاهذهاالقاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو عدو من الفروع الفقهية منها:

 ا رجل آلخر عبدًا آبقًا له أولغريه فال يصح له متلكه, ألهنا هبة جمهولة.لو وه-1

ضامل, وبيع اامالقيح, ومنها: -2 صح بيع اامعدوم كبيع مان الق, وبيع اام بيع اامعدوم  فإنه ال ي

 (2) وحبل احلبلة لداللة النص عليه وألصل اجلهالة.

 مسنلة الصلح عن اامنهول.ومنها: -3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.886(  انظر : اامعنا الوسيف: م )1)

(, والرشح 3/57(, والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي )169(, والقوانل الفقهية )م4/102( انظر: الدر اامطتار )2)

 (.4/27كبري للمقدا )ال

= 
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 يف هذه اامسنلة عىل قولل: اختلف الفقهاء

, (2)واحلنابلة (1)إنه يصح الصلح عن اامنهول عينًا كان أو دينًا, هذا مذها احلنفية, القول األول:

إال أن احلنابلة قالوا: يصح الصلح عن اامنهول إذا كان ال سبيل إىل معرفته, فنما ما يمكن معرفته فال 

 يصح الصلح عليه مع اجلهل.

ساين:  صلح حتى أن من ادعى "قال الكا رشر جلواز ال صالح عنه معلومًا فليس ب وأما كون اام

عىل آخر حقًا يف عل فنقر به اامدعى عليه أو أنكر فصالح عىل مال معلوم جاز, ألن الصلح كام يصح 

ب ريق اامعاوضة يصح ب ريق االسقار, وال يصح  صحيحه هنا ب ريق اامعاوضة جلهالة أحد البدلل 

ساقف ال فيصح ب ريق ا سلا والقبض, ألن ال سليا والت السقار, فال يؤدي إىل اامنازعة اامانعة من الت

 (3)"  حيتمل ذلك وأن اجلهالة فيام ال حيتمل التسليا والقبض ال متنع جواز الصلح.

, وذلك ألنه (5), والطافعية(4)إن الصلح عن اامنهول ال يصح, وهذا مذها اامالكية القول الثاين:

 البيع, ومعلوم أن بيع اامنهول ال يصح. كاجلهالة يف

هو القول بنواز الصييلح عن اامنهول, وذلك لعموم داللة النص عىل جواز  الذي يظهر لي 

 الصلح, وألنه يمكن  صحيحه ب ريق االسقار.

 واهلل أعلا بالصواب.

 (6) يف الرضع. اامبيع اللبن بيع ومنها:-4

 (7)ال جيوز البيع ألنه بيع معدوم, وبيع مان  يملك.بيع ربة الغا،ص أو القانص, فإنه ومنها: -5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/32(, و بيل احلقا،ق )6/49( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 (.4/545( انظر: اامغني البن قدامة )2)

 (.6/49( بدا،ع الصنا،ع )3)

 (.310-3/309( انظر: حاشية الدسوقي )4)

 (.2/178(, ومغني اامحتاج )2/216( انظر: أسنى اام الا )5)

(, 2/166(, وجواهر االكليل )4/301(, واالنصاف )4/46(, و بيل احلقا،ق )4/108ن )( انظر: حاشية ابن عابدي6)

 (.3/166(, وكطاف القناع )2/58ورشح اامحىل )

 (.4/47(, و بيل احلقا،ق )4/109(, والدر اامطتار )6/53( انظر: رشح فتح القدير )7)

= 
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 اخللع باامنهول, وباامعدوم وبالغرر أو بام ال يقدر عىل  سليمه , ومنها: -6

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

اخللع باامنهول جا،ز, وكذلك باامعدوم وبالغرر, فينوز للمرأو أن تالع زوجها  القول األول:

صالحها, وبحيوان عرض غري موصوف بام يف ب طارد والثمرو التي ن يبد   ن ناقتها, ومثله اآلبق وال

 (3) , واحلنابلة يف ظاهر اامذها.(2), واامالكية(1)أو بنجل جمهول وهذا مذها احلنفية

 واستدلوا بام ينا:

امح, ألن اخللع إسييقار, جيوز  عليقه وخلوه من العوض بالكلية, وهو مما جيري فيه التسيي-1

ستدرك اجلهالة, وعىل هذا األصل جيوز اختالعها عىل زراعة  فينوز باامنهول إىل األجل اامنهول اام

 أرضها, وركوب دابتها, وخدمتها عىل وجه ال يلزم خلو ه هبا أو خدمة األجنبي ألن هذه جتوز مهرًا.

(4) 

 (5)هول كالوصية.وألن ال الق معنى جيوز  عليقه بالرشر, فناز أن يستحق به العوض اامن-2

وألن اخللع إسييقار حلقه من البضييع, وليس فيه متليك يشء واالسييقار  دخله اامسيياحمة -3

 (6) ولذلك جاز بغري عوض يف رواية عند احلنابلة.

 ال جيوز اخللع عىل ما فيه غرر كاامنهول. القول الثاين:

هول, وباامعدوم الذي ينتظر , وهو قول أيب بكر من احلنابلة يف اخللع باامن(7)هذا مذها الطافعية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/207( انظر: رشح فتح القدير )1)

احللبي, والقوانل  10(ر 2/158(, وأسييهل اامدارك )2/348(, وحاشييية الدسييوقي )4/13( انظر: رشح اخلريش )2)

 (.233الفقهية )م

 (.3/153(, والكايف )5/222(, وكطاف القناع )7/233( انظر: اامبدع )3)

 (.3/207( انظر: رشح فتح القدير )4)

 (.7/233( انظر: اامبدع )5)

 ( انظر: اامصدر السابق.6)

 (.3/265(, ومغني اامحتاج )2/74( انظر: اامهذب )7)

= 
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 (1) وجوده وهو قيا  قول االمام أمحد.

 (2)ومثله عند الطافعية اخللع عىل حمرم أو عىل ما ن يتا ملكه عليه أو عىل ما ال يقدر عىل  سليمه.

وذلك ألنه عقد معاوضيية فال جيوز عىل ما ذكر كالبيع والنكاح, فلو خالع ب ييء مما ذكر بانت 

 (3) لطافعية, ألنه هو اامراد عند فساد العوض.بمهر اامثل عند ا

ستدلوا به وألنه يتضمن معنى االسقار  الذي يظهر لي هو القول األول, لقوو القيا  الذي ا

 الذي حيتمل اامساحمة والعفو بغري عوض.

 واهلل أعلا بالصواب.

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/222(, وكطاف القناع )7/233( انظر: اامبدع )1)

 (.3/265( انظر: مغني اامحتاج : )2)

 (.3/265(, ومغني اامحتاج )2/74( انظر: اامهذب )3)
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 املبحث التاسع : قاعدة : امللك اخلبيث ال يفيد إطالق االنتفاع 
 

دو من القواعد اامهمة يف هذا الباب, وهي  تعلق بنحكام ااملك اخلبيث, ومدى صييحة هذه القاع

 االنتفاع به .

سدو, وأمهيتها  تنىل  صل عن بريق العقود الفا ضًا أحكام االنتفاع بااملك احلا ضمن أي وهي  ت

 يف حكا االنتفاع باألموال اامحرمة أيضًا : 

 دراسة القاعدو  تكون من اام الا اآل ية : 

 أوالً : الكالم على أصل القاعدة ووضعها :

وأما الترصف الذي »وقال :  (1)هذه القاعدو بالصيغة اامذكورو ذكرها الكاساين يف بدا،ع ا لصنا،ع

فيه انتفاع بعل اامملوك كنكل ال عام ولبس  الثوب, وركوب الدابة وسييكنى الدار واالسييتمتاع 

خلبيث ال يفيد إبالق ذا البيع ملك خبيث,وااملك اباجلارية فالصييحيح أنه ال حيل, ألن الثابت هب

ساد, وهلذا ن يفد ااملك قبل القبض االنتفاع, أل نه واجا الرفع, ويف االنتفاع به  قرر له وفيه  قرر الف

 « .حترزًا عن  قرير الفساد بالتسليا

 .(3)وإليها أشار الفقهاء يف كتبها (2)وكذلك ذكرها الندوي يف موسوعته

 ح مفردات القاعدة وما يتعلق بها : ثانياً: شر

 التعريف باملل  اخلبيث: -أ

. واخلبيث فعيل من ا خلبث وهو  (4)هو القدرو عىل الترصف واالنتفاع بال ء -كام سبق-ااملك 

 (7)واامراد باخلبيث هنا الردئ (6). واامراد باخلبيث هو كل مسييتطبث يف العرف (5)الردئ, و ضييد ال يا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/304(  بدا،ع الصنا،ع للكاساين: )1)

 (.2/464(  موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (.115( وقواعد الفقه: م )5/355( ورد اامطتار: )1112 الكبري: م)(  انظر : رشح السري3)

 (3/42( وأحكام اامعامالت الرشعية: )1/241(  انظر : اامدخل الفقهي العام: )4)

 (.167(  انظر : خمتار الصحاح: م)5)

 (.6/189( انظر: كطاف القناع:  )6)

 (.  4/307( انظر: حاشية البنريي: )7)

= 
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ضامن إما بالقيمة وإما باامثل ال باامسمى, وهو الثابت وااملك اخلبيث : ه و ملك حرام غري الزم ملك 

 . (1)بالعقد الفاسد والذي ال يفيد إبالق االنتفاع, لكونه واجا الرفع ومستحق الفسخ

 معنى االنتفاع لغة واصطالحار :  -ب

 نتفاع يف اللغة : اال -1

. فاالنتفاع : الوصول (2)به االنسان إىل م لوبه مصدر انتفع من النفع, أي اخلري وهو ما يتوصل 

 . (3)إىل النفعة. يقال : انتفع بال ء : إذا وصل به إىل منفعة

 االنتفاع يف االصطالح :  -2

ستغالهلا ما دامت قا،مة عىل حاهلا, وإن ن  كن مملوكة» ستعامل العل وا .  (4)«هو حق اامنتفع يف ا

ة )حق( فيقال : حق االنتفاع, ويراد به احلق اخلام بطييطص وأسييتعمل هذا اللف  غالبًا مع كلم

 اامنتفع غري القابل لالنتقال للغري.

 (5) وقد يستعمل مع كلمتي )ملك( و)متليك( فيقال : ملك االنتفاع, ومتليك االنتفاع. 

 (6)الفرق بني حق االنتفاع ومل  املنفعة :  -3

طن واامفهوم واآلثار. وخالصة ما قيل يفرق الفقهاء بل حق االنتفاع وملك اامنفعة من  ناحية اامن

 يف الفرق بينهام وجهان : 

 األول : سبا حق االنتفاع أعا من سبا ملك اامنفعة :

ألنه كام يثبت ببعض العقود كاالجارو واالعارو مثاًل , كذلك يثبت باالباحة األصلية, كاالنتفاع 

ضييًا باالذن من مالك خام, كام لو أباح من ال رق العامة واامسيياجد ومواقع النسييك, ويثبت أي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.304-5/300الصنا،ع: )(  انظر: بدا،ع 1)

 (.236(  انظر : اامبصباح اامنري: م)2)

 (2/942و اامعنا الوسيف: ) (.673(  انظر : خمتار الصحاح: م)3)

 .(1/36)(  انظر : مرشد احلريان للطيخ حممد قدري باشا 4)

 . ( 6/142ااموسوعة الفقهية: ) (  انظر : 5)

( و اامدخل 78( و ااملكية و نظرية العقد: م )1/3ع الفوا،د البن القيا: ) و بدا، (1/323الفروق للقرايف: )(  انظر : 6)

 . (287-1/284الفقهي العام: )
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 شطص آلخر أكل بعام مملوك له, أو استعامل بعض ما يملك.

أما اامنفعة فال متلك إال بنسباب خاصة, وهي االجارو واالعارو والوصية باامنفعة والوقف. فكل 

فاع يملك اامنتفعة, له االنت كل من  فاع, وال عكس, فليس  له االنت كام يف  من يملك اامنفعة يسييوغ 

 االباحة مثالً 

الثاين : أن االنتفاع اامحض حق ضييعيف بالنسييبة املك اامنفعة, ألن صيياحا اامنفعة يملكها 

ويترصييف فيها  رصييف ااملك يف احلدود الرشييعية, بطالف حق االنتفاع اامنرد, ألنه رخصييه, ال 

 يتناوز شطص اامنتفع. 

سه رصف فيه بنف . أو أن ينقلها إيل غريه, ومن ملك وعىل هذا فمن ملك منفعة يشء يملك أن يت

 االنتفاع بال ء ال يملك أن ينقله إىل غريه.

شمل, »قال القرايف :  سه فقف, ومتليك اامنفعة هو أعا وأ متليك االنتفاع نريد به أن يبارش هو بنف

ثال األول :  ية, م عار كال كاالجارو وبغري عوض  فاع بعوض  بارش بنفسيييه ويمكن غريه من االنت في

سك كاام اف سكني اام ضع الن ساجد واألسواق وموا دار , والربابات واامنالس يف اجلوامع واام

سكن غريه أو  سة أو ي سه فقف, ولو حاول أن يؤاجر بيت اامدر سعي ونحو ذلك, فله أن ينتفع بنف وال

يعاوض عليه ب ريق من برق اامعاوضات, امتنع ذلك وكذلك بقية النظا،ر اامذكورو معه. وأما مالك 

رصف اامنف سكنه بغري عوض, ويت ستعارها فله أن يؤاجرها من غريه, أو ي ستنجر دارًا أو ا عة فكمن ا

 . (1)«يف هذه اامنفعة  رصف اامالك,فهو متليك م لق يف زمن خام

 أسباب االنتفاع :  -ج

 (2) ثالثة:أسباب االنتفاع 

 أوالً  : االباحة : 

بإ يان الفعل كيف شييياء الفاعل. ويعرفها ب عض الفقهاء : بنهنا االبالق يف مقابلة هي االذن 

 االباحة األصلية التي ن يرد فيها نص خام من الرشع,و اامنع. وهي هبذا اامعنى  طمل احلظر الذي ه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/323(  انظر : الفروق للقرايف: )1)

 (112)م/    :وااملكية للطيخ عيل اخلفيف.(78م: )ااملكية و نظرية العقد(  انظر : 2)
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و االباحة بإذن اامالك و هي التي ورد فيها نص خام يدل عىل حل االنتفاع هبا, واالباحة الرشييعية 

ستعامل   ثبت من مالك خام لغريه باالنتفاعالتي  ستهالك أو باال بعل من األعيان اامملوكة إما باال

 أو غريها.

 ثانيًا : االض رار : 

بلوغ االنسييان حًدا إن ن يتناول »أو « االضيي رار هو اخلوف عىل النفس من اهلالك علاًم أو ظناً »

ة الرشعية وهو سبا من أسباب حل االنتفاع باامحرم. وهو يف احلقيقة نوع من ا الباح« ااممنوع هيلك

 للنصوم الواردو يف حال الرضورو.

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں   واألصل يف حل االنتفاع من اامحرم حال االض رار قوله  عاىل: ﴿

 . (2)﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ وقوله  عاىل: ﴿ (1) ﴾ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ٹں  ڻ     ڻ

 ثالثًا: العقد: 

اامنافع بل النا  عىل أسييا  ألنه وسيييلة  بادل األموال و العقد من أها أسييباب االنتفاع ,

قل اامنفعة من جهة إىل جهة األخرى كاالجارو الرضيييا . وهناك عقود  قع عىل اامنفعة مبارشو, فتن

 والوصية باامنفعة والوقف, وهناك عقود أخرى ال  قع عىل اامنافع بالذات, بل ينا االنتفاع فيها  بعًا.

 (3) :وجوه االنتفاع -د

ططص من ،االنتفاع بال ء إما أن يكون بإ الف العل أو ببقا ها, ويف هذه احلالة إما أن ينتفع ال

 العل باالستعامل أو باالستغالل.فاحلاالت ثالث : 

 احلالة األوىل: االستعامل:

ع حيصييل االنتفاع غالبًا باسييتعامل ال ييء مع بقاء عينه, وذلك كام يف العارية. فإن اامسييتعري ينتف

ستهالكه, ألن من رشور  ستغالله أو ا ستفادو منه, وال جيوز له أن ينتفع با ستعامله واال ستعار با باام

 العارية إمكان االنتفاع هبا مع بقاء عينها  .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو البقرو  .173(  اآلية : )1)

 (  من سورو  األنعام .119اآلية : )(  2)

 (.78م: )ااملكية و نظرية العقد(  انظر : 3)
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 احلالة الثانية: االستغالل: 

قد حيصييل االنتفاع باسييتغالل ال ييء وأخذ العوض عنه, كام يف الوقف والوصييية إذا نص عند 

كيف شيياء. فإن ااموقوف عليه واامويص له يسييت يعان أن يؤجرا العل  ىل أن له أن ينتفعإنطييا،هام ع

 ااموقوفة واامويص بمنفعتها للغري إذا أجازمها الواقف واامويص من غري خالف.

 احلالة الثالثة: االستهالك:

ضي ستهالك العل كاالنتفاع بنكل ال عام والرشاب يف الوال،ا وال  افات, وقد حيصل االنتفاع با

االنتفاع باللق ة إذا كانت مما يتسييارع إليه الفسيياد. وكذلك عارية اامكيالت وااموزونات واألشييياء 

 اامثلية التي ال يمكن االنتفاع به إال باستهالكها. 

 املقصود ب طالق االنتفاع :  -ه:

 .  (1)اامقصود بإبالق االنتفاع هو التمكن من االنتفاع بال ء بنميع الوجوه اامذكورو

نتفاع يعني االنتفاع بعينه . قال يف اامنموع : ثا رخص يف اال (2)االنتفاع بعل ال ييء وقيل : هو

ألنه اامفهوم من إبالق االنتفاع, وأما االنتفاع بثمنه فليس انتفاعًا به, وال يلزم من كونه باهرًا منتفعًا 

 .(4)يف باب اامعاوضاتتملك و ال التمليك وإبالق االنتفاع هو مقتىض (3)"به أن جيوز بيعه.

  ثالثاًا:االمعنىااإلجمالاللقاعدةا:

سالمية للتملك و   رشيعة اال سمت ال سام ر  تهلا معان, ورشب اً االنتفاع بام يملكه الغري حدودًا وأق

هلا رشوبًا, فمن متسك بام رشع اهلل ورسوله وأقام حدود الرشع, وانتهى إىل معاامه ونفذ رشوبه فإن 

نتفاع بام أراد االنتفاع به يكون حالالً. وذلك عن بريق البيع الصييحيح, واالجارو, وغري اال متلكه و

 ذلك من العقود اامرشوعة الصحيحة.

وأما الذي ن يتمسييك هبذه الرشييور واحلدود, ولكنه أراد أن يتملك من غريه ب رق التملك 

لك ال يكون حالالً, وإنام يكون االنتفاع بام م اامحرمة وبطييتى الوسييا،ل غري اامرشييوعة, فإن متلكه و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/230( واهلداية: )5/304(  انظر : بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.1/278(  انظر : اامنموع رشح اامهذب: )2)

 (3/230( وكذلك انظر اهلداية: )1/278(  انظر : اامنموع رشح اامهذب: )3)

 (1/118( ومواها ا جلليل: )6/202الصنا،ع: )( انظر : بدا،ع 4)
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حرامًا خبيثًا, والثابت له عن برق التملك اامنرمة هو ااملك اخلبيث, وهذا ااملك اخلبيث ال ي  ا 

 عليه جواز االنتفاع به واستعامله م لقًا.

والقاعدو بالصيييغة اامذكورو  دل عىل أن ااملك اخلبيث الذي حيصييل يف اامقبوض بعقد فاسييد ال 

االنتفاع بالترصييف, وذلك ألن الثابت بالعقد الفاسييد هو  الق االنتفاع, بل الثابت به هويثبت به إب

 مستحق الفسخ فالترصف فيه يطبه الترصف فيام ال يملك.

ضاً  طري أي صحيح هو اامفيد ال -والقاعدو   ىضإىل أن ااملك ال  بالق االنتفاع باامملوك وهو مقت

 العقود الصحيحة. 

افيااعتباراهذهاالقاعدة:رابعاً:اأقوالاالفقهاءا

 وصحتها عىل قولل:  اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو

وهو قول  هور الفقهاء من اامالكية,  إن هذه القاعدو غري صحيحة, وال يعمل هبا. القول األول:

 (1)والطافعية واحلنابلة.

 قالوا: ال اعتبار بالعقد الفاسد رشعًا كام أنه ال اعتبار للبابل.

 اء عىل عدم إفادو العقد الفاسد للملك ذهبوا إىل عدم اعتبار هذه القاعدو.فبن

وذلك ألن البابل ال يفيد احلكا, وال ي  ا عليه أثر  ألنه ال وجود له إال من حيث الصييورو, 

 وهو منقوض من أسبابه.

سدو. القول الثاين: ستقر عليه العمل يف باب العقود الفا وهو مذها  اعتبار هذه القاعدو أصاًل ا

 (2) احلنفية.

صور اامنهي عنه  قالوا: إنه يفيد ااملك اخلبيث امكان النهي عنه وإال فال معنى للنهي ألنه يقتيض  

 (3) والقدرو عليه.

 ثبوت ااملك صيحة القاعدو, وذلك ألن اعتبارها يكون مفيدًا ل اعتبار ب هو القول  الذي يظهر يل

قيا   أما  واللغاء ما يمكن إعامله فة اخلبث وال معنىبصيييف اامعامالت الفاسييدو  وإن كان ذلك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 2/190(, ومنتهى االرادات )3/7(, واامنثور للزرك  )3/85(, وحاشية اجلمل )3/54( انظر: حاشية الدسوقي )1)

 (.3/150وكطاف القناع )

 (.4/64,65(, و بيل احلقا،ق )2/133(, والفتاوى اخلانية )5/304( انظر: بدا،ع الصنا،ع )2)

 (.2/22ظر: االختيار لتعليل اامطتار للموصيل )( ان3)
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واهلل  وإن كان أقرب فإن الفاسييد بعد القبض حيتمل التصييحيح. الفاسييد يف إفادو ااملك عىل البابل

 .بالصواب أعلا

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة : 

  ندرج حتت هذه القاعدو  لة من ا لفروع الفقهية, منها : 

بعقد فاسييد ال يفيد إبالق االنتفاع, وإنام يفيد ااملك عند فقهاء احلنفية وهو ااملك  اامقبوض-1

 (1)اخلبيث

ضامن فإنه يملكه  ومنها :-2 صا يف ا امغصوب بال الغصا ال يثبت به ااملك, فإن  رصف الغا

 . (2)ملكًا خبيثًا, وال يفيد ذلك ااملك إبالق االنتفاع به

ط ي يف اومنها: -3 رصف اام رصفه أم لو   امبيع بيعًا باباًل ببيع أو هبة أو  غري ذلك فهل ينفذ  

 ال؟

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل:

ال ينفذ  رصييفه, وال يقع ذلك يف ملكه, وهذا مذها  هور الفقهاء من احلنفية  القول األول:

 (3) والطافعية واحلنابلة.

بدون إذنه, و كون  رصييفا ه كترصييفات وذلك ألنه ن يملكه, فيكون قد  رصييف يف ملك غريه 

 الغاصا ولذلك فإن هذا الترصف ال يمنع الرد لعدم نفوذه.

ضامن القول الثاين: . واهلل (4)و هذا  قول عند اامالكية  إن  رصفه يعترب مفو ًا وينتقل احلق فيه إىل ال

 أعلا بالصواب.

 بيع الوفاء وينا بيان اامسنلة عىل الوجه التايل:ومنها: -4

 التعريف ببيع الوفاء.-أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (. 304-5/300( انظر : بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.2/230(  النظر :  اهلداية: )2)

(, وكطاف 4/255(, واامغني البن قدامة )85, 3/84(, وحاشية احلمل عىل اامنهو )2/133( انظر: الفتاوى اخلانية )3)

 (.3/150القناع )

 (.3/71,74سوقي )( انظر: حاشية الد4)

= 
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يه وإنام سييمي بيع الوفاء  ألن  با،ع متى رد الثمن يرد اامطيي ي اامبيع إل هو البيع برشيير أن ال

 (1) اامط ي يلزمه الوفاء بالرشر.

, (7)(6), وعند احلنابلة بيع األمانة(5) (4), وعند الطييافعية بيع العهدو(3) (2)وهو عند اامالكية بيع الثنيا

 .(8)نفية بيع اامعاملةوعند بعض احل

 حكم بيع الوفاء عند الفقهاء:-ب

 :اختلف الفقهاء يف ثبوت ااملك  عن بريق بيع الوفاء عىل قولل

 (10), واحلنابلة(9)وهو مذها اامالكية إنه ال يفيد ااملك و إنه من البيوع الفاسدو رشعاً  القول األول:

 .(12), والطافعية(11)واامتقدمل من احلنفية

 بام ينا: واستدلوا 

ألن اشيي ار البا،ع أخذ اامبيع إذا رد الثمن إىل اامطيي ي االف مقتىضيي البيع وحكمه, وهو -1

ملك اامط ي للمبيع عىل سبيل االستقرار والدوام, ويف هذا الرشر منفعة للبا،ع, ون يرد دليل معل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 2/31(, ومغني اامحتاج )4/373(, ومواها اجلليل )3/209(, والفتاوى اهلندية )5/184( انظر:  بيل احلقا،ق )1)

 (.150-3/149(, وكطاف القناع )3/58واالقناع )

 (.9/203فقهية: )انظر: ااموسوعة ال .هو بيع االستثناء كنن يبيع شيئا و يستثني بعضه سواء كان معلوما أو جمهوال (2)

 (.4/373(انظر:  مواها اجلليل )3)

 (.51انظر: التعريفات م).عيا فيه وجد أو اامبيع, استحق إن للمط ي الثمن ضامن هو (4)

 (.133(انظر:  بغية اامس شدين )م/5)

امل بل ال رفل. انظر: هو البيع الذي حيصييل فيه االبمئنان من قبل البا،ع فيكون مبنيا عىل الثقة و االبمئنان يف التع (6)

 (.9/48ااموسوعة الفقهية )

 (.150-3/149( انظر: كطاف القناع )7)

 (.3/209( انظر: الفتاوى اهلندية )8)

 (.4/373( انظر: مواها اجلليل )9)

 (.3/58( انظر: االقناع )10)

 (.6/8(, والبحر الرا،ق )209-3/208( انظر: الفتاوى اهلندية )11)

 (.3/433(, وهناية اامحتاج )2/31اج )( انظر: مغني اامحت12)

= 
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 (1)يدل عىل جوازه, فيكون رشبًا فاسدًا يفسد البيع باش ابه فيه.

ن البيع عىل هذا الوجه ال يقصييد منه حقيقة البيع برشيير الوفاء وإنام يقصييد من وراءه وأل-2

الوصييول إىل الربا اامحرم, وهو إع اء اامال إىل أجل, ومنفعة اامبيع هي الربح, والربا بابل يف  يع 

 حاال ه.

 بيع من آخر.وهو انتفاع اامط ي باامبيع دون بعضها وهو ال إنه مفيد لالنتفاع  القول الثاين:

 .(3)والطافعية (2)هذا قول بعض اامتنخرين من احلنفية

وذلك ألن البيع هبذا الرشيير  عارفه النا , و عاملوا به حلاجتها إليه فرارًا من الربا, فيكون 

صييحيحًا ال يفيد البيع باشيي ابه فيه, وإن كان خمالفًا للقواعد  ألن القواعد   ك بالتعامل كام يف 

 (4) االستصناع.

ىض العقد, وكل رشر  الذي يظهر لي صحة بيع الوفاء وذلك ألنه االف مقت هو القول بعدم 

 االف مقتىض العقد يعترب باباًل ويفسد به العقد, واهلل أعلا.

 ن هذا البيع ال يفيد إبالق االنتفاع باامبيع لكونه غري مفيد للملك. واهلل أعلا.هذا أ فعىل  

يع فاسد, فلو قبض اامط ي اامبيع مؤقتًا ال يستفيد إبالق االنتفاع : البيع اامؤقت وهو بومنها-5

 (5) به.

 هذه أمثلة من   بيقات القاعدو.  واهلل ويل التوفيق.

 

 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/184( انظر:  بيل احلقا،ق )1)

 (.209-3/208(, والفتاوى اهلندية )6/8(, والبحر الرا،ق )5/184( انظر:  بيل احلقا،ق )2)

 (.3/433(, وهناية اامحتاج )2/31( انظر: مغني اامحتاج )3)

 (.5/184( انظر:  بيل احلقا،ق )4)

 (.2/3(, ومغني اامحتاج )3/3(, والفتاوى اهلندية )6/118الصنا،ع )( انظر: بدا،ع 5)

 

 

 

 

 

 :القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة  بأسباب الملكيةالباب الثاني: 

 و فيه ثالثة فصول:

 القواعد و الضوابف يف أسباب ااملكية الناقلة . الفصل األول:

 اب ااملكية اامنطئة واختالفها .القواعد والضوابف يف أسب الفصل الثاين:

 القواعد والضوابف يف االستحقاق يف ااملكية . :الفصل الثالث
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 :القواعد و الضوابف يف أسباب ااملكية الناقلة الفصل األول:

 و فيه ثامنية مباحث: 

 :قاعدو: البيوع كلها إنام هي متليك من كل واحد منهام   املبحث األول

 . لصاحبه

 :قاعدو: ااملك ال جيوز  قدمه عىل سييببه, وال وجوده يف  املبحث الثاين

 .حال عدمه 

 :قاعدو: احلرام ال يصلح سببًا لثبوت ااملك املبحث الثالث . 

 :الفاسد  يفيد ااملك عند القبض .قاعدو: العقد  املبحث الرابع 

 :ضابف:  الظاهر أن ما يف يد االنسان ملكه املبحث اخلامس . 

 :ضابف: اليد ال ار،ة غري موجبة للملك  املبحث السادس. 

 :نه ضيييابف:املبحث الس:::ابع فإ باالرث  ماالً  كه كل من ملك   يمل

 بحقوقه.

 :ضابف: ااموقوف قبل االجازو ال يفيد ااملك املبحث الثامن . 
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 املبحث األول : قاعدة : البيوع كلها إمنا هي متليك من كل واحد منهما لصاحبه
 

هذه القاعدو من القواعد اامهمة, وهي  تعلق بسبا من األسباب الناقلة للملك وهو البيع, وهو الغالا عىل 

ومتلكًا . والقاعدو   تضييمن هنا مبادلة اامال باامال متليكا  - يع أسييباب ااملك. وحقيقة البيع كام سييبق بيانه

 .من حيث إفادهتا للملكية حكا البيوع بعد انعقادها ومتامها

 والقاعدو هلا أمهية بالغة يف أثرها عىل الفروع الفقهية. دراستها  تنىل يف األمور اآل ية:

اأولًا:االكالماعلىاأصلاالقاعدةاووضعهااوألفاظهاا:ا

طافعي يف هذه القاعدو من القواعد اامهمة من ب ضات, وهي باللف  اامذكور ذكرها االمام ال اب اامعاو

عقد البيع يوجا أن »وبلف :  (3)(وقد وردت بلف : )البيع عقد متليك (2)والندوي يف ااموسييوعة (1)األم

و كذلك  يومي إليه من القواعد العامة ما ذكره شيخ االسالم ابن    (4)«عىل اامبيعيستقر ملك اامط ي 

ضاه العقدال " يمية:  صحيح يوجا عىل كل من اامتعاقدين ما اقت صل   (5) ".عقد ال شار إىل أ وقد أ

 . (6)كثري من الفقهاء« البيع متليك»القاعدو بلف : 

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

 : سبق بيانه. معنى البيع لغة واصطالحار  -أ

 أقسام البيوع عند الفقهاء. -ب

 يل :خمتلفة, وبياهنا عىل ال  يا اامذعات بعدو  قسيامت باعتبارات قسا الفقهاء البيا

 باعتبار البدلني:  البيع  األول : أنواع

البدالن مها اامبيع الذي ينخذه اامطيي ي والثمن الذي ينخذ البا،ع, والبيع يف حق البدلل يرجع إىل أربعة 

 أقسام : 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  ( 4/26األم: )( 1)

 (2/112موسوعة القواعد الفقهية: )(  2)

 (21/110انظر: اامبسور للسخيس: )(  3)

 .  (18/249اوي الكبري: )( انظر: احل4)

 . (29/407,406جمموع فتاوى شيخ االسالم: ) ( انظر: 5)

صنا،ع: )(  6) سور: )7/175(, )5/146انظر: بدا،ع ال (, 4/10واامغني: )(, 234(, واامهذب: )14/118(, )13/154(, واامب

 ( .4/71(, واامبدع: )3/206وكطاف القناع: )

= 
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ضة : سلعةوهو بيع العل بالعل وا أوالر: بيع املقاي سلعة بال صورو هذا البيع أن يع ي الفالح التاجر  (1)ل . و

 قمحًا, وينخذ بدالً منه خضارًا أو فاكهة أو أرزا أو سكرًا ونحوها.

يار : البيع املطلق: . وهذا البيع هو  (2)وهو بيع العل بالدين أو بيع السييلعة باألثامن اام لقة وهي الدنانري ثان

ه أن  باع السييلع, واخلدمات, واامنافع, واحلقوق بنقود وعمالت خمتلفة يف أشييهر البيوع يف زماننا, وصييور 

 هذا العان.

وهو بيع آجل وهو اامسييلا فيه  (3)عىل ثمن بعلالبيع  وهو بيع الدين بالعل, وهو أن يقع  ثالثار: بيع الس::لم:

 (4)بضيياعة اامسييلا فيهبيع حيث ينعقد بلف  اامسييلا إليه, و سييمى الجل وهو رأ  اامال, و ركنه ركن العاب

وصييورو هذا البيع أن يدفع التاجر ألف ريال للمزارع مقابل أن يبيعه اامزارع ألفي كيلو غرام من اامطييمش 

 بمواصفات معينة يف ااموسا.

أن يبيع وصييورو هذا البيع  (5)وهو بيع الدين بالدين, أي بيع الثمن اام لق بالثمن اام لق رابعار: بيع الرص::ف:

 بالرياالت السعودية مثاًل, وكالمها أثامن م لقة  ستطدم قيام لألشياء. ري الكويتيةالدنانالططص 

  (6) الثمن: طريقة حتديد الثاين : أنواع البيع باعتبار

هناك ثمن لرشيياء السييلعة وثمن لبيعها, فينقسييا البيع باعتبار اال فاق واالختالف بل الثمنل إىل األقسييام  

 التالية :

بادلة اامبيع بمثل الثمن األول مع زيادو ربح ابحة:أوالر: بيع املر هذا البيع هي أن يقوم  (7)وهو م . وصييورو 

س ها  رش ألف ريال ويق سعودي, ويبيعها ألحد بثالثة ع رشو آالف ريال  سيارو بمبلغ ع رشاء ال اامرصف ب

 و ربحه.عىل أربع سنوات فهو قد اش اها بثمن يعلمه اامط ي, وباعه إياها بمثل الثمن مع زياد

سمي ثانيار: بيع التولية: صان, و ملح  الت ة أن البا،ع كننام وهو اامبادلة بمثل الثمن األول من غري زيادو وال نق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  (4/501(, وحاشية ابن عابدين: )3/3( وجممع األهنر: )6/528انظر : بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 (4/501(, وحاشية ابن عابدين: )2/2( وجممع األهنر: )6/532انظر : بدا،ع الصنا،ع: )(  2)

 .  انظر : اامصادر السابقة (3)

 ( .5/209/510انظر : حاشية ابن عابدين: ) (4)

نا،ع: )( 5) بدا،ع الصيي ية: )6/522انظر :  ناية رشح اهلدا بدين: )2/2(, جممع األهنر: )8/2(, الب عا ية ابن  (, 4/501(, وحاشيي

 . ( 4/2وحاشية الدسوقي: )

 .  (6/276,274,266غني : )( انظر: اام6)

 (2/39(, واألم: )4/501ابن عابدين: ) (, وحاشية6/522انظر : بدا،ع الصنا،ع: )( 7)

= 
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ط ي يويل سة  (1)مكانه عىل اامبيع جعل اام سة رياالت ويبيعه بطم ط ي حممد ثوبًا بطم . وصورو ذلك أن ي

 . برأ  مال السلعة البيع اننارياالت, وهذا ما يسمى يف عرف التنار والنا  يف زم

وصورو ذلك أن يط ي حممد قميصًا  (2)هو اامبادلة بمثل الثمن األول مع نقصان يشء منه ثالثار: بيع الوويعة:

سارو, وهو   سمى هذا يف عرف التنار والنا  يف زماننا البيع بط سة رياالت ويبيعه بنربعة رياالت وي بطم

 البيع بنقل من رأ  مال السلعة .

. وصييورو هذا البيع أن حيصييل سييوم وهو ذكر  (3)هو مبادلة اامبيع بني ثمن يتفق عليه ابعار: بيع املس::اومة:ر

سمى هذا يف زماننا اام سلعة, وي سعار لل صأ صلة أو الف سعر فا ط ي عىل  ضة بل البا،ع واام ال, وهو اامفاو

 تفق عليه .السلعة, فإذا ا فقا عىل سعر معل وقبال بذلك انعقد البيع بالسعر اام

 الثالث: أنواع البيع باعتبار أحكامه:

 و قسا البيوع باعتبار أحكامه إىل:  

والعقد صييحيح إن وجدت فيه  (5)ووصييفه(4) : هو ما كان مرشييوعًا بنصييلهأوالر: البيع الص::حيا أو املنعقد

للمطيي ي , األركان والرشييور والوصييف اامرغوب فيه, و   ا عىل هذا العقد آثاره, كثبوت ملك اامبيع 

 .  (6)ل ا فاق عند الفقهاءوالثمن للبا،ع, وهذا حم

 إىل نافذ وموقوف:  (8)اامالكيةإىل  نافذ و موقوف و مكروه و عند   (7)وينقسا هذا البيع عند احلنفية

عليه فور صييدوره من غري صييداره, وحكمه :  ر ا أثاره ما صييدر ممن له أهليه ووالية عىل إالنافذ: هو -1

 جازو أحد . وقف عىل إ

سطه دون رضا اآلخر, وغري الالزم   سا إىل الزم وغري الزم: فالالزم هو ما ليس ألحد عاقديه ف والنافذ ينق

 أو اجلا،ز كام يسميه بعض الفقهاء هو ما يملك كال برفيه أو أحدمها فقف فسطة دون رضا اآلخر.

صداره, كعقد الفضويل, له والية إ تعاقد, من غري أن يكونااموقوف : هو ما صدر من شطص له أهلية ال-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.19(, وعقد البيع للمص فى الزرقا: م)4/501(, وحاشية ابن عابدين: )523-6/522انظر : بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( 4/501(, وحاشية ابن عابدين: )6/522انظر : بدا،ع الصنا،ع: ) (2)

  ( 3/3(, وحاشية ابن عابدين: )6/532انظر : بدا،ع الصنا،ع: )(3)

 (4/234أصل عقد البيع : وهي االجياب والقبول, وحمل العقد وعاقداه, الفقه االسالمي: )( 4)

 ( .4/224وصف عقد البيع: ما كان خارجًا عن األركان, كالرشور ومنها كون اامبيع مقدور التسليا . الفقه االسالمي: ) (5) 

 (15-2/10(, مغني اامحتاج: )120-2/127(, وبداية اامنتهد: )7/216انظر : بدا،ع الصنا،ع: ) (6)

 ( .7/216انظر : بدا،ع الصنا،ع: )( 7)

 . (2/129انظر : بداية اامنتهد: )(8)

= 
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 صداره, فإن ن جيز ب ل العقد.آثاره عليه إال بإجازو من يملك إ وحكمه: عدم  ر ا

صله ووصفه , ولكن النهي عنه-3 ألمر جماور للعقد غري مالزم  جاء البيع اامكروه : وهو ما كان مرشوعًا بن

أي ينثا  (1)عند احلنفية  اًل, فهو مكروه كراهة حترياعة مثله, وال رشر فيه , كالبيع وقت النداء لصييالو اجلم

 (2)فاعله والعقد صحيح, وهو حرام موجا لإلثا واامعصية عند  هور الفقهاء والعقد صحيح عند اامالكية 

 . (4), وبابل عند احلنابلة(3)يةعوالطاف

 أركانه وال رشا، ه.: هو العقد الذي ن يستوف  ثانيار : البيع  ي الصحيا أو البيع  ي املنعقد

يرون أن العقد غري الصييحيح قسييا واحد, وال فرق بل أن  (7)واحلنابلة (6)والطييافعية  (5)واجلمهور من اامالكية

يكون اخللل يف أركانه أو رشوبه أو أوصييافه, وال فرق فيه بل البابل والفاسييد, وال ي  ا عليه أثر وينثا 

 فاعله.

 يع غري الصحيح إىل قسمل : فيقسمون عقد الب (8)وأما احلنفية

 البيع البابل : هو ما اختل ركنه أو حمله, أو ما ن يرشع بنصله وال بوصفه. -1

 البيع الفاسد : هو ما كان مرشوعًا بنصله وال بوصفه, وينا بيان ذلك يف قاعد ه. -2

 :(9)الرابع : تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن

 أربعة أقسام:ينقسا البيع  هبذا االعتبار إىل 

  نجيل الثمن, ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن احلال . همننز الثمن, وهو ما ال يط ر في-1

 مؤجل الثمن, وهو ما يط ر فيه  نجيل الثمن.-2

 مؤجل اامثمن, وهو بيع السلا.-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/416(, والكليات: )6/436(, والعناية رشح اهلداية: )2/426انظر : رشح فتح القدير: )(  1)

 ( .2/127انظر: بداية اامنتهد: )(  2)

 ( .2/26ج: )انظر : اامغني اامحتا(  3)

 ( .2/20انظر : اامقنع: )(  4)

 . (146-2/145انظر: بداية اامنتهد: )( 5)

 ( .31-2/10انظر: مغني اامحتاج: )( 6)

 ( .18-2/4انظر: اامقنع: )( 7)

(, والتعريفات 4/205(, وحاشييية ابن عابدين: )369-6/368(, ورشح فتح القدير: )93-91-5/84انظر: األصيييل: )( 8)

 ( .1/416(, والكليات )52) للنرجاين: م

 .  (5/455انظر: فتح القدير ) (9)
= 
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 مؤجل العوضل, وهو بيع الدين بالدين, وهو ممنوع يف اجلملة .-4

  يع أقسام البيع وإنام عربوا عن البيع باجلمع للداللة عىل أنواعها كلها. ااملقصود بالبيوع هن –ج 

ضات كلها وإنام عربوا عنها بالبيوع لألغلبية أو يوجد معنى إن يقال : أويمكن  صود بالبيوع هنا اامعاو ن اامق

 . (1)البيع يف  يع اامعاوضات والعربو يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واامباين

 التملي : معنى -د

التمليك  فعيل من ااملك, من قوهلا : ملكه ال ييء متليكًا : إذا جعله ملكًا له يقال : ملكه اامال وااملك فهو 

ط ي  (2)مملك صود بالتمليك هنا هو أن جيعل كل واحد من اامتعاقدين اآلخر مالكًا, فالبا،ع يملك اام . واامق

 ضمن معنى زوال ااملك وانتقاله.اامبيع , واامط ي يملك البا،ع الثمن, وهو يت

(: حكا البيع اامنعقد ااملكية, يعني صييريورو اامطيي ي مالكًا 369اامادو: )»جاء يف جملة األحكام العدلية : 

 . هذا هو اامقصود من التمليك. (3)«للمبيع, والبا،ع مالكًا للثمن

املك كسا،ر البيع, حيققه أن التمليك يدل وألن البيع متليك بدليل قوله : ملكتك, فيثبت به ا»قال ابن قدامة : 

 . (4)«عىل نقل ااملك إىل اامط ي ويقتضيه لفظه

 :(5)أنواع التملي  عند الفقهاء -ه:

 من اامعلوم أن البيع متليك والتمليك عىل نوعل : 

 األول : متليك أعيان األشياء.

 الثاين : متليك منافع األشياء .

 :  ومتليك أعيان األشياء عىل وجهل

 أحدمها : متليك ببدل مثل الثمن, واهلبة عىل رشر العوض بعد القبض .

 والثاين : متليك من غري بدل مثل اهلبة والصدقة ال برشر العوض.

 ومتليك اامنافع كذلك عىل وجهل: 

 األول: متليك ببدل مثل االجارو . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (1/235انظر: اامدخل الفقهي العام ) (1)

 ( .633انظر خمتار الصحاح: م) (2)

 ( .1/207جملة األحكام العدلية: ) (3)

 ( .6/21اامغني البن قدامة: )( 4)

 ( .1/435انظر : فتاوي السغدي: )( 5)
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 الثاين: متليك من غري بدل مثل العارية . 

 ي للقاعدة : ثالثاً : المعنى اإلجمال

باب اامعامالت إنام هي متليك من كل واحد من  ياعات يف  قة الب باللف  اامذكور  دل عىل أن حقي القاعدو 

البا،ع واامطيي ي لصيياحبه, فالبا،ع يملك اامطيي ي واامطيي ي يملك البا،ع, ومن هنا البيوع  نعقد لتحقيق 

 .و التملك م لا التمليك

 ليس عىل حقيقة البيع وإن كان عىل صور ه.فإذا ن يكن يف البيع متليك فهو 

 نقل ااملكية من أحدمها إىل اآلخر, وهو يتضمن معنى التمليك والتملك.يوالقاعدو  فيد أيضًا أن البيع 

 فالقاعدو  تمثل يف معنى البيوع وحقيقتها.

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدةاوصحتها:

عد اامتفق  عدو من القوا قا لدى الفقهاءهذه ال ها  قة العقود اامعاوضييية اامحضييية  (1)علي وهي  تمثل يف حقي

 وماهيتها.

 .(2)"احلكا األصيل للبيع هو ثبوت ااملك للمط ي يف اامبيع وللبا،ع يف الثمن للحال"قال الكاساين: 

بعوض  البيع هو إخراج ذات العل عن ااملك يعوض والرشيياء إدخاهلا يف ااملك": (3)قال يف جواهر االكليل

وصلة ينعقد بام يدل داللة عادية عىل الرضا بطروج اامثمن من ملك با،عه, ودخوله يف ملك مط يه يف نظري 

سواء كان قوالً من اجلانبل  ط ي ودخوله يف ملك البا،ع يف نظري اامثمن  الثمن, وخروج الثمن من ملك اام

 ."أو قوالً من أحدمها وفعاًل من اآلخر...

فًا عىل واختلفوا يف بيع  يه موقو لك ف قد أم يكون اام يه إىل اامطيي ي بنفس الع لك ف قل اام هل ينت يار,  اخل

 , وينا بيان اامسنلة يف قاعدو ااموقوف مفصال.(4)االمضاء

 وبناء عىل أصل هذه القاعدو ي  ا عىل البيوع كلها ما ينا:

 يقبض اامبيع.يثبت للمط ي ملك ما حيصل يف اامبيع من زيادو متولدو منه ولو ن -1

 وال مينع من انتقال ملكية املبيع إىل املشرتي كون الثمن مؤجاًل.
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صنا، (1) شية ابن عابدين )5/146ع )انظر: بدا،ع ال (, وكطاف القناع 4/26(, واألم )1/334(, واامهذب )4/6(, وحا

 (.22-6/21(, واامغني البن قدامة )7/71(, واامبدع )3/206)

 (.5/233بدا،ع الصنا،ع ) (2)

 (.2/2جواهر االكليل ) (3)

 (.6/20انظر: اامغني البن قدامة ) (4)

= 
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 نفذ  رصفات اامط ي يف اامبيع, و رصفات البا،ع يف الثمن وهذا بعد القبض بال خالف, وأما  رصفات -2

 (1) اامط ي قبل القبض فعىل خالف.

مات البا،ع مفلسًا, فإن للمط ي حق  التقدم يف لو قبض البا،ع الثمن ون يقبض اامط ي اامبيع, حتى لو -3

 (2) اامبيع عىل سا،ر الغرماء ويكون اامبيع يف هذه احلال أمانة يف يد البا،ع, وال يدخل يف ال كة.

يان  ألن -4 نا من األع مة, إذا ن يكو لذ تة يف ا ثاب نًا  لك يف اامبيع أو الثمن كوهنام ديو قال اام ال يمنع من انت

 الذما ولو ن  تعل, فإن التعيل أمر زا،د عن أصييل ااملك, فقد حيصييل مقارنًا له وقد يتنخر الديون متلك يف

 (3) عنه إىل أن يتا التسليا.

 خامساً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو  يع أحكام البيوع التي فيها معنى اامعاوضة أذكر هنا أمثلة من   بيقاهتا:

 رو, يملك اامؤجر األجرو بعقد االجارو, كام أن اامستنجر يملك اامنفعة اامعقود عليها.االجا-1

الصييلح بمعنى البيع  وهو صييلح اامعاوضيية, يملك اامصييالح اامصييالح به بعقد الصييلح با فاق ومنها: -2

 (4) الفقهاء.

 (5) االقالة عىل القول إهنا بيع يف حق العاقدين وغريمها. ومنها:-3

 هلبة برشر العوض.ا ومنها:-4

 اختلف الفقهاء يف التكييف الفقهي للهبة برشر العوض.

أهنا بيع ابتداء وانتهاء, فتثبت فيها أحكام البيع ويفيد ااملك بنفسييه من غري رشر القبض, وال  القول األول:

, (8)نابلة, وهو اامذها عند احل(7), والطافعية يف الصحيح(6)هذا مذها اامالكية يملكان الرجوع عن الترصف.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.371ة مادو رقا )انظر: رشح جملة األحكام العدلي (1)

 (.297انظر: اامصدر السابق رقا ) (2)

 (.201انظر: اامصدر السابق مادو رقا ) (3)

(, واألم 5/80(, ومواها اجلليل )6/2(, ورشح الزرقاين )2/308(, وجممع األهنر )3/419انظر: حتفة الفقهاء ) (4)

 (.3/382القناع ) (, وكطاف4/282(, واامبدع )2/262(, ورشح منتهى االرادات )3/221)

صنا،ع ) (5) شية اجلمل )5/166(, ورشح اخلريش )6/110(, والبحر الرا،ق )5/306انظر: بدا،ع ال (, 3/156(, وحا

 (.4/480واالنصاف )

 (.4/114(, وحاشية الدسوقي )7/117(, ورشح اخلريش )67-6/66انظر: مواها اجلليل ) (6)

 (.2/404(, ومغني اامحتاج )1/447انظر: اامهذب ) (7)

 (.7/116(, واالنصاف )6/299انظر: اامغني مع الرشح الكبري ) (8)

= 
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 .(1)وبه قال زفر من احلنفية 

 (2) ألن معنى البيع موجود يف هذا العقد  ألن البيع متليك العل بعوض وقد وجد.

صل التقابض من ال رفل, وبناء عىل هذا ال يثبت ااملك يف كل  القول الثاين: أهنا هبة  ابتداء بيع انتهاء, إذا ح

ا ن يتقابضييا وكذلك لو قبض أحدمها, ون يقبض اآلخر فإن لكل واحد منهام, ولكل واحد منهام أن يرجع م

ضا  يعًا. هذا مذها احلنفية سواء حتى يتقاب , وقول عند (3)واحد منهام أن يرجع القابض وغري القابض فيه 

 .(5), واحلنابلة(4)الطافعية

رص له احلارثي أبو اخل اب عن االمام هأن الغالا فيها حكا اهلبة, هذا القول نقل القول الثالث:  (6)أمحد. وانت

 (7) فقال: وهو الصحيح.

هو القول األول, وذلك ألن العربو يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واامباين, وأن اهلبة هنا  كن  الذي يظهر لي

 الزمة بنخذ العوض. واهلل أعلا.

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/32انظر: بدا،ع الصنا،ع ) (1)

 انظر: اامصدر السابق. (2)

 (.12/75(, واامبسور )7/132(, ورشح فتح القدير )7/322انظر: البحر الرا،ق ) (3)

 (.2/405انظر: مغني اامحتاج ) (4)

 (.7/116انظر: االنصاف ) (5)

سنة ) (6) رصي له رشح كتاب اامقنع,  ويف  سعود بن عبا  احلارثي البغدادي ثا اام سعود بن أمحد بن م (هيييي . 711احلارثي: هو م

 ( . 161(, ومص لحات الفقه احلنبيل م)2/362انظر: الذيل ل بقات احلنابلة )

 (.6/300(, واامغني مع الرشح الكبري )7/116انظر: االنصاف ) (7)
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 عدمهاملبحث الثاني : قاعدة : امللك ال يـجوز تقدمه على سببه, وال وجوده يف حال 
 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بنسييباب ااملك, وهي تتص بكيفية ثبوت ااملك يف حمل بسييبا من 

 .قبل وجود سببه ااملك إىل مسنلة هل جيوز  قدماألسباب, كام أهنا  طري 

 والقاعدو هلا أمهية بالغة الشتامهلا عىل أحكام ثبوت ااملك باألسباب .

 قار التالية: دراسة القاعدو  تكون من الن

اأولً:االكالماعلىاأصلاالقاعدةاووضعها:ا

القاعدو بالصيييغة اامذكورو ذكرها ابن قدامة يف اامغني , حيث قال يف موبن التعليل عند مسيينلة اسييتحقاق 

صداق :  سمى يف العقد يف »الزيادو يف ال وإذا ثبت هذا فإن معنى احلقوق الزيادو بالعقد أنه يثبت هلا حكا اام

نصييف بال الق, وال  فتقر إىل رشور اهلبة, وليس معناه أن ااملك يثبت فيها من حل العقد, وال أهنا أهنا  ت

سببه, وال وجوده يف حال عدمه, وإنام يثبت ااملك  صداق, ألن ااملك ال جيوز  قدمه عىل   ثبت امن كان له  ال

وهناك ألفاظ أخرى   قرب إىل  (2)سوعة. والقاعدو بلفظها ذكرها الندوي أيضا يف اامو (1)«بعد سببه من حينئذ

  » , ومنها :(4)السييبا يسييبق احلكا», ولف  أخر : (3)«السييبا إنام يفيد ااملك يف حمله»مدلول القاعدو منها : 

 . (5)«احلكا يثبت بالسبا

 وهذه األلفاظ وما ذكره الفقهاء من العبارات والفروع  طهد ألصل هذه القاعدو ووضعها.

 

ااتاالقاعدةاوماايتعلقابها:اثانياً:اشرحامفرد

 معنى السبب لغة واصطالحار:

صود  صل به إىل مق سع يف معناه اللغوي . فقالوا : هو يف اللغة عبارو عام يتو سبا لغة: احلبل, ثا و معنى ال

 . (6)«ما يتوصل به إىل غريه»أو « ما

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/179اامغني البن قدامة: )انظر : (  1)

 (.2/465انظر : موسوعة القواعة الفقهية للندوي: )(  2)

 (.6/11انظر : اهلداية مع رشح فتح القدير:  )(  3)

 (.28/10انظر : اامبسور: )(  4)

 ( .28/10انظر : اامصدر السابق: )(  5)

(, وخمتار الصييحاح: 2/400بعدها, اامصييباح اامنري: ) ( وما1/458(, ولسييان العرب: )123انظر : القامو  اامحيف: م)(  6)

(1/145.) 
= 
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 . (2)«قصود من علا أو قدرو أو آلةما يتوصل به إىل اام»وقيل :  (1)« .ما  وصل به إىل الغرض اامقصود»وقيل : 

من خالل هذه األقوال يتبل لنا أن ما ذكره ابن قدامة من معنى السييبا لغة ال الو من نظر, حيث قال : 

. فإن هذا ليس معناه لغة, وإنام ذلك مما يبحث عنه يف  (3)«السبا يف اللغة عبارو عام حيصل احلكا عنده ال به»

 به وعدم التنثري فيه.حكمه من حيث التنثري يف سب

 ومن اامفردات الداخلة حتت هذا اامعنى العام :

 . (5)أي بريقاً  (4) ﴾ڀ  ڀ    ال ريق, منه قوله  عاىل: ﴿-1

 أي بحبل إىل سقف البيت . (6)﴾جئ    جئ  جئ  جئ احلبل, ومنه قوله: ﴿-2

 أي األبواب . (7)﴾گ  گ  گ الباب, كقوله  عاىل: ﴿-3

 . (9)أي الوصل واامودات(8)﴾ہ  ہ  ھ : ﴿الوصلة واامودو, كقوله-4

 احلياو : كام يقال ق ع اهلل به السبا أي احلياو-5

 السبب يف االصطالح : 

 بعدو  عريفات, من أشهرها: يف معنى السبا االص الحي وعرفوه  اختلف األصوليون

ض-1 طارع األحكام إليهااألسباب هي التي أ سبا: . هذا التعريف يدل عىل أنه أرا (10)اف ال د من  عريفه لل

 ه مناسبة ظاهرو.ما يطمل العلة وغريها, أي ما كان بينه وبل حكم

 . (11)هو كل وصف ظاهر منضبف دل الدليل السمعي عىل كونه معرفا حلكا رشعي: السبا -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/425انظر : رشح خمترص الروضة: )(  1)

 ( وما بعدها .4/183انظر : كطف األرسار: )(  2)

 (.30انظر : روضة الناظر: م)(  3)

 ( من سورو الكهف85اآلية: )(  4)

 (.2/302(, وأصول السخيس )196(, ونظرية السبا )م/1/128انظر : االحكام لآلمدي )(  5)

 ( من سورو احلو.15اآلية: )( 6)

 ( من سورو غافر.36اآلية: )(  7)

 ( من سورو البقرو .166اآلية: )(  8)

 (.1/458انظر : لسان العرب: )(  9)

 (.1/93انظر : اامستصفى للغزايل: )(  10)

 (.1/127انظر : االحكام لآلمدي: )(  11)
= 
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 (1)السبا ما يضاف احلكا إليه لتعلق احلكا به من حيث أنه معرف للحكا أو غريه.-3

رو عام هو بريق إىل يشء من سييلكه وصييل إليه فناله يف بريقه ذلك إال بال ريق السييبا يف الرشيييعة عبا-4

 . (2)الذي سلكه كمن سلك بريقًا إىل مرص بلغه من ذلك ال ريق ال به لكن بمطبه

 . (3)هو ما يكون بريقًا إىل احلكا من غري  نثري فيه-5

 أقسام األسباب :  -ب

 لق عليه اسا السبا إىل أربعة أقسام : السبا باعتبار ما ي  (4)قسا  هور احلنفية

 القسم األول : األسباب احلقيقية :

هي ما يكون بريقًا إىل احلكا من غري أن يضيياف إليه وجوب وال وجود, وال يعقل فيه معاين العلل لكن »

ا . قال صاح (6). ويسميه بعض العلامء بالسبا اامحض (5)«يتطلل بينه وبل احلكا علة ال ضاف إىل السبا

 . (7)«السبا احلقيقي : أن يتوسف بينه وبل احلكا علة هي فعل اختياري غري مضافة إىل السبا»التنقيح : 

يظهر لنا مما سييبق من التعريف : أن السييبا احلقيقي هو ال ريق ااموصييل إىل احلكا الذي ال يضيياف إليه 

وبل احلكا علة يضيياف احلكا  وجوب احلكا وال وجوده وضييعًا, وال يعقل  نثريه يف احلكا, و تطلل بينه

 إليها, وأن  لك العلة غري مضافة إىل السبا.

 القسا الثاين: السبا يف معنى العلة : 

ضاف إليه العلة اامتطللة بينه وبل احلكا من غري  سبا يف حكا العلة, وهو ما   سميه بعض العلامء بال وقد ي

ضوعًا حلكا  لك العلة سبا مو ضاف العلة اامتطللة إليه, لكن ال »وقيل :  (8)«أن يكون ذلك ال سبا ي هو 

 . (9)«يكون موضوعًا حلكمها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/132مع رشح اامحيل له: ) انظر :  ع اجلوامع(  1)

 (.4/284انظر : أصول البزدوي: )(  2)

 (.2/137انظر : التلويح للتفتازاين: )(  3)

 (.2/137( , والتلويح: )2/304(, أصول السخيس: )4/294انظر : كطف األرسار: )(  4)

 (.4/294انظر : أصول البزدوي مع كطف األرسار: )(  5)

 (.2/137(, والتلويح: )2/304) انظر : أصول السخيس:(  6)

 (.2/137انظر: التنقيح مع التلويح: )( 7)

 (.346(, وأصول الفقه لألستاذ مدكور: م )4/294انظر: كطف األرسار: )( 8)

 (.1/242انظر: فصول البدا،ع: )( 9)
= 
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 القسم الثالث: السبب املجازي: 

 . (1)وهو ما أفىض إىل احلكا يف اامآل ال يف احلال

يد اامتكلا أن  مما ال ير يه  كان اامعلق عل نذر إذا  تاق و قة عىل رشر من بالق و إع نه األقوال اامعل يل: إ وق

 . (2)يكون

 سم الرابع: السبب الذي له شبهة  العلة: الق

صحة ال اخي أو ثبو ًا به غري موضوع امتطلل ن يوضع  ضيف إليه ثبو ًا عنده مع  هو ما أفىض إىل احلكا وأ

 للحكا.

سبا إجياد رشر العلة, فيضاف احلكا إليه ثبو ًا « : »فصول البدا،ع»قال صاحا  شبهة العلة هو  سبا له 

 . (3)«أو يثبت به غري موضوع امتطلل ن يوضع للحكا عنده عىل صحة ال اخي

و غريها. وذكره (7)والفناوي(6)والنسييفي(5)والسييخيسيي(4)هذا التقسيييا الرباعي اامذكور ار ىضيي به البزدوي

  (11) وغريها .(10) لكوابن م(9)واامالجيون (8)األستاذ شاكر احلنبيل

 ثالثاً : المعنى اإلجمالي للقاعدة : 

اامذكور  دل عىل أن السييبا الذي يقوم ااملك به ال جيوز أن يتقدم ااملك عليه, ألن ااملك  القاعدو باللف 

يثبت به فالثابت ال يكون متقدمًا عىل سييببه, وذلك ألن مقتىضيي السييبا هو أن يكون متقدمًا عىل مسييببه, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.348انظر: أصول الفقه لألستاذ شاكر احلنبيل: م )( 1)

 (.364صول الفقه للطرضي: م)(, وأ4/58انظر:  يسري التحرير: )( 2)

 (.1/240(, )1/242فصول البدا،ع: ) انظر :   (3)

 (.4/294انظر : أصول البزدوي: )(  4)

 (.2/302انظر : أصول السخيس: )(  5)

 ( . 2/232انظر : كطف األرسار للنسفي: )(  6)

 (.1/242انظر : فصول البدا،ع: )(  7)

 .(348-347انظر : أصول الفقه له: م)(  8)

 (.2/908انظر : رشح اامنار البن مالك: )(  9)

انظر : هو عبد الل يف بن عبد العزيز بن أمل الدين بن فرشتا الكرماين اامعروف بابن ملك, فقيه أصويل حنفي,من آثاره رشح (  10)

 هي801اامنار يف األصول, مبارك األزهار يف مطارق األنوار يف احلديث,  ويف سنة: 

 ( .3/50( و الفتح اامبل: )4/59( و األعالم: )107بهية م )انظر: الفوا،د ال

 (.2/232انظر : كطف األرسار للنسفي: )(  11)
= 
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ااموجا  وكذلك العكس وهو ال يتصييور وجود ااملك عند عدم سييببه, ألن السييبا هو ااموجا, فإذا عدم

 عدم ااموجا وهو ااملك.

 القاعدو باللف  اامذكور  طري إىل ناحيتل : 

األوىل: ااملك ال يتقدم عىل سييببه, وال يقال: إنه ثبت ااملك قبل العقد يف العقود, وال يقال بثبوت ااملك قبل 

 األخذ واالحياء يف اامباحات وهكذا.

سبا سبا من أ سبا وكذلك ال الثانية: ال يثبت ااملك إذا ن يوجد  به, فال يقال يف اامباحات ثبت ااملك بدون 

يثبت ااملك عند عدم السييبا, ويفها من مدلول القاعدو أيضييًا أن دعوى ااملك بدون سييبا من أسييبابه 

 دعوى جمردو ال يثبت هبا ااملك.

 رابعاً: أقوال الفقهاء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

 ااملك, وهي أقرب من القواعد الفقهية إىل القواعد األصولية.القاعدو  تعلق بنثر السبا يف ثبوت 

والفقهاء رمحها اهلل ن اتلفوا يف اعتبار هذه القاعدو وصييحتها, ألن السييبا هو  ااموجا للملك, وال جيوز 

 (1) قدم ااملك عىل سببه, ألن السا يتقدم عىل اامسبا.

له, وهو البيع, وذلك ال اتلف بإمضيييا،هفإن انتقال ااملك إنام ينبني عىل سييب"قال ابن قدامة:   به الناقل 

ىض ضاءه ليس من اامقت سطه, فإن إم سخ ليس وف  وال رشبًا فيه, إذ لو كان كذلك اما ثبت ااملك قبله, والف

ع كام أن احلكا ال يسييبق سييببه وال رشبه وألن البيع مع اخليار سييبا يثبت ونمبامنع, فإن اامنع ال يتقدم اام

 .(2)"إذا ن يفسخ, فوجا أن يثبت وإن فسخ كبيع اامعيا ااملك عقيبه فيام

بحيث  ضامن البا،ع قبل أن يقبضه هل يكون يف  نلة وهي: إذا  لف اامبيع قبل قبض اامط يواختلفوا يف مس

 ال ينتقل ضامنه إىل اامط ي إال بالقبض أم أنه يدخل يف ضامنه بالعقد سواء قبضه أم ن يقبضه؟ 

 أقوال:اختلفوا عىل ثالثة 

ضامن إليه بالقبض,  القول األول: ضه انتقل ال ط ي فإذا قب ضه اام ضامن البا،ع قبل أن يقب إن اامبيع يكون يف 

 .(4), والطافعية(3)وهذا مذها احلنفية

وذلك ألن موجا العقد انتقال ملكية اامبيع إىل اامط ي, وذلك يقتيض إلزام البا،ع بتسليا اامبيع إىل اامط ي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/178(, واامغني البن قدامة )3/173(, وحاشية البنريمي )1/309انظر: اامستصفى للغزايل ) (1)

 (.6/22اامغني البن قدامة ) (2)

 (.4/210انظر: بدا،ع الصنا،ع ) (3)

 (.1/309(,واامستصفى للغزايل )3/499ظر: روضة ال البل )ان (4)

= 
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بالعق به إال وفاء  فاع  ين االنت باامملوك وال يته فاع  لة إىل االنت بت وسييي نه وإنام يث بت لعي د  ألن ااملك ال يث

 بيع للمط ي إجيابًا لتسليمه له رورو.بالتسليا فكان إجياب ااملك يف اام

ونًا فتلف أو هو التفريق بل اامكيل وااموزون وما يف معنامها, فإذا ن يكن اامبيع مكياًل وال موز القول الثاين:

 نقص أو حدث فيه عيا يف مدو اخليار فإنه من ضامن اامط ي.

 فكان من ضامنه.له  . وذلك ألنه ملكه وغلته (1)وهذا مذها احلنابلة

ضع القول الثالث: ط ي إال يف موا ضامن ينتقل إىل اام ما بيع عىل اخليار وما بيع من الثامر قبل كامل  منها إن ال

 (2) بيبه.

 (3) األول أوىل من غريه ألن احلكا قد يتقدم عىل سببه.لعل القول 

 واهلل أعلا بالصواب.

اخامساً:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدةا:ا

  ندرج حتت القاعدو مسا،ل فقهية من أسباب ااملك, منها : 

لذي فيه ال يملك الطييفيع الطييفعة إذا انفسييخ العقد قبل متامه كام أنه ال يملك الطييفعة عىل اامبيع ا منها:-1

 . (4)اخليار إذا كان اخليار للبا،ع وحده

اامرأو ال متلك الصييداق قبل عقد النكاح فإذا حصييلت الزيادو بعد العقد فهل  لحق بالصييداق أم  ومنها:-2

 ال؟ اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل: 

 . (5)متلك الزيادو مع الصداق وهذا مذها احلنفية والطافعية واحلنابلة القول األول :

 واستدلوا بام ينا : 

 . (6) ﴾چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  بقوله  عاىل : ﴿-1

 . (7)وألن ما بعد العقد زمن لفرض اامهر, فكان حالة الزيادو كحالة العقد وهبذا فارق البيع واالجارو-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.117-4/116(, والرشح الكبري للمقدا )6/23انظر: اامغني البن قدامة ) (1)

 (.2/53(, وجواهر االكليل )164انظر: القوانل الفقهية )م (2)

 (.1/309انظر: اامستصفى للغزايل )( 3)

 (.3/173انظر : حاشية البنريمي: )(  4)

 (.10/178انظر : اامغني البن قدامة: )(  5)

 ( من سورو النساء.24اآلية: )(  6)

 (.10/179انظر : اامغني البن قدامة: )(  7)
= 
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ثاين: فإن زادها فهي هبة  فتقر إىل رشور اهلبة, القول ال بالعقد,  ها ن  ال  لحق الزيادو  عد هبت وإن بلقها ب

 . (1)يرجع ب ء من الزيادو. وهذا مذها الطافعية, ورواية عن االمام أمحد

وذلك ألن الزوج ملك البضع باامسمى يف العقد, فلا حيصل بالزيادو يشء من اامعقود عليه فال  كون عوضًا 

 يف النكاح كام لو وهبها شيئًا.

 . (2)فلا يلحق به كام يف البيعوألهنا زيادو يف عوض العقد بعد لزومه, 

ال جيوز بيع الكأل  ألنه من اامباحات غري اامملوكة ولو كانت األرض مملوكة  ألنه من رشر صحة ومنها: -3

 (3) البيع أن يكون اامبيع مملوكًا يف نفسه, والكأل ن يسبق إليه سبا للملك.

د الرهن ليس سييببًا لثبوت ااملك يف ال ييء ال يملك اامرهتن اامرهون بمنرد عقد الرهن, ألن عق ومنها:-4

 اامرهون.

 : االبراء قبل وجود السبا هل يصح أم ال؟ومنها-5

سبا صحة االبراء بعد وجود ال سببه  (4)ا فق الفقهاء عىل  صح  قدم احلكا عىل  صل, إذ ال ي   ألنه هو األ

سب صحة االبراء أن يقع بعد وجوب احلق اامربأ منه, أو وجود  ط ر ل سقار اما يف وألنه ي به  ألن االبراء إ

 الذمة, ويكون ذلك بعد انطغاهلا.

 واختلفوا يف صحة االبراء قبل وجود السبا أو قبل وجوب احلق, عىل قولل:

 (5) ال يصح االبراء قبل وجود السبا وهو مذها اجلمهور. القول األول:

 .ألن االبراء إسقار ما يف الذمة, وال معنى السقار ما هو ساقف فعالً 

سقار اامرأو  القول الثاين: طن به احلق اامربأ منه, مثل إ سبا وهو الترصف الذي ين صحة االبراء قبل وجود ال

 .(6)عن زوجها نفقة اامستقبل, وهو القول الراجح عند اامالكية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/178انظر : اامغني البن قدامة: )(  1)

 (.10/179انظر : اامغني البن قدامة: )(  2)

 (.2/160(, وحاشية القليويب )5/146انظر: بدا،ع الصنا،ع ) (3)

(, والفتاوى الكربى البن 4/83(, وحاشييية القليويب )4/89(, وحاشييية الدسييوقي )7/41انظر: رشح فتح القدير ) (4)

 (.2/521(, ورشح منتهى االرادات )4/195(, والفروع )3/79حنر )

 (.4/256انظر: اامراجع السابقة وكذلك كطاف القناع ) (5)

 ( ر. البايب احللبي.1/322الك )(, وفتح العيل اام4/89انظر: حاشية الدسوقي ) (6)

= 
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هو القول بعدم صييحة االبراء قبل وجود السييبا وكذلك قبل وجوب احلق وذلك لداللة  الذي يظهر لي

 .(2), وألنه ما ن جيا ساق ًا فال معنى السقابه(1)النص عليه

 .طرجة عىل هذه القاعدوسادسًا:  الفروع اام

  (3) االبراء عن نفقة الزوجية قبل فرضها أي القضاء بتقديرها, فال يصح ألنه إبراء قبل الوجوب. -1

 إبراء اامفوضة عن مهرها قبل التقدير والدخول  -2

  الق لعدم الوجوب.االبراء عن اامتعة قبل ال  -3

 إجازو الوارث الوصية للوارث أو الوصية بنكثر من الثلث لألجنبي يف مرض اامويص. -4

 (4) إسقار الطفيع شفعته قبل الرشاء. -5

 هذه أمثلة عىل   بيقات القاعدو, وهي  ؤكد صحة القاعدو واعتبارها لدى الفقهاء أيضًا.

  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 واالبراء يف معنامها. "ال بالق وال عتاق فيام ال يملك"كقوله صىل اهلل عليه وسلا:  (1)

نه )  نده حسيين وله برق أخرى. انظر: 2190(, برقا )2/640احلديث أخرجه أبو داود يف سيين قال ابن حنر: سيي  ,)

 (.6/173حه األلباين يف إرواء الغليل )(, وصح6/432(, وفيض القدير )3/210التلطيص احلبري )

 (.490انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي )م (2)

 . (4/195( و الفروع: ) 1/322( و فتح العيل ااملك: )3/95)  :( و الفتاوى اهلندية2/653اشية ابن عابدين :) ( انظر: احل3)

 انظر : اامصادر السابقة.(  4)
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 سببًا لثبوت امللك املبحث الثالث: قاعدة: احلرام ال ي

بمن وقها ونصييها  طييتمل عىل ماال  تعلق باألسييباب الناقلة للملك, وهيهذه القاعدو من القواعد التي  

سباب الناقلة للملك  ه حمرمًا أو غري معترب رشعًا, وهيينتهض موجبًا للملك لكون بفحواها  دل عىل أن األ

 . الً مباحًا وإال ال  قوم موجبًة للملك يف الرشيييعةال بد هلا من اعتبار رشعي, ومن صييفاهتا أن  كون حال

؟ كام أهنا  فالقاعدو باللف  اامذكور  طييري إىل مسيينلة وهي أن األفعال اامحرمة هل هي موجبة للملك أم ال

  تضمن كيفية ثبوت ااملك يف األشياء اامحرمة بنعياهنا . 

 ودراسة القاعدو  تكون من الفقرات التالية: 

اعلىاأصلاالقاعدةاووضعهااوألفاظها:اأولً:االكالم

صنا،ع صيغة اامذكورو جاءت يف بدا،ع ال شار إليها فقهاء احلنفية, وهي بال , (1)هذه القاعدو من القواعد التي أ

واامنهي عنه يكون حرامًا واحلرام ال يصييلح سييببًا لثبوت ااملك  ألن ااملك نعمة, واحلرام ال يصييلح »قال: 

 « . هلذا ب ل بيع اخلمر واخلنزير وااميتة والدم...سببًا الستحقاق النعمة, و

سالم ابن  يمية  شيخ اال صوم  ؤكد هذا اامعنى . قال  :  قال عمر بن اخل اب»:  -رمحه اهلل-وهناك ن

وال جناَح عىل مسلا أن يط ي خل مخٍر من أهل الكتاب, ما ن  «ال تأكلوا خل مخر إال مخرار بدأ اهلل بفسادها»

َد باقتنا،ها التطليل كان قد َفَعل حمرمًا, يعلا أهنا  عم دوا فسييادها, وذلك ألن اقتناء اخلمر حمرم, فمتى َقصييَ

 .  (2)«والفعل اامحرم ال يكون سببًا للحل واالباحة

ضل  ركها, »وجاء يف اامبدع ما يفيد هذا اامعنى:  سه عليها, وقوى عىل  عريفها فله أخذها, واألف ومن أمن نف

إن وجدها بمضيييعٍة فاألفضييل: أخذها, ولو نوى متلكها يف احلال, أو كتامهنا, فإن فعل وعند أيب اخل اب: 

مها كغاصييا سييواء  لفت بتفري ه أو ال, ون يملكها وإن عرفها  ألّن السييبا اامحرم ال يفيد اامِلعَك حكف

ستفاد به ااملك . وقيل: متلك  ألن ااملك بالتعري سقة, والتقار هذه حمرم, فال ي ف وااللتقار, وقد بدليل ال

 .  (3)«وجدا كاالص ياد من أرض غريه

طاف القناع عن متن االقناع سه عليها أو نوى : »(4)ويف ك ون يملكها أي )اللق ة(, إذا أخذها وهو ال ينمن نف

فها  ألن السبا اامحرم ال يفيد ااملك بدليل السقة...  « . متلكها يف احلاِل أو كتامهنا وإن َعرَّ

ه العبارات وما يف معناها يظهر لنا أن السييبا اامحرم ال يكون مفيدًا للملك وهو مدلول هلذه ومن ثنايا هذ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/299( بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( .503, 21/484ة: )يجمموع فتاوى شيخ االسالم ابن  يم (2)

 ( . 5/277( اامبدع البن مفلح: )3)

 ( .3/423( كطاف القناع: )4)
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 القاعدو. 

 ثانياً: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

 دراسة مفردات القاعدو  نا عىل ال  يا اآلا: 

 معنـى الحرام لغة واصطالحاً:  -أ

واحلرام  (2)اامنع, ِمن حُرم حيُرم حرمًا, وحرمة وحرامًا إذا امتنع هو احلرامو ,(1)ضد احلاللوهو  لغة:احلرام -1

م, ومنه َحّرم ال ييء إذا جعله حراماً  (4)﴾ۈ ۈ ٴۇ ومنه قوله  عاىل: ﴿ (3)هو ااممنوع من فعله . (5)وكذلك اامحرَّ

 .  (7)وااممنوع فعله يسمى حرامًا  سمية باامصدر (6)﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹومنه قوله  عاىل: ﴿

 احلرام اصطالحار: -2

احلرام واامحرم بمعنًى, وهو من حيث ذا ه: ما بلا الطييارع  ركه بلبًا جازمًا, وهو من حيث أثره اام  ا 

ومن أسام،ه القبيح, واامنهي عنه واامحظور قال الكفوي:  (8)عليه ما يذم فاعله رشعًا قصدًا من حيث هو فعل

ما هو ااممنوع رشعًا, واحلر» بالقهر واحلكااامحظور:  نه  كان ممنوعًا ع عاٌم فيام  يل: احلرام يكون (9)«ام  , وق

 .  (10)مؤبدًا, واامحظور قد يكون إىل غاية

 
 المقصود بالحرام في القاعدة:  -ب

سواء أكان  ططص  صادر من ال صود باحلرام يف القاعدو هو الفعل اامحرم, وفعل احلرام يتناول كل يشء  اامق

يبة والنميمة وغريمها, أم من األعامل القلبية كاحلقد واحلسد ونحومها أم من أفعال من األقوال اامحرمة كالغ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واامعنا الوسيييف: 51(, واامصييباح اامنري: م)1411(, والقامو  اامحيف: م)5/1895( انظر: الصييحاح للنوهري: )1)

(1/168-169 . ) 

 . اامصادر السابقة( انظر: 2)

 ( .1411(انظر: القامو  اامحيف: م)3)

 ( من سورو القصص . 12( اآلية: )4)

 ( .1411( القامو  اامحيف: م)5)

 . األنعام( من سورو 145( اآلية: )6)

 ( . 51( انظر: اامصباح اامنري: م)7)

مذكرو الطيييخ الطيينقي ي: م)1/255( انظر:  عريف احلرام يف البحر اامحيف: )8) فات 37: م)(, واامنتهى22(, و (, والتعري

 ( . 1/60(, واامنهاج مع رشح االسنوي: )78الفقهية: م)

 ( . 400وي: م)ف( الكليات للك9)

 ( . 1/255( انظر: البحر اامحيف للزرك : )10)
= 
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 . (1)اجلوارح كالسقة ورشب اخلمر والزنا

واحلرام يمكن أن يكون صييفة للفعل, وصييفة للعل, قال الكفوي: يقال: فعل حرام: أي منع عنا حتصييياًل 

رصف ... واحلرا سابًا وعل حرام أي منع عنا الت سطري إهلي كقوله  عاىل: ﴿واكت چ چ چ م ااممنوع منه إما بت

رشي كقوله  عاىل: ﴿ (2)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  (4)﴾ ڈ ڈ ژوإما بمنع من جهة العقل كقوله: ﴿ (3)﴾ۈ ۈ ٴۇ وإما بمنع ب

أو من جهة الرشييع كتحريا بيع ال عام متفاضيياًل ... واألعيان  وصييف باحلل واحلرمة ونحومها حقيقة, 

 : (5)ام, وعىل هذا ال يصح قول من قالكاألفعال ال فرق بينه

إن اامعاين الرشعية ليست من صفات األعيان بل هي من صفات التعلق وصفة التعلق ال  عود إىل وصف يف 

الذات, فليس معنى قولنا: اخلمر حرام ذاهتا, وإنام التحريا راجع إىل قول الرشع يف النهي عن رشهبا, وذاهتا 

اام لق نوعان أي والنهي »ما ينصييل هذا:  (7)ف األرسار لعالء الدين البطاريوجاء يف كطيي...«  (6)ن  تغري

ة الدالة عىل أن اامنهي عنه قبيح لعينه أو لغريه ... فهي عن األفعال احلسية وهي التي  عرف اام لق عن القرين

ها امعنى يف ًا وال يتوقف حصييوهلا وحتققها عىل الرشييع, فالنهي عنها داللة عىل كوهنا قبيحة يف أنفسيييحسيي

 أعياهنا بال خالٍف إال إذا قام الدليل عىل خالف . 

وهني عن الترصفات الرشعية وهي التي يتوقع حصوهلا, وحتققها عىل الرشع والنهي عنها يقتيض ُقبعحًا امعنى 

 « . يف غري اامنهي عنه لكن متصاًل به حتى يبقى اامنهي مرشوعًا مع إبالق النهي وحقيقته

عيان اامحرمة والترصييفات الرشييعية اامحرمة, وليس اامقصييود به يف القاعدو احلكا التكليفي فاحلرام يعا األ

 فحسا بل يطمل الفعل اام  ا عليه احلكا . واهلل أعلا بالصواب . 

 أقسام الحرام: -ج

 احلرام إىل قسمل: مها:  (8)يقسا فقهاء احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 62( انظر: اامدخل إىل مذها أمحد: م)1)

 ( من سورو ااما،دو . 72( اآلية: )2)

 ( من سورو القصص . 12( اآلية: )3)

 ( من سورو األعراف . 157اآلية: ) (4)

 ( . 405(, والكليات: م)1/526رو . انظر: كطف األرسار: )ع( وهو قول األشا5)

 ( بترصف .405-404(الكليات للكفوي: م)6)

 ( . بترصف وحذف . 1/526( كطف األرسار للبطاري: )7)

 .  (100(, ومباحث احلكا: م)2/394( مرآو األصول امال خسو: )2/126( انظر: التلويح عىل التوضيح: )8)
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طارع بتحريمه اباألول: احلرام لذاته:  سدو هو ما حكا ال شتمل عليه من مف تداًء ومن أول األمر, وذلك اما ا

راجعة إىل ذا ه كالزنا, والسقة, والصالو بغري بهارو, وأكل ااميتة ونحو ذلك مما اشتمل عىل مفسدٍو ومرضٍو 

صاًل, وإذا فعله اامكلف  رشوع أ سه ال ل ء آخر, وحكمه أنه غري م فالتحريا وارد هنا ابتداًء عىل الفعل نف

ال يصييلح سييببًا حلل -اًل, فال ي  ا عليه أثر من اآلثار اامحمودو, واامنافع اامقصييودو, فالزنا مثاًل وقع باب

االسييتمتاع وهو ملك االنتفاع وإن وقع برضييا من الزاين والزانية, ولذلك ال يصييلح سييببًا لثبوت النسييا 

ا واالرث, وبيع ااميتة ال واالرث, والسييقة ال  صييلح سييببًا لثبوت ااملك, وزواج اامحارم ال يثبت النسيي

 يصح سببًا الفادو ااملك لكونه باباًل . 

صالو يف ثوب الثاين: احلرام لغيه:  ىض حتريمه, كال صل واق ن به عارض اقت رشوعًا يف األ وهو ما يكون م

صوم يوم العيد . ونحو ذلك مما برأ  صالو اجلمع, و صوب, والبيع الذي فيه غش أو البيع وقت النداء ل مغ

التحريا لعارض . أما أصييل الفعل فقد يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا إال أنه الق انه بنمر خارجي  عليه

جعل حرامًا . فالفعل ذا ه ال مفسييدو فيه وال مرضييو ولكن اع ض ما جعله مفسييدو ومرضييو, فصييوم يوم 

ض عن ضيافة اهلل ... العيد حرام مع أن الصيام مرشوع بحسا األصل . وسبا احلرمة ال ار،ة هو االعرا

 وهكذا . 

وحكمه أنه مرشوع بنصله وذا ه وغري مرشوع بوصفه, وعىل هذا فهو عند فقهاء احلنفية يصلح سببًا رشعيًا, 

 و   ا عليه آثاره  ألن التحريا عارض له وليس أصليًا . 

دها ال من قبيل البابلة, وعىل هذا البيع اامطتمل عىل الربا أو عىل رشر فاسد هو من قبيل البيوع الفاسدو عن

 .  (1)فإذا نفذ مقتىض العقد ثبت ااملك يف العوضل لكل من العاقدين

سببًا لثبوت ااملك هو احلرام لذا ه عند  صلح أن يكون  سابق يظهر لنا أن احلرام ال ي بناًء عىل التقرير ال

غريها يف قاعدو العقد  فقهاء احلنفية ال احلرام لغريه, وانبنى عىل هذا األصييل والتفريق خالفها مع

. (2)الفاسد يفيد ااملك بعد القبض وقاعدهتا: البيع الفاسد يفيد ااملك بالقبض والبابل ال يفيده أصالً 

 واهلل أعلا بالصواب . 

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وحمارات 100(, ومباحث احلكا: م)48(, وأصول الفقه للطرضي: م)1/70انظر  فصيل الكالم يف مسلا الثبوت: )( 1)

 ( . 34يف أصول الفقه لألستاذ حممد البنا: م)

 ( . 4/43(, و بيل احلقا،ق: )2/297انظر: حاشية ابن عابدين: )( 2)
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سييباب الناقلة  دل هذه القاعدو بمن وقها ومدلوهلا عىل قيد من قيود األسييباب الناقلة للملك, وهو أن األ

للملك ال بد أن  كون مباحة مرشوعة وإال فاألسباب اامحرمة ال  صلح أن  كون موجبًة للملك, والقاعدو 

رشعية اامحرمة ال  كون موجبة للِملعك وكذلك ال يثبت  رصفات ال ضًا عىل أن األعيان اامحرمة, والت  دل أي

 ااملك فيها لسبا النهي رشعًا.

ي  ا عليه أثر من اآلثار الرشعية لفساد اامنهي عنه, إال أن فقهاء احلنفية اش بوا وهي  تضمن أن احلرام ال 

 هلذا احلكا رشبل مها: 

 األول: أن يكون احلرام حرامًا لذا ه ال لغريه . 

 الثاين: أن ال يتعلق به نفوذ مقتىض العقد . 

طري إىل أن العربو يف ثبوت ااملك باألفعال اامباحة  رشوعة كاالحياء واالحراز وهي بمفهومها   سباب اام واأل

ة ونحو ذلك وليسييت العربو فيه باألفعال اامحرمة وهي ال  نتهض قوالعقد الصييحيح, والوصييية والصييد

 موجبة لألثر الرشعي لفسادها . واهلل أعلا . 

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدة،اواألدلةاعليها:ا

ويطييهد هلذه  (1)ليه فقهاء احلنفية فهي من القواعد اامتفق عليها يف اجلملةمما نص ع تهذه القاعدو وإن كان

 القاعدو والعتبارها لدى الفقهاء الفروع الفقهية التي  ن بق عىل هذه القاعدو . 

سارق أو وَهَبه له, رد إىل اامالك : »(2)جاء يف فتح باب العناية سارق به إن بقي ولو يف يد من َباَعه ال وما ق ع ال

 « . اعًا, ويب ل البيع أو اهلبة إن كان  ألنه بالسقة ن يزل عن ملكه, ومن وجد عل ماله فهو أحق بهإ 

ال يق ع بسييقة ملكه أي السييارق من مرهتن له متوثق به يف دينه, وال يق ع : »(3)وقال يف جواهر االكليل

أي النصيياب من حرزه فال بسييقة ملكه من مسييتنجر كملكه النصيياب بإرث أو هبة أو رشاء قبل خروجه 

 « . يق ع, ومفهومه إن ملكه بعد خروجه من حرزه فإنه يق ع  لكوهنا من ماِل شطٍص حم م

هذا كام قال: إذا ملك السارق السقة بعد إخراجها من حرزها ووجوب الق ع : »(4)قال ااماوردي يف احلاوي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

با( 1) ية: )انظر: فتح  نا يل: )3/254ب الع حلاوي الكبري: )2/290(, وجواهر االكل مة: 13/302(, وا قدا (, واامغني البن 

(13/453-454 . ) 

 ( . 3/254فتح باب العناية: )( 2)

 ( بترصف . 2/290جواهر االكليل: )( 3)

 ( بترصف . 303-13/302انظر: احلاوي الكبري: )( 4)
= 
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ألن ما حدث يف اامسييوق بعد وجوب الق ع فيه ن فيها إما هببٍة أو ابتياٍع أو مرياٍث ن يسييقف عنه الق ع... 

يمنع من استيفا،ه لنقصه أو  لفه وألن اهلبة  وجا سقور اام البة باامسوق فَوَجا أن ال يمنع من استيفاء 

ما وجا فيه من الق ع قياسًا عىل رده, واالبراء منه, وألنه ملك حدث بعد وجود احلد فَوَجَا أن ال يسقف 

و ثا  زوجها ... به احلد قياسًا ع  « . ىل ما لو زنا بنمة ثا ابتاعها, أو بُحرَّ

ال اتلف أهل العلا يف وجوب رد العل اامسييوقة عىل »ما يفيد هذا اامعنى أيضييا: قال:  (1)وجا ء يف اامغني

 يق ع مالكها إذا كانت باقية . فنما إن كانت  الفًة فعىل السييارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثليه ق ع أو ن

 . » ... 

مما اعتربه امذكورو  قاعدو ا ها  دل رصاحة عىل أن ال بارات وما يف معنا الفقهاء يف ثبوت ااملك .  اهذه الع

 وهناك أدلة  وضح اام لوب أو ضح بيان . 

 ومن  لك األدلة ما ينا: 

 وليدو ابن أنّ  وّقامٍ  أيب بن سييعد أخيه إىل عهد وّقامٍ  أيب بن عتبة كان: أهنا قالت: >حديث عا،طيية -1

 بنا عبد فقام فيه إيلّ  عهد كان قد أخي ابن :وقال ,سعدٌ  أخذه الفتح عام كان فلاّم  :قالت, فاقبضه منّي زمعة

شه عىل ولد ,أيب وليدو وابن أخي :فقال ,زمعة ساوقا ,فرا سول إىل فت سول يا :سعدٌ  فقال.  ملسو هيلع هللا ىلص اهللّ ر  اهلل ر

 اهللّ رسييول فقال ,فراشييه عىل ولد ,أيب وليدو وابن أخي :زمعة بنا عبد قال, ففيه إيلّ  عهد كان قد أخي ابن

 بنت لسييودو قال ثاّ  ,احلجر وللعاهر للفراش الولد: ملسو هيلع هللا ىلص اهللّ رسييول قال ثاّ  ,زمعة بن عبد يا لك هوملسو هيلع هللا ىلص: 

 .  (2)اهللّ لقي حّتى رآها فام :قالت ,وقناصٍ  أيب بن بعتبة شبهه من رأى ملا منه احتجبي ملسو هيلع هللا ىلص:زوج النبي  زمعة

ن يعترب الزنا وهو الفعل اامحرم سببًا لثبوت حل االستمتاع, والنسا ملسو هيلع هللا ىلص الداللة من احلديث: أن النبي  وجه

 واالرث, وإنام جعل الفرام سببًا لثبوت النسا واآلثار الرشعية األخرى لكونه مباحًا حالالً . 

إن اهلل حرم بيع اخلمر, »: يقول عام الفتح وهو بمكةملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع رسول اهلل  }وبحديث جابر بن عبد اهلل -2

وااميتة واخلنزير, واألصنام, فقيل: يا رسول اهلل أرأيت شحوم ااميتة فإهنا   ىل هبا السفن, و دهن هبا اجللود 

سول اهلل  صبح هبا الناُ ؟ فقال: ال, هو حرام ثا قال ر ست قاتل اهلل اليهود إن اهلل تعاىل ملا عند ذلك: ملسو هيلع هللا ىلص وي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 13/454اامغني البن قدامة: )( 1)

( يف باب  فسييري اامطييتبهات, وباب رشاء اامملوك من احلريب وهبته 161, 106, 3/70احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )( 2)

 ( يف باب الولد للفرام و وقي الطبهات من كتاب الرضاع . 1081-2/1080وعتقه من كتاب البيوع . ومسلا يف صحيحه: )
= 
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م عليهم شحومها  لوه،  .  (1)«ثم باعوه، فأكلوا ثمنه حرَّ

أخرب بنن بيع شييحوم ااميتة حرام, فال ي  ا عليه أثر من اآلثار الرشييعية وهو ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة منه أن النبي 

 .  ثبوت ااملك يف الثمن, فإن ثمنه ال يملك لكونه فعاًل حمرمًا رشعاً 

نه, وأن كل حيلة يتوصييل هبا إىل حتليل ويف احلديث دليل عىل أنه إذا حرم بيع يشء حرم ثم»قال الصيينعاين: 

 .  (2)«حمرم فهي بابلة

أنه سنل عبد اهلل بن عبا   -من أهل مرص- (3)ويؤيد هذا اامعنى ما رواه عن عبد الرمحن بن وعلة السبني-3

ملسو هيلع هللا ىلص راوية مخر, فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إن رجاًل أهدى لرسول اهلل »عام يعرص من العنا؟ فقال ابن عبا : 

سول اهلل  أن اهلل قد حرمها؟هل علمت  سانًا فقال له ر ساّر إن سارر ه؟ فقال: أمر ه ببيعها ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال, ف بام 

م رشهبا حرم بيعهافقال:   .  (4) «, قال: ففتح اامزاد حتى ذها ما فيهاإن الذي حرن

نصلها  ألن وجه الداللة من احلديث: أن العل اامحرمة ال  صلح سببًا للملك ويكون بيعها وثمنها حرامًا ك

 .  -واهلل أعلا-بيع احلرام حرام, وال ي  ا عليه ثبوت ااملك يف الثمن . 

 .  (5)«إن اهلل تعاىل إذا حرم شيئار حرم ثمنه»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  }ويؤكد هذا اام لا ما رواه ابن عبا  -4

سببًا حيلل ثمن ال ء احل رام امن  عامل به, وبالتايل وجه الداللة من احلديث: أنه يدل عىل أن احلرام ال يقوم 

 ال يثبت فيه ااملك له . 

 .  (6)وألن ااملك نعمة, واحلرام ال يصلح سببًا الستحقاق النعمة قياسًا عىل بيع اخلمر واخلنزير وااميتة-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 2236( يف باب بيع ااميتة واألصيينام من كتاب البيوع برقا: )4/424يحه: )احلديث متفق عليه أخرجه البطاري يف صييح( 1)

 ( . 1581( يف باب حتريا بيع اخلمر وااميتة من كتاب اامساقاو برقا: )3/1027ومسلا يف صحيحه: )

 ( .  3/13سبل السالم رشح بلوغ اامرام: )( 2)

َلة, ويقال: ابن السييميغع بن وعل( 3) ة اامرصييي السييبني, روى عن ابن عبا  وغريه, وثقه النسييا،ي, قال ابن هو عبد الرمحن بن َوعع

 حنر: صدوق من الرابعة . 

 ( . 2/595(, و قريا التهذيا: )4624( برقا: )3/434انظر: هتذيا التهذيا: ) 

 ( . 4019( يف باب حتريا بيع اخلمر من كتاب اامساقاو برقا: )11/5احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )( 4)

( عن 1/247(, وأخرجه االمام أمحد يف اامسييند: )2791( يف كتاب البيوع برقا: )3/7احلديث أخرجه الدارق ني يف سييننه: )( 5)

(, قال حمقق سنن 17/403, وابن عبد الرب يف التمهيد: ) ( عن جابر 1/479عبد احلميد بن بيان به, وابن اجلعد يف مسنده: )

 « . إسناده صحيح»الدراق ني: 

 ( . 6/422(, ورشح فتح القدير: )5/299ر: بدا،ع الصنا،ع: )انظ( 6)
= 
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 .  (1)وألن انتفاء مرشوعية السبا لكونه حمظورًا يلزم انتفاء اامسبا وهو ااملك يف اامبيع أو فيام معناه-6

 مساً: المسائل الفقهية المندرجة تحت ھذه القاعدة: خا

هذه القاعدو حتوي يف بياهتا مسييا،ل فرعية كثريو  تعلق بالبياعات البابلة, أذكره هنا  لة منها عىل سييبيل 

 األمثلة: 

 مسنلة السقة هل  فيد ااملك يف اامال اامسوق أم ال؟ ينا بيان اامسنلة عىل النحو التايل:  منها:-1

 .  (2)السقة ال  كون سببًا لثبوت ااملك يف اامال اامسوق, وهي ال  فيد ااملك بغري خالٍف بل الفقهاء الً:أو

 (3)وذلك أن ملك اامسوق منه ن يزل عنه بالسقة بدليل وجوب رد العل اامسوقة عىل مالكها إذا كانت باقيةً 

قف عنه الق ع وإن وهبت له السقة بعد إخراجها, وألن السارق ال يس (4). ووجوب  ضمينها إذا كانت  الفة

هذا يدل عىل أن العل اامسوقة ال يصري بالسقة ملكه  ألنه لو صارت ملكه اما ق ع يف عل هو ملكه, وكذا 

 إهنا ال  نقل شبهة ااملك أيضًا . 

و وسييد رداءه فنخذ من عن أيب صييفوان بن أمية أنه َناَم يف اامسييند  (5)ويؤيد هذا اامعنى ما رواه ابن صييفوان

سارقه إىل النبي  سه, فناء ب سول اهلل ن أرد هذا, ملسو هيلع هللا ىلص , فنمر به النبي ملسو هيلع هللا ىلصحتت رأ صفوان: يا ر أن يق ع, فقال 

 . (6)«فهال قبل أن تأتيني به»ملسو هيلع هللا ىلص: ردا،ي عليه صدقة, فقال رسول اهلل 

 ال؟هل التضمل يف العل اامسوقة إذا كانت مستهلكة يفيد ااملك للسارق أم  ثانياً:

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/422فتح القدير: )انظر: ( 1)

(, 7/162(, واامنتقى عىل ااموبن: )2/290(, وجواهر االكليل: )3/254(, وفتح باب العناية: )5/392انظر: فتح القدير: )( 2)

هذب: ) ام لاموردي: )2/282وا ل كبري  ل حلاوي ا تاج: )(, وم13/302(, وا ح ام ني ا مة: 4/161غ قدا ني البن  غ ام (, وا

 ( . 3/423(, وكطاف القناع: )12/454)

 ( . 12/454(, واامغني البن قدامة: )3/254انظر: فتح باب العناية: )( 3)

 ( . 12/454انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

 د أهل مكة يف زمانه, حللمه وسنام،ه وعقله. هو عبد اهلل بن صفوان بن أمية بن خلف أبو صفوان احلمحي اامكي, كان سي( 5)

 قتل مع ابن الزبري وهو متعلق باألستار .  

 ( وما بعدها . 4/150(, وسري أعالم النبالء: )5/265(, وهتذيا التهذيا: )3/185انظر: أسد الغابة: ) 

( 62, 8/61دود, والنسا،ي يف سننه: )(, يف باب يف من رسق من حرز من كتاب احل2/450احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )( 6)

سننه: ) سارق, وابن ماجة يف  ( يف باب من رسق من احلرز 466-2/465يف باب ما يكون حرزًا وما ال يكون من كتاب ق ع ال

سننه: ) سارق بوها منه السقة, بعدما رسق من كتاب احلدود , واحلديث 2/172من كتاب احلدود, والدارمي يف  ( يف باب ال

 ( . 7/345نظر: إرواء الغليل: )صحيح, ا
= 
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إن  ضييمل العل اامسييوقة ال يقتيضيي ثبوت ااملك يف اامال اامسييوق بل جيا الق ع ألجل  القول األول:

 السقة, وجيا رد العل إذا كانت باقية أو رد قيمة اامسوق إن كان قيميًا ورد مثله إن كان مثليًا . 

, وبه قال احلسيين والنطعي, ومحاد, (3), واحلنابلة(2), والطييافعية(1)الكيةهذا مذها  هور الفقهاء, منها اام

 .  (4)والبتي والليث وإسحاق وأبو ثور

إال أن اامالكية فرقوا بل حالتي السيييارق, فقالوا: إن كان السيييارق مورسًا عند الق ع وجا عليه الق ع 

 .  (5)والغرم, وإن كان معسًا جيا الق ع فقف ويسقف الغرم

 تدل أصحاب هذا القول بام يأيت: واس

 .  (7).  وجه الداللة منها أن ظاهرها يتقيض وجوب الق ع وإن أغَرمَ  (6)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿقوله  عاىل: ﴿-1

﴾ يعود إىل الفعل دون اامال  ألن اامال ال يدخل يف كسييبهام وهذا يدل عىل أن الق ع ٿ ٿ ٿ: ﴿قوله -2

 .  (8)ألجل الفعل, والتضمل ألجل اامال

ضامن إىل -3 سناد ال سبا, وعدم إ ضامن لتعدد ال ضامن, فينتمع الق ع وال ضمونات ال متلك بال وألن اام

 .  (9)وقت األخذ

وألن الق ع والغرم حقان جيبان امسييتحقل, فناز اجتامعهام, كاجلزاء والقيمة يف العبد احلريب اامملوك . -4

 ىل فال يمنع أحدمها اآلخر . فالضامن جيا حلق اآلدمي, والق ع جيا حلق اهلل  عا

وألن من غصييا جارية فزنا هبا وجا عليه احلد, ويردها إن كانت باقيًة َوُيردُّ قيمتها إن كانت  الفة, -5

 .  (10)فينمع عليه بل احلدود والغرم كذلك يف السقة

سقف الق ع, وإن ق ع قبل ا القول الثاين: سقف الغرُم  ال جيتمع الغرم والق ع, وإن غرمها قبل الق ع  لغرم 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 360(, والقوانل الفقهية: م)2/442(, وبداية اامنتهد: )2/294انظر: جواهر االكليل: )( 1)

 ( . 2/284(, واامهذب: )4/177(, ومغني اامحتاج: )13/342انظر: احلاوي الكبري: )( 2)

 ( . 3/337(, وغاية اامنتهى: )3/454انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 3/254(, وفتح باب العناية: )12/454انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

 ( . 4/347انظر:  فصيل اامسنلة يف حاشية الدسوقي: )( 5)

 ( من سورو ااما،دو . 38اآلية: )( 6)

 ( . 13/343انظر: احلاوي الكبري: )( 7)

 انظر: اامصدر السابق . ( 8)

 ( . 107ول للزنناين: م)انظر: تريو الفروع عىل األص( 9)

 ( . 13/343انظر: احلاوي الكبري: )( 10)
= 
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 ألن الغرم يقتيض ااملك أو ينقل شبهة ااملك يف اامال اامسوق . 

 . (2), وبه قال الثوري(1)وهذا مذها احلنفية

 واستدل أصحاب هذا القول بأوجه من األدلة منها: 

 . (3)﴾        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺقوله  عاىل: ﴿-1

 وجه االستدالل باآلية من وجهل: 

ضامن ن يكن الق ع كافيًا,   أحدمها: إن اهلل ضا إليه ال سمى الق ع جزاًء, واجلزاء يبني عىل الكفاية فلو 

 .  (4)فلا يكن جزاًء  عاىل اهلل سبحانه عز شننه عن اخللف يف اخلرب

والثاين: أنه جعل الق ع كل اجلزاء, ألنه عز شييننه ذكره, ون يذكره غريه, فلو أوجبنا الضييامن لصييار الق ع 

 .  (5)ء, فيكون نسطًا لنص الكتاب العزيزبعض اجلزا

يدل عىل ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿ أجيا عن هذا االسييتدالل بنن ظاهر اآلية يقتيضيي حتمية الق ع وإن أغرم, وألن قوله

أن الق ع لسييبا السييقة ال ألجل اامال, وهلذا إذا كانت العل باقية فإهنا  رد عىل مالكها, ويق ع سييارقها 

 .  (6)بإ اع

ع الس::ارق فال ُ ْرمر »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن رسييول اهلل  عن عبد الرمحن بن عوف  (7)،يما روى النسييا-2
إذا ُقطر

 .  «عليه

 .  (8)وهذا نص يف الباب: أجيا عن هذا احلديث بننه حديث ضعيف ال  قوم به احلنة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/254( وما بعدها, وفتح باب العناية: )5/398(, ورشح فتح القدير: )7/84انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( . 3/254(, وفتح باب العناية: )12/454انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

 و . ( من سورو ااما،د38اآلية: )( 3)

 ( . 7/84انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 انظر: اامصدر السابق . ( 5)

 ( . 14/383(, والتمهيد: )12/454(, واامغني: )13/343انظر: احلاوي الكبري: )( 6)

(, يف كتاب احلدود, 3/182(, يف كتاب ق ع السارق, وكذلك الدارق ني يف سننه: )2/262احلديث أخرجه النسا،ي يف سننه: )( 7)

سننه: ) سا،ي: 8/277والبيهقي يف  سور بن إبراهيا عن عبد الرمحن بن عوف به, قال الن سل, »(, كلها من حديث اام وهذا مر

اامسييور ن يسييمع ابن »(, ورواه البزار وال رباين يف األوسييف, وقاال: 376-3/375, وجاء يف نصييا الراية: )«وليس بثابت

 (. 1/452ذكره ابن أيب حا ا يف العلل: ) , وكذا«وهو غري متصل», وزاد ال رباين: «عوف

 ( . 12/454(, واامغني البن قدامة: )13/343(, واحلاوي الكبري: )14/383انظر: التمهيد البن عبد الرب: )( 8)

= 
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فإن صييح إسييناده فهو مرسييل, وعندنا : »(2), جاء يف فتح القدير(1)قال ابن عبد الرب: احلديث ليس بالقوي

 « . االرسال غري قادح بعد ثقة الراوي وأمانته

 ولو صح هذا اخلرب لكان حمموالً عىل أحد وجهل: : »(3)قال يف احلاوي

حيتمل أنه أراَد »األول: أنه ال غرم عليه ألجرو قابعه  ألهنا يف بيت اامال, وأيده ابن قدامة يف اامغني بقوله: 

 .  (5()4)ليس عليه أجرو القابع

العقوبات قبل احلدود كانت بالغرامات, فلام فرضييت احلدود سييقف الغرُم فكان قوله: إذا ق ع  والثاين: أن

 « . السارق فال غرم عليه إشارو إىل الغرم الذي كان حداً 

إن اامضمونات عندنا متلك عند أداء الضامن أو اختياره من وقت األخذ, فلو ضمنّا السارق قيمة اامسوق -3

   ألن التضمل يقتيض (6)من وقت األخذ, فتبل أنه ق ع يف ملك نفسه وذلك ال جيوزأو مثله املك اامسوق 

 .  (7)التمليك, وااملك يمنع الق ع, فال جيمع بينهام

وألن الضييامن إنام جيا بنخذ مال معصييوم ثبتت عصييمته حقًا للاملك, فينا أن يكون اامضييمون هبذه -4

اامضمون حالة السقة خرج من أن يكون معصومًا حقًا للاملك الصفة ليكون اعتداًء باامثل يف العدوانات, و

بداللة وجوب الق ع, ولو بقي معصييومًا للاملك اما وجا  إذ الثابت حقًا للعبد يثبت لدفع حاجته وحاجة 

السارق كحاجة اامسوق منه, فتتمكن فيه شبهة االباحة, وإهنا متنع وجوب الق ع, والق ع واجا, فينتفي 

ضامن رورو  إال أنه وجا رد اامسوق حال قيامه  ألن وجوب الرد يقف عىل ااملك ال عىل العصمة أال ال

 رى أن من غصيا مخًرا امسيلا يؤمر بالرد إليه لقيام ملكه فيها, ولو هلكت يف يد الغاصيا ال ضيامَن عليه 

 .  (8)لعدم العصمة, فلا يكن من رورو سقور العصمة الثابتة حقًا للعبد زوال ملكه عن اامحل

 . (9)إنه فعل يتعلق به وجوب احلد, فلا يتعلق به وجوب اامال, كالزنا بم اوعة ال جيمع فيه بل احلد واامهر-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 14/383التمهيد البن عبد الرب: )( 1)

 ( . 5/399رشح فتح القدير: )( 2)

 ( .13/343احلاوي الكبري للاموردي: ) (3)

 ( . 12/454غني البن قدامة: )اام( 4)

 « . هذا االحتامل مدفوع بام رواه البزار: )ال يضمن السارق رسقته بعد إقامة احلد(»قال يف فتح القدير: ( 5)

 ( . 85-7/84انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 6)

 ( . 12/454انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

 ( . 7/85انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

 ( . 13/343اوي الكبري: )انظر: احل( 9)
= 
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 أجيا عن القيا  عىل اام اوعة بالزنا بنهنا بذلت نفسها, وأسق ت مهرها . 

سًا: أن -6 صا, وحتريره قيا ستهالك اامال يمنع من اجلمع بل الغرم والق ع كالغ ستهالك اامال يف وألن ا ا

 .  (1)السقة قيا  عىل الغصا

ويالح  مما سبق أن منطن اخلالف بل احلنفية وغريها يف هذه اامسنلة هو قاعدو متلك اامضمون عن احلنفية, 

ضامن, فكان اامسوق عند أداء  ستند ااملك فيها إىل وقت وجوب ال ضامن, وي ضمونات متلك بال وهي أن اام

 .  (2)لسارق عنده, فلهذا ال جيتمع عندها الق ع والضامنالضامن يصري مملوكًا ل

سًا  الذي يظهر لي سقة قيا سوق منه ن يزل عنه بال سوق  ألن ملك اام هو القول بعدم ثبوت ااملك يف اام

عىل الغصييا, وألن الغرم وجا باسييتهالك العل فليس له أن يتملكه بعد أداء الضييامن  وذلك ألن العل 

 ك, وإنام جيا الضامن فيها ألجل حق اآلدمي . واهلل أعلا بالصواب . اامستهلكة ال متل

يد السارق عىل العل اامسوقة هل هي يد ضامن أو يد أمانة أو يد ملك؟ و تصور هذه اامسنلة يف ما إذا ثالثار: 

 ؟(3)غصا رجل ماالً أو رسقه, وأحرزه يف حرز لنفسه فسق منه هل يق ع سارقه أم ال

 سنلة عىل ثالثة أقوال: اختلفوا يف اام

 . (5), وقول للطافعية(4)ال ق ع عليه, وهو مذها احلنابلة القول األول:

سارق ليست بيد صحيحة, إذ هي ليست يد ملك, وال يد أمانة, وال يد ضامن فكان األخذ  وذلك ألن يد ال

 .  (6)منه كاألخذ من ال ريق

ه فنشييبه ما لو وجده ضييا،عًا فنخذه, وفارق السييارق من وألنه ن يسييق اامال من مالكه, وال ممن يقوم مقام

 .  (7)لك ونا،به, فإنه أزال يده ورسق من حرزهااام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 انظر: اامصدر السابق . ( 1)

 ( . 5/399انظر: فتح القدير: )( 2)

 ( . 12/433(, واامغني البن قدامة: )13/312(, واحلاوي الكبري: )391-5/390انظر  فصيل اامسنلة يف رشح فتح القدير: )( 3)

 ( . 12/433انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

 ( . 13/312الكبري: )انظر: احلاوي ( 5)

 ( . 7/80انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 6)

 ( . 13/312(, واحلاوي الكبري: )12/433انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)
= 
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 . (2), وهو قول للطافعية, وعليه اامذها(1)جيا عليه الق ع, وهذا مذها اامالكية القول الثاين:

 .  (3)وذلك ألنه رسق نصابًا من حرز مثله ال شبهة له فيه

 .  (4). وهذا مذها احلنفيةغاصا, وال يق ع إن رسق من السارق ع إن رسق من اليق القول الثالث:

 وذلك ألنه يط ر يف اامسوق منه أن  كون له َيٌد صحيحة, واليد الصحيحة هلا ثالثة أنواٍع:

 يد ملك ليد اامالك أو وليه أو أمينه .-1

 . يد األمانة كيد اامودع, واامستعري والرشيك اامضارب, واامبضع-2

سارق من هؤالء, -3 رشاء, ويد اامرهتن  فينا الق ع عىل ال صا, ويدا لقابض عىل ال ضامن, كيد الغا يد ال

وأما من الغاصييا فإن منفعة يده عا،دو إىل اامالك, إذ هبا يتمكن من الرد عىل اامالك ليطرج عن العهدو 

ن الغصا ضامن ملك فنشبه فكانت يده يد اامالك من وجٍه, وألن اامغصوَب مضمون عىل الغاصا, وضام

 يد اامط ي واامقبوض عىل سوم الرشاء مضمون عىل القابض واامرهون مضمون عىل اامرهتن بالدين . 

وال جيا الق ع عىل السارق من السارق  ألن يد السارق ليست بيد صحيحٍة إذ ليست يد ملك وال يد أمانة 

 .  (5)وال يد ضامن

ق ضامنه كان ساقف اامتقوم يف حقه, وكذا يف حق اامالك لعدم وجوب الضامن وألن ااماَل اما ن جيا عىل السار

 .  (6)له, فيد السارق األول ليست يد ضامن وال يد أمانة وال يد ملك فكان اامسوق ماالً غري معصومٍ 

من الفقهاء,  بناًء عىل هذه اامسيينلة يظهر لنا أن يد السييارق يف اامال اامسييوق يد ال اعتباَر هلا رشعًا عند با،فة

طبه يد ااملك, قال ااماوردي يف هذا:  سارق هو اامالك »وعند غريها أهنا يد ثابتة   صا يف ق ع ال ويكون اخل

سارق خصا  صا وال صحابنا, وعندي أن كل واحد من اامالك والغا سارق, هذا قول أ صا وال دون الغا

  . (7)«فيه  أما اامالك فألجل ملكه, والغاصا والسارق فألجل ضامنه

ضامن, وهو األشبه بالقيا , ألن كل يد إذا َثَبَتت عىل يشء وهي   سارق يد  يفها من كالمه اامذكور أن يد ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/291انظر: جواهر االكليل: )( 1)

 ( . 4/177(, ومغني اامحتاج: )13/312انظر: احلاوي الكبري: )( 2)

 ( .13/312, واحلاوي الكبري: )(12/433انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 391-5/390(, ورشح فتح القدير: )7/80انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 ( . 7/80انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

 ( . 5/391انظر: رشح فتح القدير: )( 6)

 ( . 13/312احلاوي الكبري للاموردي: )( 7)
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يد غري صحيحة  عترب يدًا متعدية, ومعلوم أن يد التعدي يد ضامن عند الفقهاء فيد السارق ال تتلف عن يد 

ق يد ضامن فال يعترب اامال ضا،عًا بحيث الغاصا من حيث التضمل, وعىل هذا يد السارق يف اامال اامسو

 ال يق ع سارقه, واهلل أعلا بالصواب .

 يكون ذلك سببًا للسارق يف ملك السقة أم ال؟ سارق يف السقة ما جيا ضامهنا فهلإذا أحدث الرابعار: 

صياب و تصيور هذه اامسينلة يف من رسق ثوبًا, فطيقه يف الدار أو احلرز بنصيفل ثا أخرجه وهو يسياوي ن 

النصاب فهل عليه الق ع أم  ا أخرجها بعد الذبح, وقيمتها  بلغالسقة وكذلك فيمن ذبح الطاو يف احلرز ث

 ؟ (1)ال

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني: 

, (5), والطيييافعية(4), ومذها اامالكية(3)من احلنفية  (2)أنه جيا عليه الق ع, وهو قول ال رفل القول األول:

 .  (6)بلةواحلنا

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا: 

 . (7)ألنه أخرجه من حرز مثله فوجا عليه الق ع-1

بنن الطيق وَقَع سيببًا للضيامن ال للملك وثبوت والية الغري أن  -رمحهام اهلل-واسيتدل أبو حنيفة وحممد -2

ون  لك الوالية موجبة للسببية يملك ليس سببًا للملك, بل السبا إنام يثبت عند اختيار التضمل, وإنام  ك

طق وصورو  صورو ال ضامن, فالفرق بل  سببًا لل إذا كان الترصف موضوعًا للتمليك كالبيع, ال فيام وضع 

 البيع كون نفس الترصف وضع للتمليك بطالف الطق . 

سييبا  وإنام يثبت ااملك رورو أداء الضييامن كيال جيتمع البدالن يف ملك واحٍد ومثل هذا الطييق الذي هو

 الضامن ال يورث الطبهة ألنه ليس بموضوٍع للملك . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 12/436(, واامغني البن قدامة: )5/402انظر  فصيل الكالم يف اامسنلة يف فتح القدير: )( 1)

 ومها أبو حنيفة وصاحبه حممد. (2)

 ( . 5/402انظر: رشح فتح القدير: )( 3)

 ( . 3/291انظر: جواهر االكليل: )( 4)

 ( وما بعدها . 13/299انظر: احلاوي الكبري: )( 5)

 ( .12/436انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

 ( . 12/436انظر: اامغني: )( 7)
= 
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 . (1)القول الثاين: أنه ال يق ع فيه . وهو قول أيب يوسف من فقهاء احلنفية

واسييتدل عىل هذا القول بنن له فيه سييبا ااملك وهو اخلرق الفاحش فإنه يوجا القيمة ومتلك اامضييمون, 

 ا،ع . وصار كاامط ي إذا رسق مبيعًا فيه خيار للب

حترير قوله إن السقة ما متت إال وقد انعقد للسارق فيها سبا ااملك, إذ باخلرق الفاحش يثبت للاملك والية 

 . (2) ضمل السارق قيمة الثوب, و ركه له وإن كره ذلك, وما انعقد للسارق فيه سبا ااملك ال يق ع به

 قيمته .  وعىل هذا فإنه اعتربه سبا ااملك للسارق, وكل يشء جيا عليه

 الغصا هل ينتهض سببًا للملك أم ال, وقد سبق الكالم عليه مفصاًل يف أسباب ااملك .  ومنها:-2

 ويكون بيع الربا  موجبًا للملك فيه. الربا هل يقوم سببًا للملك أم ال؟  ومنها:-3

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل: 

فسييوب, ال جيوز بحاٍل, وال يثبت به ااملك يف اامبيع, والثمن, وأن ه الربا, مالعقد الذي اال  القول األول:

بى ينقض عقده, ويرد فعله, وإن كان جاهاًل .   من َأرع

 .  (5)واحلنابلة (4), والطافعية(3)وهذا مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 استدلوا بام ييل: 

من عمل »ملسو هيلع هللا ىلص: والفسيياَد وقد قال النبي  ألنه فعل ما حرمه الطييارُع وهنى عنه, والنهي يقتيضيي التحريا-1

يدل عىل وجوب فسييخ صييفقة الربا, وأهنا ال  صييح « فهو ردملسو هيلع هللا ىلص: ». قوله  (6)«عمالر ليس عليه أمرنا فهو رد

 بوجٍه . 

؟ من أين هذاملسو هيلع هللا ىلص: بتمٍر برين, فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاء بالل إىل النبي  وبحديث أيب سعيد اخلدري -2

صاع, لي عا النبي فقال بالل: كان عندنا متر  صاعل ب أوه عني الربا، ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص رديء, فبعث 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/402انظر: رشح فتح القدير: )( 1)

 انظر: اامصدر السابق . ( 2)

 ( . 3/47( وما بعدها, وحاشية الدسوقي: )2/153انظر: بداية اامنتهد: )( 3)

 ( وما بعدها . 2/167(, وحاشية القليويب: )25-2/22(, ومغني اامحتاج: )1/272انظر: اامهذب: )( 4)

 ( . 2/55(, وغاية اامنتهى: )115-114, 6/52انظر: اامغني: )( 5)

صحيحه: )( 6) ص3/241احلديث أخرجه البطاري يف  ص لحوا عىل  صلح, ل(, يف باب إذا ا صلح مردود, من كتاب ال ح جور فال

( يف باب نقض األحكام البابلة ورد حمدثات األمور من كتاب 1344-3/1343(, ومسييلا يف صييحيحه: )2697برقا: )

 .  (4468األقضية, برقا: )
= 
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 . (1)«ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيع آخر ثم اشرت به

يدل رصاحًة عىل عدم صحة « ال  فعل»أوه عل الربا, أي هو الربا اامحرم نفسه ال ما يطبه وقوله: ملسو هيلع هللا ىلص فقوله 

 هذا الفعل, وب النه . 

ُع ربانا ... ربا العباس بن عبد املطلب ف نه موو::وع ملسو هيلع هللا ىلص: »بقوله -3 وربا اجلاهلية موو::وع، وأول ربا أو::ر

 . (2)«كله

 . (3)«اامراد بالوضع الرد واالب ال»قال النووي يف رشح مسلا: 

شد صل ابن ر ستحٍل للربا, فعليه العقوبة ااموجعة إن ن يع»فقال:  وف ذر بنهل, من َباَع بيعًا أربى فيه غري م

أن يبيَعا آنية من اامغانا من  (4)أمر السييعدينملسو هيلع هللا ىلص: ويفسييخ البيع ما كان قا،اًم, واحلنة يف ذلك أن رسييول اهلل 

 .  ( 5)«أرَبيتام, فُردَّاملسو هيلع هللا ىلص: »ذها أو فضة, فباعا كل ثالثة بنربعة عينًا أو أربعة بثالثة عينًا, فقال هلام رسول اهلل 

ه قبض الربا أو ن يقبضييه, فإن كان قبض رده إىل صيياحبه, وكذلك من فإن فات البيع فليس له إال رأ  مال

 أربى ثا  اب فليس له إال رأ  اامال, وما قبض من الربا وجا عليه أ ن يرده إىل من قبضه منه . 

ضه فهو له, لقول اهلل سلا وله ربا, فإن كان قب سول  (6)﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ : ﴿ وأما من أ ولقول ر

 .  (7)«لم عىل يشء فهو لهومن أس»ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل 

 وأما إن ن يقبض الربا فال حيل له أن ينخذه, وهو موضوع عن الذي هو عليه, وال خالف يف هذا أعلمه . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سدًا فبيعه مردود, من كتاب الوكالة, ومسلا يف 3/133احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 1) شيئًا فا ( يف باب إذا َباَع الوكيل 

 (, يف باب بيع ال عام مثاًل بمثل, من كتاب اامساقاو . 3/1215صحيحه: )

صحيحه: )( 2) سلا يف  ( من حديث جابر 2941من كتاب احلو: برقا ) ملسو هيلع هللا ىلص(, يف باب حنة النبي 8/412احلديث أخرجه االمام م

 بن عبد اهلل . 

 ( . 8/412رشح صحيح مسلا للنووي: )( 3)

 ( . 2/333السعدان: مها سعد بن أيب وقام وسعد بن عبادو . هامش ااموبن: )( 4)

(, 2536تاب البيوع: برقا) (, يف باب بيع الذها بالفضيية ثرًبا وعيًنا, من ك2/333احلديث أخرجه االمام مالك يف ااموبن: )( 5)

 برواية حييى بن سعيد وهو حديث مرسل . 

 ( من سورو البقرو . 275اآلية: )( 6)

( من حديث عروو بن الزبري وابن أيب مليكة, وأخرجه البيهقي يف معرفة 2/94احلديث أخرجه سييعيد بن منصييور يف سييننه: )( 7)

( والقاسييا بن سييالم يف 12/102بو يعىل ااموصيييل يف مسيينده: )( من حديث أيب هريرو, وأ410-14/409السيينن واآلثار: )

, وحسنه الطيخ األلباين يف «مرسل صحيح االسناد(: »293-4/292( . قال احلاف  يف التلطيص احلبري: )470األموال: م)

 ( موصوالً . 6/156إرواء الغليل: )
= 



 467 الفهارس 

اشيي ار الربا يف البيع مفسييد للبيع, وليس مب اًل له, وبناًء عليه يثبت ااملك يف بيع الربا عند  القول الثاين:

 .  (1)يةا صال القبض به . وهذا مذها احلنف

فالبيع الربوي عندها من البيوع الفاسدو, وحكمه أن العروض يملك بالقبض وجيا رده لو كان قا،اًم, ورد 

 مثله أو قيمته لو مستهلكًا, وعليه فإنه جيا رد الزيادو الربوية لو قا،مًة ال رد ضامهنا . 

لو هالكًا, وحق الرشييع وهو رد عينه وحاصييله أن فيه حقل, وهو رد عينه لو قا،اًم ومثله »قال ابن عابدين: 

لنقض العقد اامنهي عنه رشعًا, وبعد االسييتهالك ال يتن ى رد عينه فتعل رد اامثل وهو حمض حق العبد, ثا 

إن رد عينه لو قا،اًم فيام لو َوَقَع العقد عىل الزا،د, أما لو َباَع عرشييو دراها بعرشييو دراها وزاده دانًقا هبة منه 

 .  (2)«عقدفإنه ال يفسد ال

وقد سييبق الكالم عليها  «العقد الفاس::د يفيد املل  عند القبض»وهذا القول ينبني عىل القاعدو اامطييهورو: 

 مفصاًل . 

 هو القول بنن بيع الربا ال يكون سبًبا لثبوت ااملك .  الذي يظهر لي

عمة ااملك . واهلل أعلا وذلك لألصييل الذي بل أيدينا, وألن التعامل به حمرم, واامحرم ال يكون سييببًا لن

 بالصواب . 

الفوا،د اامرصييفية )البنكية(  هل ال يملكها صيياحا احلسيياب لكوهنا ربا حمرمًا  وماالً حرامًا أم  منها:و -4

   (3), ألنه ربا حمض ال شبهة فيه لسبا ااملك ال؟. ال يملك صاحا احلساب الفوا،د اامرصفية 

سنلة ب :ومنها-5 سا . وبياهنا و ن وي حتت هذا الفرع م سنلة معروفة لدى الفقهاء هبذا اال يع العينة وهي م

 ينا عىل الوجه التايل: 

 التعريف بعنوان املسألة، وصورهتا: -أ

 .  (5)وهي  طبه بيع اآلجال عند فقهاء اامالكية ,(4)هذه اامسنلة كام سلفت االشارو  سمى مسنلة بيع العينة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .5/169حاشية ابن عابدين: ) (1)

 ( .5/169حاشية ابن عابدين: ) (2)

 .  ( 6/262( و اامغني البن قدامة: ) 3/78( و حاشية الدسوقي: )4/110( و رد اامحتار: )5/299بدا،ع الصنا،ع: )( انظر: 3)

(, 3/85(, وروضيية ال البل: )9/261(, واامنموع: )399, 6/398(, ورشح فتح القدير: )5/273انظر: الدر اامطتار: ) (4)

رش325والكايف البن عبد الرب: م) سوقي: )(, وال شية الد (, واامغني البن 4/404(, ومواها اجلليل: )3/88ح الكبري وحا

 ( .29/432(, وجمموع فتاوى شيخ االسالم: )2/25(, والكايف له: )6/262قدامة: )

 (2/32(, وجواهر االكليل: )3/373(, وكفاية ال الا: )435(, والثمر الداين: م)149انظر: رسالة أيب زيد القريواين: م)( 5)

= 
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 ومنه قول الطاعر:  (1)يعتاُن إذا اش ى عينةً والعينة لغًة: بكس العل, من اعتان, 

اُن أم نييعييتيياُن أم ييينييربي ليينييا دَّ  أنييَ
. 

به * ثل نصيييل السيييف ميزت مضيييار   (2)فًتى م
. 

 .  (3)اُن: أي نط ي عينًة فقوله: نعت

 العينة بالكس: السلف, واعتان الرجل: اش ى ال ء بال ء نسيئه, ومنه قوهلا:: »(4)قال يف اامصباح اامنري

 .  (5)«اعتان ال ء: أخذ خياره, واش اه بثمن مؤجل

َ إذا أخذ العينة  .  (6)ويف القامو : العينة اسا ي لق عىل السلف من َعلَّ

 والعينة اص الحًا: عرفت العينة بعدو  عريفات منها: 

 يض دينه . : هي بيع العل بثمن زا،ٍد نسيئًة ليبيعها اامستقرض بثمن حار أقل ليق(7)يف رد اامحتار-1

 .  (8)وهو أن يظهرا فعل ما جيوز ليتوصال به إىل ما ال جيوز-2

 .  (9)أو: هو البيع اامتحيل به عىل دفع عل يف أكثر منها 

ط يه با،عه قبل قبض الثمن بثمن -3 ط ي, ثا ي سلمه إىل اام شيئًا من غريه, بثمن مؤجل, وي وهو أن يبيَع 

 .  (10)نقًدا أقل من ذلك القدر

 .  (11)أن يبيع سلعًة بثمن مؤجٍل, ثا يط هيا با،عها بنقّل منه نقًداهو -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . 

(, واامصييباح اامنري: 1573(, والقامو  اامحيف: م)13/305(, ولسييان العرب: )6/2172انظر: الصييحاح للنوهري: ( 1)

 ( . 641(, واامعنا الوسيف: م)167م)

ر . 13/168نسبه ابن منظور يف لسان العرب: )( 2)  ( إىل َشمَّ

 ( . 6/262انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 167م)اامصباح اامنري: ( 4)

 ( . 641انظر: اامعنا الوسيف: م)( 5)

 ( . 1573انظر: القامو  اامحيف: م)( 6)

 ( . 4/297رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )( 7)

 ( . 171انظر: القوانل الفقهية البن جزي: م)( 8)

 ( . 4/404انظر: مواها اجلليل: )( 9)

 ( . 3/86انظر: روضة ال البل: )( 10)

 ( . 167(, وانظر كذلك اامصباح اامنري: م)6/260غني البن قدامة: )انظر: اام( 11)
= 
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 .  (1)وقيل: هو قرض يف صورو بيع الستحالل الفضل-5

 صورو هلذه اامسنلة: يف صورهتا  نويالت للفقهاء, وإليكا بياهنا حسا اامذاها الفقهية: 

ا يف الفضيييل الذي ال ينال بمعً أن ينا الرجل رجاًل ليسييتقرضيييه, فال يرغا اامقرض يف االقراض, -1

 .  (2), فيقول: أبيعَك هذا الثوب باثني عرش درمهًا إىل أجٍل, وقيمته عرشو, فيستفيد بمقابلة األجلبالقرض

صل للكفي طأو أن يقول األ ش  من النا  نوعًا من األقم س ه أنت ل: ا ة ثا بعه فام ربحه البا،ع منك, وخ

نه  ينا إىل  اجر في لا م , ف تاجر ثوبًا فعيلَّ عه ال نه الربح, وااف من الربا, فيبي تاجر م القرَض وي لا ال

سيئة, فيبيعه هو يف السوق بعرشو فيحصل له العرشو وجيا عليه للبا،ع  يساوي عرشو مثاًل بطمسة عرش ن

مخسة عرش إىل أجل, أو يقرضه مخسة عرش درمهًا ثا يبيعه اامقرض ثوبًا يساوي عرشو بطمسة عرش فينخذ 

 .  (3)ها التي أقرضه عىل أهنا ثمن الثوب فيبقى عليه اخلمسة عرش قرضاً الدرا

ومن صييورها أيضييًا أن يعوَد الثوب إليه كام إذا اشيي اه التاجر يف الصييورو األوىل من اامطيي ي الثاين, وَدَفع 

اَع بنقل مما َباَع قبل الثمن إليه ليدفعه إىل اامط ي األول, وإنام ن يط ه من اامط ي األول حترزًا عن رشاء ما بَ 

 .  (4)نقد الثمن

 ثالثة أقسام:  -أي العينة–: وهي (5)صورهتا عند فقهاء اامالكية كام جاءت يف القوانل الفقهية-2

َبُحك فيها كذا, مثل أن يقوَل: اش ها بعرشو وأع يك  األول: سلعة بكذا, وأرع أن يقول رجل آلخر اش  يل 

ا يؤول إىل الربا, ألن مذها مالك أن ينظر ما خرج عن اليد, ودخَل به فيها مخسيية عرشيي إىل أجل فإن هذ

 عرشييو دنانري أو أخذ منه مخسيية عرشيي دينارًا إىل أجل, الوسييا،ف, فكنن هذا الرجل أع ى لطييطصٍ ويلغي 

 والسلعة ملغاو . 

 ٍم . لو قال له اش  يل سلعة, وأنا أربحك فيها ون يسا الثمَن, فهذا مكروه وليس بحرا الثاين:

سلعة التي  الثالث: ش يت ال ط هيا اآلخر من غري أمره ويقول: قد ا سلعة عنده, فال جيدها ثا ي أن ي لا ال

 بلبت مني, فاش ها مني إن شئت فينوز أن يبيَعها منه نقدًا أو نسيئة بمثل ما اش اها به أو أقل أو أكثر . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 9/96انظر: ااموسوعة الفقهية: )( 1)

 ( . 48انظر: التعريفات الفقهية للمنددي: م)( 2)

 ( . 5/325انظر: رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )( 3)

 ( . 5/325انظر: رد اامحتار عىل الدر اامطتار: )( 4)

 ( . 171القوانل الفقهية: م)انظر: ( 5)
= 
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اك زيادو عرض, اختلف منها يف مسيينلتل, وا فق يف وهنا  سييع مسييا،ل إذا ن  كن هن: »(1)ويف بداية اامنتهد

ط يه إىل ذلك األجل بعينه أو قبله أو بعده, ويف  ا أن ي ش اه فإمَّ شيئًا إىل أجل ثا ا الباقي, وذلك أنه من َباَع 

ط يه بمثل الثمن, الذي باعه به منه وإما بنقل وإما بنكثر اتلف من ذلك  كل واحٍد من هذه الثالثة إما أن ي

 .  «ن ذلك األجل بنكثر من ذلك الثمن اثنل وهو أن يط هيا قبل األجل نقدًا بنقل من الثمن, أو إىل أبعد ميف

وهو أن يبيَع الرجل سييلعة بثمن حاٍل أو مؤجل, ثا أن يبتاعها من اامطيي ي قبل قبض الثمن أبو بعده -3

و مؤجاًل . فهذه الصييور كلها داخلة بمثل ذلك الثمن أو بنكثر منه أو أقل من جنسييه أو غري جنسييه حاالً أ

 .  (2)حتت بيع العينة

ط هيا بنقل من ذلك الثمن نقدًا, وكذلك العكس وهو أن يبيَع -4 سلعة بثمن مؤجل, ثا أن ي وهو أن يبيع 

 .  (3)سلعة بثمن نقٍد ثا يط هيا بنكثر منه نسيئة

طهورو بنن يبيع ومن هنا يظهر لنا أن للعينة اامنهي عنها  نويالت لدى الفقهاء,  صورو اام وخالصتها وهي ال

ط ي الثمن األول,  سها نقدًا بثمن أقل, ويف هناية األجل يدفع اام ط هيا نف سلعة بثمن إىل أجل معلوم ثا ي

والفرق بل الثمنل فضل هو زيادو للبا،ع األول . و ؤول هذه العملية إىل قرض عرشو مثاًل لرد مخسة عرش 

 .  (4)الربا, والعملية كلها للتحايل عىل االقراض بالربا عن بريق البيع والرشاء والبيع وسيلة صورية إىل

ش اها هذا  ط ي العل بثمن حاٍل من مريد االق اض, بعد أن ا شطصًا ثالثًا ي وقد يوسف اامتعاقدان بينهام 

ل بًا  به فيكون الفرق ر لذي اشيي ى  بالثمن ا لك األول  ها للام ها اامقرض, ثا يبيع مالك ه, واهلل أعلا من 

 بالصواب . 

 وجه  سميتها بالعينة: اختلفوا يف سبا  سميتها بالعينة أيضًا: -

 .  (5)سمى هذا البيع بالعينة, ألن مط ي السلعة إىل أجل ينخذ بدهلا من البا،ع عينًا أي نقًدا حاًرا. 1

 ة . .. أنه سمى بيع العينة  ألنه من العل اامس جع (6)ويف رشح فتح القدير. 2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/169بداية اامنتهد: )( 1)

 ( . 86-3/85(, وروضة ال البل: )5/287انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )( 2)

 ( وما بعدها . 11/191(, والرشح الكبري للمقدا: )263, 6/261انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 .  (301انظر: األموال ونظرية العقد: م)( 4)

 ( . 5/325(, وحاشية ابن عابدين: )167(, واامصباح اامنري: م)3/186انظر: كطاف القناع: )( 5)

 ( . 6/326(, وكذلك رد اامحتار: )7/199رشح فتح القدير: )( 6)
= 
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صيل م لوبه عىل وجه . 3 ض ر عىل حت سميت عينًة العانة أهلها للم سوقي أن يقال: إنام  سن الد ستح وا

 .  (1)التحيل بدفع قليل يف كثري

س, ألن البا،ع (2)وجاء يف جواهر االكليل سكوهنا عقا ك صلها َعونة ألهنا من العوِن, قلبت الواو ياًء ل : وأ

 .  (3)دهيستعُل باامط ي عىل حتصيل مقاص

 . (4)وقيل: ويسمى هذا البيع عينة  ألن اامقرَض أعرض عن القرِض إىل بيع العل. 4

 .  (5)وقيل: من العناء وهو جتطا اامطقة. 5

 حترير حمل النلاع يف املسألة: -ب

 .  (6)ا فقوا عىل أنه إذا جعل اامتعاقدان العقد الثاين رشبًا لألول فالعقد بابل-1

ًا عىل جواز بيعها بمثل الثمن أو أكثر إذا كانت السلعة ن  نقص عن حالة البيع وذلك وكذلك ا فقوا أيض-2

 .  (7)ألنه ال يكون ذريعة إىل الربا

وكذلك ا فقوا أيضًا عىل جواز رشا،ها بام شاء من الثمن إذا نقصت السلعة عن حالة البيع بنن هزل العبُد -3

 .  (8)ألن نقص الثمن لنقص اامبيع ال للتوسل إىل الربا أو نيس صناعة أو ترق الثوب أو بيل ونحو ذلك

وا فقوا أيضًا عىل عدم جواز بيعها إذا نقص سعرها, أو زاد لذلك أو امعنى حدث فيها بنقل من ثمنها كام -4

 .  (9)لو كانت بحاهلا

ش اها بنقٍد وكذلك العكس-5 طبهة   ألن التحريا إن(10)وكذلك ا فقوا عىل جواز بيعها بعرٍض إذا ا ام كان ل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/88حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: )( 1)

 ( . 2/33جواهر االكليل: )( 2)

 ( . 48ددي: م)انظر: التعريفات الفقهية للمن( 3)

 ( . 4/404انظر: مواها اجلليل: )( 4)

 .  اامصدر السابقانظر: ( 5)

, 4/294(, وحتفة اامحتاج برشييح اامنهاج: )5/80(, ورشح اخلريش: )6/77(, والعناية: )5/169انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 6)

 ( . 3/189(, وكطاف القناع: )295

 ( . 6/261(, واامغني: )169-2/168اامنتهد: ) (, وبداية5/199انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 7)

 .  اامصدر السابقانظر: ( 8)

 ( .6/261(, واامغني البن قدامة: )2/169انظر: بداية اامنتهد: )( 9)

 ( .6/261(, واامغني البن قدامة: )2/169(, وبداية اامنتهد: )5/199انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 10)
= 
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 .  (1)الربا, وال ربا بل األثامن والعروض

 واختلفوا فيام إذا اش اها بنقل منه نقًدا عىل ثالثة أقواٍل مرجعها إىل قولل: -6

, وروى (4), واحلنابلة(3), واامالكية(2)ال جيوز هذا البيع, وهو مذها  هور الفقهاء من احلنفية القول األول:

طعبيذلك عن ابن عبا , وعا سريين وال طة واحلسن وابن  , (7), وربيعة(6), والنطعي, وبه قال أبو الزناد(5)،

 . (9)والثوري واألوزاعي وإسحاق (8)وعبد العزيز بن أيب سلمة

 . (10)قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلا

 استدل أصحاب هذا القول بام يأيت: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .262, 6/261انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: 199-7/198, 399-6/398(, ورشح فتح القدير: )199-5/198انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 2)

 ( وما بعدها . 5/325)

 ( . 2/33(, وجواهر االكليل: )128, 3/116(, والرشح الصغري: )3/76(, والرشح الكبري: )2/169انظر: بداية اامنتهد: )( 3)

(, وكطيياف القناع: 11/191(, واالنصيياف: )11/191(, والرشييح الكبري للمقدا: )6/260انظر: اامغني البن قدامة: ) (4)

(3/185 . ) 

(هييييي,  ويف سيينة 19الطييعبي: هو عامر بن رشاحيل الطييعبي من مِحعرَي من كبار التابعل, أخذ عنه أبو حنيفة وغريه, ولد سيينة )( 5)

 (هي . 103)

 ( . 4/19(, واألعالم للزركيل: )1/244(, والوفيات: )80-1/74فاظ: )انظر:  ذكرو احل 

سنة )( 6) سفيان يسميه أمري اامؤمنل يف احلديث ولد  سنة ثالثل 65هو أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان اامدين الفقيه, وكان  (هيييي, و ويف 

 وما،ة . 

 ( . 66-65(, وببقات الفقهاء للطريازي: م)1/134انظر:  ذكرو احلفاظ: ) 

 (هي . 136هو أبو عثامن ربيعة بن فروب اامدين اامعروف بربيعة الرأي, أدرك الصحابة, وعنه أخذ مالك بن أنس االمام,  ويف سنة )( 7)

 ( . 1/183(, والعرب: )65انظر: ببقات الفقهاء للطريازي: م) 

 (هي . 164قهي مالكي, ثقة صدوق, كثري احلديث,  ويف سنة )هو عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة  ااماجطون, أبو عبد اهلل, ف( 8)

 ( .67(, وببقات الفقهاء للطريازي: م)344, 6/343انظر: هتذيا التهذيا: ) 

 ( . 11/191(, والرشح الكبري للمقدا: )6/260انظر: اامغني البن قدامة: )( 9)

 ( .6/260اامغني البن قدامة: )( 10)
= 
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بيعي-1 سَّ سحاق ال أهنا قالت: دخلت أنا, وأم  (2)لعالية بنت أيفع بن رشحبيلعن امرأ ه ا (1)ما روي عن أيب إ

عا،طييية  فقالت أم ولد زيد بن أرقا: إين بعت غالمًا من زيد بن أرقا  >ولد زيَد بن أرقا وامرأ ه عىل 

: بئس ما رشيت وبئس ما اشيي يت, بثمنام،ة درها إىل الع اء, ثا اشيي يته منه بسييتام،ة درها . فقالت هلا

 .  (3)ل جهاده مع رسول اهلل, إال أن يُتوَب  برقا: أنه قد أأبلغي زيد بن أ

فنرى جمرى ملسو هيلع هللا ىلص والظاهر أهنا ال  قول مثل هذا التغلي  و قدم عليه إال بتوقيف من النبي »قال ابن قدامة: 

 .  (4)«روايتها ذلك عنه

 : (5)واحلديث نص يف املسألة وهو يدل عىل حتريم بيع العينة من وجهني

 لزيد بن أرقا هبذا التغلي  ليس من باب القيا  وال يقتضيه .  > إن قوهلا األول:

طة  الثاين: سول >إن إب ال اجلهاد باالجتهاد ال جيوز فثبت أن قول عا، سامعها ذلك من ر  اهلل حممول عىل 

 ملسو هيلع هللا ىلص .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (هي . 127د اهلل السبيعي اهلمداين احلاف , شيخ الكوفة, من التابعل  ويف سنة )هو أبو إسحاق عمرو بن عب( 1)

 ( وما بعدها . 5/392(, وسري أعالم النبالء: )7/36انظر: األنساب: ) 

بيعي دخلت عىل عا،طة وسمعت منها( 2)  .  هي العالية بنت أيفع بن رشحبيل من ذي كبار, امرأو أيب إسحاق السَّ

 ( . 2/49(, واالكامل: )8/487الكربى البن سعد: ) انظر: ال بقات 

جه البيهقي يف السيينن الكربى: )( 3) تاب البيوع برقا: 331-5/330األثر أخر جل, من ك جل يبيُع ال ييء إىل أ باب الر ( يف 

أم » ( يف كتاب البيوع, وقال:3/52(, والدارق ني يف السيينن: )8/178(, وأخرجه نحوه عبد الرزاق يف اامصيينف: )10581)

هذا إسناد جيد, وإن كان الطافعي قال: ال », وقال ابن عبد اهلادي صاحا التنقيح: «حمية والعالية كالمها جمهولتان, ال حيتو هبام

يثبت مثله عن عا،طة وكذلك قول الدارق ني عن العالية: جمهولة ال حيتو هبا. فيه نظر, فقد خالفه غريه, ولوال أن عند أم اامؤمنل 

 ( . 4/16اهي. انظر نصا الراية: )« أن هذا حمرم ن  ستنر أن  قول مثل هذا الكالم باالجتهادملسو هيلع هللا ىلص   من رسول اهللعا،طة علامً 

العالية معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سييعد يف ال بقات, فقال: العالية بنت أيفع بن رشاحبيل »وقال ابن اجلوزي يف التحقيق:  

(, وقال ابن ال كامين يف اجلوهر النسفي: 8/357انظر: ال بقات البن سعد: )« . طةامرأو أيب إسحاق السبيعي سمعت من عا،

(, 4/16(, العالية معروفة وكذا يف االسييتذكار البن عبد الرب, وذكرها ابن حبان يف الثقات . انظر: نصييا الراية: )5/331)

 ( . 6/399ورشح فتح القدير: )

شار إليه غري   ضًا, وقواه عمل قلت: احلديث موقوف حسن كام أ سابق وله حكا الرفع أي طنن . انظر: اامصدر ال واحد من أهل ال

 الفقهاء به, واهلل أعلا بالصواب . 

 ( . 11/192(, وكذلك انظر: الرشح الكبري للمقدا: )6/261اامغني البن قدامة: )( 4)

 ( . 5/288انظر: احلاوي الكبري: )( 5)
= 
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 :(1)أجيب عن االستدالل بحديث عاًشة بعدة وجوه

ال يثبت مثل هذا عن عا،طة, قلت: امن »افعي: حديث عا،طة ضعيف إسناده, وواٍه بريقه, قال الط أحدها:

احتو هبذا احلديث أ عرف هذه اامرأو, فقال: ال, فقلت: كيف يصييح لك االحتناج بحديث من ال  عرفه 

 « . عىل أن أبا حنيفة ال يقبل من أحاديث النساء إال ما رو ه عا،طة وأم سلمة

اء  ألنه أجل جمهول, واآلجال اامنهولة يب ل هبا إنام أب لت البيع إىل الع  >إن عا،طيية  واجلواب الثاين:

 البيع . 

 وجه إىل البيع الثاين دون البيع األول اما كان فيه دليل  ألن  >إنه لو سلا أن إنكار عا،طة  واجلواب الثالث:

 زيًدا خالفها, وإذا اختلف الصحابيان, وكان القيا  مع أحدمها كان قول من عاضده القياُ  أوىل . 

 .  >  مع زيد دون عا،طة والقيا

قوهلا االحتناج ال يقوم عىل قول عا،طيية وإنام االحتناج بالتوقيف يف قوهلا  ألهنا ال  ب ل  اجلواب الرابع:

 : (2)جهاد زيد باجتهادها, هذا ال يصح, فال يصح محل قوهلا عىل التوقيف من وجهل

 إنه إثبات نص باستدالل, وإب ال قيا  باحتامل .  األول:

إمكان مقابلة ذلك بمثله يف محل ما ذها إليه زيد عىل التوقيف فإذا أمكن معارضيية ال ييء بمثله  ثاين:وال

طة  ضاف إىل  >سقف, وليس ما ذكر ه عا، من أن زيدًا قد أب ل جهاده دليل عىل  وقيف  ألنه ال جيوز أن ي

ليس هذا القول منها إال كقول أحد من الصييحابة أنه علا بنٍص فطالفه, وإن ن يعلا به ن يب ل اجتهاده, و

 .  (3)«أال يتقي اهللَ زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنًا, وال جيعل أب األب أباً : »ابن عبا  

 يعني: العنته .  (4)«هلته عند احلنر األسوديف اامال نصفًا وثلثل من شاء با ما جعل اهلل»وكقوله يف العول: 

 الوعيد واامالعنة عىل أن يف اجلد والعول نصًا .  ون يدل هذا القول منه مع ما فيه من

نَّ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  }وبام روي عن ابن عمر -2 الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا  (5)إذا ور

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 289, 5/88انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )( 1)

 انظر: اامصدر السابق ذكره . ( 2)

 ( . 5/289(, واحلاوي الكبري: )9/68انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 1/44(, والسنن لسعيد بن منصور: )6/253األثر أخرجه السنن الكربى للبيهقي: )( 4)

: أي بطل . انظر: القامو  اامحيف: م)( 5)  ( . 1564َضنَّ
= 



 475 الفهارس 

، فال يرفعه حتى يراجعوا دينهم  .  (1)«أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل اهلل، أنلل اهلل هبم بالءر

، »ية: ويف روا سلط اهلل عليكم ذالر  ، ويتم باللرع وتركتم اجلهادر إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ور

 .  (2)«ال ينلعه حتى ترجعوا إىل دينكم

 .  (3)لة ما استحقوا به العقوبةُ  واحلديث يدل عىل أن العينة حمرمة, وإال اما أدخلها يف 

من َباَع حريرًو بام،ة درها ثا اشيي اها بطمسييل درمهًا فقال: أنه سييئل ع»: }وبام روي عن ابن عبا  -3

أرى ما،ة بطمسييل بينهام حريرو ». ويف لف  : أنه قال: (4)«دراها بدراها متفاضييلة وحريرو دخلت بينهام»

. وهي من الذرا،ع, والذريعة معتربو يف الرشييع بدليل منع القا ل من  (5)«يعني خرقة حرير جعالها يف بيعهام

 .  (6)ثاالر

ما جاء عن األوزاعي عن النبي  هذا اامعنى  قال:ملسو هيلع هللا ىلص ويؤكد  نه  ناس زمان يس::تحلون الربا » أ يأتني عىل ال ل

 .  (7)«بالبيع، وبينهام حريرة يعني العينة

 .  >وأجيا عن االستدالل بحديث ابن عبا  بام أجاب به عن االستدالل بحديث عا،طة 

من »ملسو هيلع هللا ىلص: , وما كان مؤدًيا إىل الربا أو اامحرم كان ممنوًعا لقول النبي وألن ذلك ذريعة إىل الربا, ومؤٍد إليه-4

يه عر ف قر له: (8)«حام حول احلمى يوش:::  أن ير ها، », ولقو مت عليهم الش::حوم فجملو نر اهللُ اليهودر حر لرعر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ر. ااميمنة, وصييححه ابن الق اف, كام نقل عنه الزيلعي يف نصييا الراية: 2/28ه االمام أمحد يف مسيينده: )احلديث أخرج( 1)

« وهذا حديث صحيح رجاله ثقات»(, وقال الزيلعي: 433-12/432(, وكذلك أخرجه ال رباين يف اامعنا الكبري: )4/16)

 ( . 3/19(, ولكن أعله ابن حنر يف  لطيص احلبري: )4/16)

(, والبيهقي يف 3462( باب يف النهي عن العينة من كتاب البيوع واالجارات برقا: )3/740احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: ) (2)

( برقا : 3/329( يف باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة من كتاب البيوع, ومسييند الطيياميل: )5/316السيينن الكربى: )

صحيحة: م)205-5/208(, وكذلك أبو نعيا: )2417) سلة ال سل صحيح امنموع برقه . انظر: ال (, 161(, وهو حديث 

 ( . 7/198(, ورشح فتح القدير: )3/85ومنتقى الينبوع: )

 ( . 3/85انظر: منتقى الينبوع: )( 3)

 ( . 8/187انظر: مصنف عبد الرزاق: )( 4)

 ( . 6/261انظر: اامغني: )( 5)

 ( . 3/185كطاف القناع: )(, و6/261انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

 ( . 3/85انظر: منتقى الينبوع: )( 7)

صحيحه: )( 8) صحيحه: )52( يف كتاب االيامن, برقا: )1/126احلديث أخرجه البطاري يف  سلا يف  (, يف كتاب 3/1219(, وم

 ( . 1599اامساقاو, برقا: )
= 
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 .  (2)راميعني بقول:  لوها: أي: أذابوها, فلعنها  ألهنا فعلوا ما أداها إىل احل (1)«وباعوها وأكلوا أثامهنا

اع ض عىل هذا االستدالل بنن قوهلا: إنه  (3)ألنه يدخل السلعَة ليستبيح بيع ألف بطمسام،ة إىل أَجل معلوم

, أال  رى إىل (4)ذريعة إىل الربا احلرام غلٌف, بل هو سييبا يمنع من الربا احلرام, وما منع من احلرام كان ندباً 

, : فقال (5)تعمل رجاًل عىل خيرب, فناء بتمر جنيااسييملسو هيلع هللا ىلص أن رسييول اهلل  حديث أيب سييعيد اخلدري 

قال: ال, واهلل يا رسول اهلل, إنا لننخذ الصاع بالصاعل, والصاعل « ؟أكل متر خيد هكذاملسو هيلع هللا ىلص: »رسول اهلل 

سول اهلل  ْمعر »ملسو هيلع هللا ىلص:  بثالثة, فقال ر شرت بالدراهم جنيبار  (6)ال تفعل، بع اجلر فنعل ذلك ذريعة  (7)«بالدراهم، وا

 الربا, وندب إليه . إىل  رك 

 وعلل احلنفية عدم اجلواز يف اامسنلة بوجهل: -5

األول: ألن يف هذا البيع شييبهة الربا  ألن الثمن الثاين يصييري قصيياصييًا بالثمن األول فبقي من الثمن األول 

ان زيادو ال يقابلها عوض يف عقد اامعاوضيية وهو  فسييري الربا, إال أن الزيادو ثبتت بمنموع العقدين, فك

الثابت بنحدمها شبهة الربا, والطبهة يف هذا الباب ملحقة باحلقيقة بطالف ما إذا نقد الثمن  ألن اامقاضة ال 

 .  (8) تحقق بعد نقد الثمن  فال  تمكن الطبهة بالعقد

الثاين: ألن البا،ع يف ابتياعه الثاين قد اسييتفضييل زيادو ليس يف مقابلتها عوض فوجا أن يمنع منه لنهيه عن 

 .  (9)بح ما ن يضمنر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

, وأخرجه هبذا االسييناد أبو نعيا يف حلية األولياء:  ( من حديث أيب هريرو2/362احلديث أخرجه االمام أمحد يف مسيينده: )  (1)

 ( . 14/357انظر: حتقيق اامسند: )« . إسناده صحيح عىل رشر الطيطل»(, قال حمقق اامسند: 8/306)

 ( . 5/288انظر: احلاوي الكبري: )( 2)

 ( .6/261انظر: اامغني البن قدامة: ) (3)

 ( . 5/289انظر: احلاوي الكبري: )( 4)

 ( . 5/289(, واحلاوي: )1/234اجلنيا: هو التمر اجليد . الفا،ق: )( 5)

 ( . 5/289(, واحلاوي: )1/234اجلمع: هو التمر اامطتلف الردئ . الفا،ق: )( 6)

(, 2202, 2201(, يف باب رشاء ال عام إىل أجل من كتاب البيوع, برقا: )4/399احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )( 7)

 ( . 1593( يف باب بيع ال عام مثاًل بمثل من كتاب اامساقاو, برقا: )3/1215: )ومسلا يف صحيحه

 ( . 5/199انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

(, والنسييا،ي يف السيينن اامنتبى: 5/242(, وال مذي يف سييننه: )2/254إشييارو إىل احلديث الذي أخرجه أبو داود يف سييننه: )( 9)

 ( . 738-2/737(, وابن ماجة يف سننه: )7/254-259)
= 
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وجه الربا فيه  ألن الثمن ن يدخل يف ضامن البا،ع قبل قبضه, فإذا : »(1)جاء يف  بيل احلقا،ق رشح كنز الدقا،ق

أعاَد إليه عل ماله بالصفة التي خرج عن ملكه, وصار بعض الثمن قصاصًا ببعٍض, بقي له عليه فضل بال 

 « . م بالنصعوٍض فكان ذلك ربح ما ن يضمن, وهو حرا

 .  (2)وعلل اامالكية عدم اجلواز بننه سلف َجرَّ نفعاً -6

, وأبو (5), وأبو ثور(4), وبه قال أهل الظاهر(3)جيوز بيع العينة مع الكراهة. وهو مذها الطييافعية القول الثاين:

م القول بصحة , واختار شيخ االسال(7), وهو القيا  عند أيب اخل اب من احلنابلة(6)يوسف من فقهاء احلنفية

 . }(9). وروى مثل هذا القول عن ابن عمر وزيد بن أرقا (8)البيع األول عند عدم ااموابنو إذا كان البيع بياناً 

وال بن  بنن يبيَع الرجل السييلعة إىل أجٍل ويطيي هيا من اامطيي ي بنقل بنقٍد »: -رمحه اهلل-قال الطييافعي 

 .  (10)«وعرٍض وإىل أجل

 . (11)«ال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقا وجل التابعل و هور الفقهاءوبه ق»قال ااماوردي: 

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا: 

عاىل: ﴿-1 نه وهو االجياب ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹعموم قوله   ﴾  ألن الظاهر من اآلية صييحة العقد عند  وافر رك

لتي ال نعرفها لعدم وجود ما يدل والقبول الصييحيحان من أهل الترصييف وال عربو يف إب ال العقد بالنية ا

عليها أي أن القصييد اآلثا مرجعه إىل اهلل, واحلكا عىل ظاهر العقد, ولذا حيمل العقد عىل عدم التهمة وهو 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/327(, وكذلك رد اامحتار: )10/475انظر:  بيل احلقا،ق: )( 1)

 ( . 3/89انظر: الرشح الكبري للدردير: )( 2)

 (.5/289( وما بعدها, واحلاوي الكبري للاموردي: )3/85(, وروضة ال البل: )9/261انظر: اامنموع: )( 3)

 ( . 2/169(, وبداية اامنتهد: )217: م)(, وإرشاد الفحول2/70انظر: ااميزان: )( 4)

 ( .2/169(, وبداية اامنتهد: )217(, وإرشاد الفحول: م)2/70انظر: ااميزان: ) (5)

ال يكره هذا البيع  ألنه فعله كثري من الصييحابة, ومحدوا عىل ذلك ون »(, قال أبو يوسييف: 7/198انظر: رشح فتح القدير: )( 6)

 ( . 326-5/325, وكذلك انظر: حاشية ابن عابدين: )«كاغذو بنلٍف جيوز, وال يكره يعدوه من الربا, حتى لو َباعَ 

 ( . 11/191انظر: االنصاف: )( 7)

 ( . 4/169(, والفروع: )11/192(, واالنصاف: )29/432انظر: جمموع فتاوى شيخ االسالم: )( 8)

 ( . 2/170(, وبداية اامنتهد: )5/287انظر: احلاوي الكبري: )( 9)

 ( . 5/287خمترص اامزين: )( 10)

 انظر: اامصدر السابق . ( 11)
= 
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 .  (1)الظاهر

ستدالل بنن الظاهر إنام يعمل به إذا ن  قا قرينة  فيد غريه وههنا قرينة العرف اامعهود, وغلبة  رد عىل هذا اال

صد النا  صوم, فكان ذلك من أقوال القرا،ن التي  ق رشر اامن إىل اامحرم وال ء اامتعارف ينزل منزلة ال

 . (2)جيا العمل هبا  ألنه جتعل الظاهر من أمر البا،عل هو التذرع إىل اامحرم, فإب ال بيعهام هو مقتىض الظاهر

 بذلك الثمن كالعرض .  وألن كل سلعة جاَز بيعها من غري با،عها بثمٍن جاَز بيعها من با،عها-2

ولقا،ل أن يقوَل إنام جاز ذلك بالعروض  ألن التحريا إنام كان لطييبهة الربا وال ربا بل األثامن والعروض, 

 .  (3)فيعترب هذا القيا  قيا  مع الفارق

وألنه رشاء مسييتننف  ألن لكل واحٍد من العقد من حكا نفسييه بدليل أن كل واحٍد منهام يصييح مع -3

ويب ل مع االكراه, ويفتقر إىل البدل, واامقبول وإذا انفرَد كل واحد منهام بحكا نفسه ن جيز اعتبار  ال اا,

 .  (4)أحدمها باآلخر, وال بناء أحدمها عىل اآلخر

وال فرق عندها بل هذه اامسيينلة وبل أن  كون لرجٍل عىل رجٍل ما،ة دينار مؤجلة, فيطيي ي منه غالًما 

سعل ديناًرا ال رشو دنانري, وذلك جا،ز باال اعبالت . وقالوا: محل النا  عىل التها (5)تي عليه, ويتعنل له ع

 .  (6)ال جيوز

أجيا عن االسييتدالل هبذا بنن البيع األول ن يتا قبل نقد الثمن, فال ينخذ حكا نفسييه, فكيف يتا البيع 

 .  (7)أو أكثر  ألنه ال يكون ذريعة إىل الربا الثاين واامبيع هو اامبيع األول عينه, وهلذا جيوز بيعها بمثل الثمن

 .  (8)وألن كل سلعة جاز بيعها من شطٍص بعرض جاز بيعها منه بقيمة ذلك العرض كاألجنبي-4

 . (9)وألنه بيع ال حيرم التفاضل يف عوضه فَوَجَا أن ال يكون الرجوُع يف  قدير ثمنه إىل عاقد كالبيع األول-5

 ساد أو ب الن بيع العينة, وهو القول األول وذلك اما ينا: هو القول بف الذي يظهر لي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/171(, وبداية اامنتهد: )271(, والقوانل الفقهية: م)2/70انظر: ااميزان: )( 1)

 ( . 105انظر: أصول البيوع ااممنوعة: م)( 2)

 ( . 262-6/261انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 2/288انظر: احلاوي الكبري: )( 4)

 ( . 2/168انظر: بداية اامنتهد: )( 5)

 ( . 2/168انظر: اامصدر السابق: )( 6)

 ( . 262-6/261(, واامغني البن قدامة: )199-5/198انظر: بدا،ع الصناع: )( 7)

 ( . 5/288انظر: احلاوي الكبري: )( 8)

 ( . 5/288انظر: اامصدر السابق: )( 9)
= 
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 دل عىل حتريا بيع العينة . يلوجود نص -1

صري -2 ستوِف ن يتا البيع األول, في ساد, وال اجلواز, وذلك ألن الثمن إذا ن ي ىض الظاهر هو الف وألن مقت

ن يتملكه بعد, فيكون العقد الثاين فاسييدًا,  البيع الثاين مبنيًا عليه, فليس للبا،ع األول أن يطيي ي شيييئًا ممن

 .  (1)وذريعة إىل الربا

وألن العقد هنا اتذه وسيييلة لتحقيق غرض غري مباح رشعًا, وإنام اامقصييود من العقد هو التحيل عىل -3

 .  (2)الربا, والوصول إىل ما هو ممنوع رشعًا, ومثل هذه احليل غري مرشوعة أصالً 

طة -4 سول اهلل وغريه >إنكار عا، طة علاًم من ر سلوب بالغ يؤرش إىل أنه لوال أن عند أم اامؤمنل عا، ا بن

ال  س يا فيه أن هذا حمرم ن  ستحسن أن  قول مثل هذا الكالم باالجتهاد, ال سيام إن كانت قصدت ملسو هيلع هللا ىلص 

ستحالل الربا كفر, ولكن عذر  ستحالل مثل هذا كفر  ألنه من الربا وا زيد عليه أن العمل يب ل بالردو, وا

 . واهلل أعلا بالصواب.(3)«أنه ن يعلا أن هذا حمرم وهلذا أمرت بإبالغه  والرضوانالرمحة 

 , هل يقوم سببًا لثبوت ااملك يف اامال اامقامر به أم ال؟(4)القامر أوااميس ومنها:-4

ي(6), عىل حتريا ميسيي القامر(5)أ فق الفقهاء يه وإن رشر ف نا  عل ه مال من اجلانبل , وهو الذي يتطابر ال

بحيث يكون اامال امن غلا من الالعبل فهو القامر اامحرم وهو كبريو من الكبا،ر واامحرم هو العقد وأخذ 

 .(8), وعىل هذا ال يثبت به ااملك با فاق(7)اامال ألنه غصا من اجلانبل أو أحدمها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 301انظر: األموال ونظرية العقد: م)( 1)

 ( . 4/466انظر: الفقه االسالمي وأدلته: )( 2)

 (.3/86( انظر: منتقى الينبوع: )3)

 ( . 222( ااميس: هو اللعا بالقداح, وهو السهام قبل أن  نصل و رام . انظر: التعريفات الفقهية للربكتي: م)4)

نا،ع: )5) بدا،ع الصيي قدير: )5/127( انظر:  لدردير: )(, والرشييح الكبري 8/132(, ورشح فتح ال (, والقوانل 210-2/209ل

ية: م) ية القليويب: )216الفقه حاشيي (, واامغني البن 4/322(, والفروع: )2/425(, واجلمل عىل اامنهو: )4/319(, و

 ( وما بعدها .14/154قدامة: )

تقسيا االمام مالك وشيخ االسالم ( ااميس قسامن: ميس اللهو وهو ما ليس فيه مال, وميس القامر وهو ما فيه مال وأشار إليه هذا ال6)

(, 32/242(, وجمموع الفتاوى: )7/18(, ورشح ال مذي البن العريب: )3/52ابن  يمية وابن القيا. انظر:  فسري القرببي: )

 (.174والفروسية البن القيا: )م

 (.2/200( انظر: الزواجر البن حنر: )7)

 (.2/59ة االسالمية: )( وكذلك ااملكية يف الرشيع1( انظر: هامش رقا: )8)

= 
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 به أم ال؟ اامال اامر طى أخذ الرشوو هل يكون سببًا لثبوت ااملك يف ومنها:-5

 واامسنلة  نا دراستها عىل الوجه التايل: 

شوة يف اللغة-أ ضمها أو فتحها- الر س الراء أو  شا  -بك صل من ر شوو, واأل طى أي أخذ ر سا من ار  ا

 .(2), وهي: اجلعل, وما يع ى لقضاء مصلحة, و عها ُرشا(1)يرشو رشوًا بمعنى أع ى

, وقال أبو (3)باامصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إىل ااماء قال ابن األثري: الرشوو: الوصلة إىل احلاجة

 .(5): الرشوو منخوذو من رشا الفرب: إذا مد رأسه إىل أمه لتزقه(4)العبا 

ستزيد هلذا, يُ والرايش من يع ي الذي  سعى بينهام ي عينه عىل البابل, واامر   هو اآلخذ, والرا،ش: الذي ي

 ويستنقص هلذا.

 .(6): ما يع ى الب ال حق أو الحقاق بابلاالصطالحوالرشوة يف 

 .(7)وقال ابن األثري: ما ينخذ اآلخذ ظلاًم بنهة يدفعه الدافع إليه من هذه اجلهة

: ما يع ى (9), ويف االنصيياف(8)وقيل: الرشييوو مال يع يه برشيير أن يعينه, والذي يع يه بال رشر فهو هدية

 يه ابتداء.بعد بلبه هو الرشوو واهلدية ما يدفع إل

 .(10)والفرق بل الرشوو واهلدية: أن الرشوو يع يه برشر أن يعينه, واهلدية ال رشر معها

ستغالل للمنصا أو للناه, والرشوو يف هذه -ب حرمت الرشيعة االسالمية الرشوو وكل أخذ للامل فيه ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.347(, واامعنا الوسيف )م87(, واامصباح اامنري )م244( انظر: خمتار الصحاح )م1)

 (.348( انظر: اامعنا الوسيف )م2)

 (.2/226( انظر: النهاية يف غريا احلديث )3)

ف, اامعروف بثعالا, إمام النحو, ( هو أبو العبا  أمحد بن حييى بن يزيد الطيييباين موالها البغدادي صيياحا الفصيييح والتصيياني4)

 (هي . 291(هي, و ويف سنة )200ولد سنة )

 ( . 2/275(, وهتذيا األسامء واللغات: )146-1/145(, مفتاح السعادو: )398-1/396انظر: بغية الوعاو: ) 

 ( . 14/397( لسان العرب: )5)

 ( . 3/177( حاشية ال ح اوي عىل الدر: )6)

 (.2/226: )( النهاية البن األثري7)

 (.104( انظر: التعريفات الفقهية للمنددي: م)8)

 (.11/212( االنصاف للمرداوي: )9)

 (.7/272( انظر: رشح فتح القدير: )10)

= 
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ا من أصييحاب احلاجات, األيام  تعدد أسيياليبها, وجينى اامسييتغلون عن بريقها أمواالً كثريو يسيي ون عليه

ويقوم كثريون باسييتغالل مناصييبها وجاهها من أجل  ع الثروات واالثراء عىل حسيياب اآلخرين, وهو 

 .(1)حمرم بغري خالف

 .(2)﴾ ٻٻ ٻ: ﴿واألصل يف حتريا الرشوو قول اهلل 

 .(3)قال احلسن: هو الرشوو

 .(5)ديث ابن اللتبية أيضاً ويطهد له ح ,(4)«الرايش واملرتيشملسو هيلع هللا ىلص لعن رسول اهلل »ملسو هيلع هللا ىلص : وقوله 

 إذا ثبت هذا ففي ثبوت ااملك يف اامال اامنخوذ عن بريق الرشوو خالف بل الفقهاء عىل ثالثة أقوال:-ج

إنه ال يثبت فيها ااملك امن أخذها, وجيا عليه ردها إىل صيياحبها إن علا بذلك, وهو مذها  القول األول:

 .(9), واحلنابلة(8)طافعية, وهو وجه عند ال(7), واامالكية(6)احلنفية

, وجاء يف (11). وقيل: ال يثبت ااملك فيها ألجل اامعصييية(10)وقاسييوها عىل الغصييا, أو اامقبوض بعقد فاسييد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وروضيية 4/181(, والرشييح الكبري: )665(, والثمر الداين: م)7/10(, وبدا،ع الصيينا،ع: )20/139( انظر: اامبسييور: )1)

 (.6/316(, وكطاف القناع: )6/393(, والفروع: )12/331ع: )(, واامنمو11/129ال البل: )

 ( من سورو ااما،دو.42( اآلية: )2)

 (.14/59( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

سننه: )4) سننه: )2/270( احلديث أخرجه أبو داود يف  ضية, وال مذي يف  شوو من كتاب األق ( يف 6/828(, يف باب يف كراهية الر

(, يف باب التغلي  يف احليف والرشييوو من 2/775ايش واامر  يي من كتاب األحكام, وابن ماجه يف سييننه: )باب ما جاء يف الر

ند: ) محد يف اامسيي تاب األحكام, واالمام أ قال 212, 194, 190, 2/164ك عام, و بد اهلل بن عمرو بن ال حديث ع ( من 

ستدرك: ) صحيح, قال احلاكا يف اام سناد ون ارجاه, ويف لف  (, ه4/119ال مذي: هذا حديث حسن  صحيح اال ذا حديث 

(, 388-2/387(, واالمام أمحد يف اامسند: )4/115رواه أبو هريرو: الرايش واامر   يف احلكا. أخرجه احلاكا يف اامستدرك: )

 (.4/189(, وانظر:  لطيص احلبري: )11/467وابن حبان: )

يف باب هدايا العامل من كتاب األحكام, ومسييلا يف صييحيحه:  (9/88(, )8/162( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )5)

 (, يف باب حتريا هدايا العامل من كتاب االمارو.3/1463)

 (.6/1423(, والدر اامطتار: )7/10( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.4/181( انظر: الرشح الكبري للدردير: )7)

 (.11/129(, وروضة ال البل: )12/331( انظر: اامنموع: )8)

 (.11/212(, واالنصاف: )6/393( انظر: الفروع: )9)

 (.6/393( انظر: الفروع: )10)

 (.12/331( انظر: اامنموع: )11)

= 
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 « .الرشوو ال متلك بالقبض: »(1)الدر اامطتار

غري وهذا يدل عىل أن القيا  عىل اامقبوض بالعقد الفاسييد ليس مما اعتمد عليه قهاء احلنفية, ألنه أخذها ب

 .(2)حق فنشبه اامنخوذ بعقد فاسد

السييابق, وهو  (3)إنه ال يثبت ااملك فيها, وإنام  ؤخذ لبيت اامال, و رد إليه وذلك خلرب ابن اللتبية القول الثاين:

 .(5), واحلنابلة(4)وجه للطافعية

ها عىل أرباهبا. وقد قال ن ينمر ابن اللتبية بردملسو هيلع هللا ىلص: وحيتمل أن جيعلها يف بيت اامال ألن النبي »قال ابن قدامة: 

سا،ر اجليش, قال أبو بكر ضة ن  كن له دون  صاحا اجليش عينًا أو ف : يكونون (6)أمحد: إذا أهدى الب ريق ل

 .(7)«فيه سواء

شيخ االسالم ابن  يمية  سا ماالً خبيثًا مثل هذا الذي ينمر النا  بالبدع, وينخذ »: -رمحه اهلل-قال  من اكت

يملكه, فإذا  عذر رده عىل صيياحبه فإن والو األمور ينخذونه من هذا الذي أكل  عىل ذلك جعاًل فإنه ال

 .(8)«أموال النا  بالبابل وصد عن سبيل اهلل ويرصفها يف مصالح اامسلمل...

فهذه األموال التي  عذر ردها إىل أهلها لعدم العلا هبا, مثاًل هي مما يرصييف يف مصييالح »وقال أيضييًا: 

سلمل عند أكثر ا صا التا،ا واخلا،ن التا،ا اام صاحبه كالغا لعلامء, وكذلك من كان عنده مال ال يعرف 

واامرايب التا،ا ونحوها ممن صييار بيده مال ال يملكه, وال يعرف صيياحبه فإنه يرصييفه إىل ذوي احلاجات 

 .(9) «ومصالح اامسلمل...

 .(10)إهنا متلك بتعنيله اامكافنو, وهو وجه للحنابلة القول الثالث:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/423( الدر اامطتار: )1)

 (.14/60( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.2/167( هو عبد اهلل بن اللتبية بن ثعلبة األزدري. انظر: االصابة: )3)

 (.12/331موع: )( انظر: اامن4)

 (.14/60(, واامغني: )6/393( انظر: الفروع: )5)

 ( وهو أبو بكر عبد العزيز غالم اخلالل.6)

 (.14/60( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.111-27/110( جمموع فتاوى شيخ االسالم: )8)

 (.28/568( اامصدر السابق: )9)

 (.6/316(, وكطاف القناع: )6/393( انظر: الفروع: )10)

= 
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شاكلها, وذلك ألن التعامل بمثل هذه األموال  ذي يظهر ليال شوو وما  هو القول بعدم ثبوت ااملك يف الر

من اامحرمات رشعًا, واألصييل الذي بل أيدينا يدل عىل أن الفعل اامحرم ال يقوم سييببًا لنعمة ااملك, وألن 

 واهلل أعلا بالصواب. احلرام ال ينبني عليه احلكا الرشعي وكذلك ال ي  ا عليه األثر الرشعي

 ق ع ال ريق هل يفيد ااملك يف اامال اامنخوذ عن بريقه أم ال؟ ومنها:-6

ته م غة هو اامنع من سييلوك ال ريق, من قوهلا: ق ع نه ق ع الرجل ق ع ال ريق يف الل ته, وم ن حقه: منع

 .(1)إذا أخافه :يقر ال

ربوز ألخذ مال, أو لقتل رجع إىل معنى هو اليق, مفادها يواختلفت عبارات الفقهاء يف  عريفها لق ع ال ر

 .(2)عن الغوث أو الرعاب عىل سبيل اامناهرو مكابرو اعتامدًا عىل القوو, مع البعد

الح يف صييحراء أو بنيان أو بحر وهو التعرض للنا  بسيي»ما هو أعا من هذا:   (3)وجاء يف كطيياف القناع

 وهذا يطمل كل أحوال ق ع ال ريق.« . أمواهلا صبوهنا أمواهلا قهرًا جماهرو أو يقتلوهنا ألخذفيغ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ واألصل فيه قوله  عاىل: ﴿

 .(4)﴾ ڱ ڱ ڱ ں

ط ر فيه أن يتا الفعل عىل وجه اامناهرو بحيث يمتنع  سقة إال أنه ي صفة اامذكورو مثل ال وق ع ال ريق بال

, ولقد اختلف الفقهاء يف (5)لسييبيل ويكون القصييد احلصييول عىل اامال مع اامدافعة واامغالبةاامارو وينق ع ا

 إفاد ه للملك بناء عىل ضامن اامتلفات واجلراحات بعد إ قامة احلد عىل قولل:

إن ق ع ال ريق ال يفيد ااملك, فاامال الذي أخذ عن هذا ال ريق جيا رده عىل مالكه إن كان  القول األول:

ال باقيًا, وجيا رد بدله من مثل أو قيمة إذا  لف اامال أو أ لف, سييواء أقيا احلد عىل قابع ال ريق أو ال. اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.542(, وخمتار الصحاح: م)194( انظر: اامصباح اامنري: م)1)

(, وحاشيية القليويب: 2/238(, واالقناع حلل ألفاظ أيب شيناع: )4/154(, وروض ال الا: )7/90( انظر: بدا،ع الصينا،ع: )2)

(4/189.) 

 (.4/89( كطاف القناع: )3)

 ( من سورو ااما،دو.33( اآلية: )4)

(, 7/402(, وهناية اامحتاج: )4/348( وما بعدها, وحاشييية الدسييوقي: )3/235كالم يف  بيل احلقا،ق: )( انظر:  فصيييل ال5)

 (.475-12/474(, واامغني البن قدامة: )6/262وم الا أويل النهى: )

= 
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 .(3), واحلنابلة(2), والطافعية(1)وهذا مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 وذلك لعموم النصييوم الدالة من الكتاب والسيينة عىل وجوب أداء حقوق العباد, وألن حقوق العباد ال

 , (5)﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ, ومن  لك النصوم قوله  عاىل: ﴿(4) قبل السقور

 .(6)«ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه»وقوله عليه الصالو والسالم: 

 وعىل هذا القول إذا  اب قابع ال ريق قبل القدرو عليه  اب اهلل عليه وعفا عن حقه,

سقف بالتوبة, فينا ع  ضمن بدله امالكه أما حق العبد فال ي ىل قابع ال ريق أن يرد ما أخذه إن كان باقيًا وي

 .(7)إن هلك أو أهلك أو استهلك اعتبارًا بسا،ر حقوق العباد, فإن أداءها رشر يف قبول التوبة

إنه إن  اب قبل القدرو عليه, وكان اامال قد هلك أو اسييتهلك فال يضييمنه قابع ال ريق, وال  القول الثاين:

ضاء ضامن عليه ويثبت له ملك الترصف,  ي الا ق بالبدل, وعىل هذا فإن التوبة قبل القدرو  نفي وجوب ال

 .(8)وهذا مذها احلنفية

 .(9)﴾ہہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻواستدلوا بقوله  عاىل: ﴿

 حيث أن اآلية عامة يف حق اهلل وحق العبد, فإذا سقف حق اهلل سقف حق العبد.

واردو يف احلد, وهو مغلا فيه حق اهلل  عاىل, وهو يسييقف بالتوبة, واع ض عىل هذا االسييتدالل بنن اآلية 

سلا أن اآلية وردت عامة يف حق اهلل وحق العبد, فحق العبد خارج  سقف بالتوبة, ولو  وأما حق العبد فال ي

 من حكا اآلية بداللة النصوم عىل وجوب أداء حقوق العباد.

ه, وعدم إفادو ق ع ال ريق للملك وذلك قياسييًا عىل هو القول بوجوب رد اامال عىل مالك الذي يظهر لي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/350( انظر: حاشية الدسوقي: )1)

 (.4/482(, ومغني اامحتاج: )8/8( انظر: هناية اامحتاج: )2)

 ( وما بعدها .4/154( وما بعدها, وأسنى اام الا: )12/496غني البن قدامة: )( انظر: اام3)

 (.8/295(, واامغني: )10/159(, وروضة ال البل: )352-4/351(, وحاشية الدسوقي: )4/158( انظر: روض ال الا: )4)

 ( من سورو النساء.29( اآلية: )5)

 ( . 227احلديث سبق ترجيه يف م ) (6)

(, وروضيية 8/255(, )4/156(, وروض ال الا: )352-4/351( وحاشييية الدسييوقي: )7/96ا،ع الصيينا،ع: )( انظر: بد7)

 ( واامغني.10/159ال البل: )

 (.3/234( وما بعدها, وحاشية ابن عابدين: )3/235( و بيل احلقا،ق: )7/95( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

 ( من سورو ااما،دو.34( اآلية: )9)

= 
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 السقة, ويؤيده األصل الذي بل أيدينا أيضًا. واهلل أعلا بالصواب.

 الننش هل يصلح أن يكون سببًا للملك أم ال؟ ومنها:-7

صده أن النجش يف اللغة سلعة أكثر من ثمنها, وليس ق صده فيزيد يف  س  ق صله االستتار  ألن الناجش ي : أ

صيد ي صا،د: ناجش, ألنه اتل ال صل الننش: اخلتل, ومنه: قيل لل ط هيا بل ليغر غريه, فيوقعه . وقيل: أ

طًا: إذا  طه نن ستور ينن صيد وكل يشء م طارو ومنه قوهلا: ننش ال ست ستطراج, واال صله اال وقيل: أ

 .(1)استطرجه, والننايش: اامستطرج للصيد

من السلعة وهو ال يريد رشاءها ليقتدي به غريه, فيظن أنه ن يزد : أن يزيد الرجل يف ثوالنجش يف االصطالح

 .(2)فيها هذا القدر إال وهي  ساويه فيغ  بذلك, ويقدم عىل الرشاء

والناجش هو الذي يزاول الننش, وهو قد يعمل هذا الفعل با فاق سييابق مع البا،ع بعوض, وقد يعمله 

 بغري عوض امصلحة البا،ع.

فادو ااملك يف العوض اامنخوذ من بريق الننش, وكذلك بيع الننش ينبني عىل حكا وأثر هذا الفعل يف إ

 هذا الترصف من حيث الصحة والفساد وفيه مسنلتان:

 األوىل: حكم النجش عند الفقهاء:

 اختلف الفقهاء يف حكا الننش عىل قولل:

 .(3)أن الننش حرام, وهذا قول  هور الفقهاء القول األول:

 ة منها:واستدلوا بندل

 .(4)هنى عن النجشملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  بحديث ابن عمر -1

هنى عن الننش اما فيه من اخليانة واخلداع, والنهي يقتيضيي التحريا ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة من احلديث أن النبي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.281(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: )م5/153(, واامغرب: )227(, واامصباح اامنري: م)647ر الصحاح: م)( انظر: خمتا1)

(, ورشح حدود ابن 226(, والتعريفات الفقهية: م)281(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: م)6/302( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.2/33عرفة: )

(, وحاشية 3/92(, وحاشية اجلمل عىل رشح اامنهو: )3/68(, وحاشية الدسوقي: )5/239ًا: )( انظر: العناية, وفتح القدير مع3)

رشواين: ) رشح الكبري للمقدا: )305-6/304(, واامغني: )4/315ال صاف: )11/339(, وال سبل 11/339( واالن (, و

 (.3/18السالم: )

ش من كتاب البيوع يف باب ما يكره من التناجش من ( يف باب النن9/31(, )3/91( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )4)

 ( يف باب حتريا بيع الرجل عىل بيع أخيه من كتاب البيوع.3/1156كتاب احليل, ومسلا يف صحيحه: )

= 
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 .(1)عند  هور الفقهاء

 .(2)«الناجش آكل ربا خا،ن وهو خداع بابل ال حيل»قال البطاري: 

سول اهلل  وبحديث أيب هريرو  -2 ضكم عىل بيع بعض، وال »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن ر ال تلقنوا الركبان، وال يبع بع

 .(3)«تناجشوا، وال يبع حاَض لباد

وهو التفصيل يف اامسنلة, إذا زاد عىل قيمة السلعة فاامنع ا فاقًا, وإذا ن يزد عىل القيمة بل ساواها  القول الثاين:

ع عىل ظاهر كالم اامازري, وجا،ز عىل ظاهر كالم االمام مالك بزياد ه أو كانت زياد ه انقص منها فهو ممنو

 .(4)ومندوب عىل كالم ابن العريب, وهذا االجتاه ذها إليه فقهاء اامالكية

 , وذلك لداللة النص عليه, واهلل أعلا بالصواب.الننشهو القول بتحريا  الذي يظهر لي

 الثانية: بيع النجش من حيث الصحة والفساد:

 هاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:اختلف الفق

أن بيع الننش بيع منعقد صييحيح, وهو يفيد ااملك, وبه يثبت ااملك يف اامبيع للمطيي ي, ويف  القول األول:

طافعية عىل القول الراجح(6), واامالكية(5)الثمن للبا،ع, وهو مذها احلنفية صحيح من (7), وال , واحلنابلة يف ال

 .(8)اامذها

 .(9)هبوا إىل كراهيته إذا بلغت السلعة قيمتها, أما إذا ن  بلغ فال يكره النتفاء اخلداع عندهاإال أن احلنفية ذ

واسييتدلوا بنن الننش فعل الناجش ال العاقد وهو يعود إليه, فلا يؤثر يف البيع, والنهي حلق اآلدمي فلا 

ألن حق العبد يننرب باخليار أو يفسييد العقد كتلقي الركبان وبيع اامعيا, واامدلس بطالف ما كان حقًا هلل  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, و يسييري 1/362(, والتمهيد: )168(, ورشح التنقيح: م)1/201(, ونرشيي البنود: )447-2/446( انظر: البحر اامحيف: )1)

 (. 1/376التحرير: )

 (.3/91( صحيح البطاري: )2)

با،ع أال حيفل االبل والبقر, من كتاب البيوع, ومسييلا يف 3/92( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )3) باب النهي لل ( يف 

 (, يف باب حتريا بيع الرجل عىل بيع أخيه... من كتاب البيوع.3/1155صحيحه: )

 (.3/68ة الدسوقي: )(, وحاشي134-2/133( انظر: بداية اامنتهد: )4)

 (.4/132( والدر اامطتار: )5/239( انظر: فتح القدير: )5)

 (.3/68( انظر: حاشية الدسوقي: )6)

 (.4/315(, وحاشية الرشواين: )4/316( انظر: حتفة اامحتاج: )7)

 (.11/339(, واالنصاف: )11/340(, والرشح الكبري للمقدا: )6/304( انظر: اامغني: )8)

 (.4/132لدر اامطتار: )( انظر: ا9)

= 
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 .(1)زيادو الثمن

, (2)قد, وهو قول أمحد يف رواية عنه اختارها أبو بكر من فقهاء احلنابلةعإن بيع الننش بابل ال ين القول الثاين:

 .(3)وإليه ذها با،فة من أهل الظاهر

نهي يقتيض الفساد أي فساد واستدلوا عىل الب الن بالنصوم الرشعية التي ورد فيها النهي عن الننش, وال

 .(4)اامنهي عنه وهو ب الن بيع الننش

هو القول بصييحة بيع الننش وذلك لعموم النصييوم الدالة عىل إباحة البيع, وألن النهي  الذي يظهر لي

عن الننش يتوجه إىل أمر خارج عن ماهية البيع وهو الننش فيحرم ذلك األمر اخلارج, وال يقتيضيي هذا 

 فساد البيع.

ثبت هذا فإن بيع الننش يثبت به ااملك يف اامبيع والثمن, وأما إذا اكتسييا به ماالً بالتوابؤ مع البا،ع فهو  إذا

 . واهلل أعلا بالصواب.(5)كسا خبيث حرام جيا فيه الرد عىل صاحبه

اامتاجرو بنميع أنواع اامحرمات كاالجتار باألعراض واألجسيياد حتت  يع العناوين, وبمطتلف  ومنها:-8

 .(6)والفساد واامنون يف العان هذا نرش اامنالت التي  نرش العري الوسا،ل وال رق , ويدخل يف

 .(7)ومن ذلك االجتار باخلمور واامطدرات إنتاجًا وبيعاً 

 :(8)وال يمكن استقصاء هذه ال رق لكثرو األفعال اامحرمة, ولكن يمكن حرصها يف ثالث جمموعات

ريا راجعًا إىل معنى أو وصييف يف العل يقتيضيي حظر  داوهلا ومنه التعامل أن يكون التح املجموعة األوىل:

 مثل:ااميتة و الدم وحلا اخلنزير و ما أهل لغري اهلل و غري ذلك فيها درءا للمفاسد وجلبًا للمصالح.

رشوع عىل ال ء. املجموعة الثانية: ستيالء غري م سقة و ق ع ال رأن يكون التحريا راجعًا إىل ا يق مثل: ال

 والغصا و الرشوو وغري ذلك.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/305( انظر: اامغني: )1)

 (.11/341(, واالنصاف: )11/340(, والرشح الكبري للمقدا: )6/305( انظر: اامغني: )2)

 (.2/165(, وبداية اامنتهد: )8/448( انظر: اامحىل: )3)

 (.11/340( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )4)

 (.29/321: )( انظر: جمموع فتاوى شيخ االسالم5)

 ( . 60-2/59( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )6)

 (.60-2/59( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية )7)

 (.310( انظر: ااملكية اخلاصة )م8)
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ثة: ثال كل  أن يكون التحريا راجعًا إىل  رصييف حمظور رشعًا, وإن أخذ صييورو العقد. املجموعة ال مثل 

 واهلل أعلا بالصواب. الترصفات البابلة والفاسدو. 
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 املبحث الرابع: قاعدة: العقد الفاسد يفيد امللك عند القبض
 

ناقلة هذه القاعدو من القواعد الفقهية  لملك, وهي بمن وقها حتوي يف بياهتا لالتي  تعلق باألسييباب ال

أحكام نقل ااملك وشبهته بسبا العقود الفاسدو, والقاعدو بمفهومها  دل عىل أن العقود الصحيحة  كون 

سد .  ًضا يف اامحل الفا طري إىل كيفية ثبوت ااملك أي سة القاعدو سبًبا لنقل ااملك عند الفقهاء . وهي   ودرا

 : قار التاليةالن  تنىل يف

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة، ووضعها وألفاظها: 

صيغة اامذكورو وردت يف رشح الزيادات شار إليها فقهاء احلنفية, وهي بال , (1)هذه القاعدو من القواعد التي أ

البيع الفاسييد ينعقد ألن »ما يؤيد هذا:  (2)وعبارات اامتقدمل  قرر هذا اامعنى, وقد جاء يف اجلامع الصييغري

 « . مفيًدا للملك عند ا صال القبض به

سد فإن »ما يؤكد هذا:  (3)اامطتاروجاء يف الدر سدو بالقبض, بطالف البيع الفا وال متلك اامنافع باالجارو الفا

البيع يملك فيه بالقبض, بطالف فاسيد االجارو حتى لو قبضيها اامسيتنجر ليس له أن يؤجرها, ولو آجرها 

 « . ر اامثلوجَا أج

 (5)وذكر يف موضع آخر« وااملك بالبيع الفاسد ال حيصل إال بالقبض»ما يفيد هذا اامعنى أيًضا:  (4)ويف اامبسور

صل به, فنما  صحيح من حيث أن ااملك حي سد واهلبة نظري القبول يف البيع ال مفاده: ألن القبض يف البيع الفا

البا،ع يف احلَبعس, وإجياب البيع ال يكون إسقاًبا حلقه يف  قبض اامط ي يف البيع الصحيح فيكون مسقً ا حق

 احلبس, فال بد من األمر بالقبض ليسقف به حقه . 

ألن اامقصود من البيع هو الوصول  إىل العوض, وهذا حيصل : »(6)وجاء  قريًرا هلذا األصل يف بدا،ع الصنا،ع

  "لقبض.بالبيع الفاسد إذا ا صل به القبض  ألنه يفيد ااملك بعد ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واألشييباه 4/43(, و بيل احلقا،ق: )4/100(, )2/297(, وكذلك انظر: حاشييية ابن عابدين: )908رشح الزيادات: م) (1)

 ( .337النظا،ر البن ننيا: م)و

 ( .331اجلامع الصغري: م) (2)

 ( .6/46الدر اامطتار: ) (3)

 ( .7/11اامبسور للسخيس: ) (4)

 ( . 24/111انظر: اامبسور للسخيس: )( 5)

 ( . 3/83بدا،ع الصنا،ع: )( 6)

= 
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: ولو  رصف الفضويل يف العل قبل االجازو ينظر: إن  رصف فيه قبل القبض فترصفه (1)وذكر يف موضع آخر

 .  (3), والفاسد يفيد ااملك بالقيمة ال بالثمن(2)بابل  ألن ااملك يف العقد الفاسد يقف عىل القبض

ًضا ما جاء يف رشح فتح القدير رصف, ولو هلك اامبيُع يف والبابل ال: »(4)ويقرر هذا األصل أي  يفيد ملك الت

امالك وذلك ال  بإذن ا نة, ألن العقد غري معترب, فبقي جمرد القبض  ما بابل يكون أ يد اامطيي ي يف البيع ال

يوجا الضييامن .. والفاسييد يفيد ااملك عند ا صييال القبض به إذا كان القبض بإذن اامالك, ويكون اامبيُع 

. وإذا قبض اامط ي اامبيَع يف البيع الفاسد بنمر البا،ع ويف العقد عوضان, كل مضموًنا يف يد اامط ي فيه ..

ا بنلفاظ أخرى متقاربة . فقد جاءت يف (5)واحٍد منهام مال ملك اامبيع ولزمته قيمته , والقاعدو وردت أيضييً

لك, ويف لفٍ : القبض يقرر الثمن(6)اامبسييور للسييخيسيي فرع  , ويف لف : القبض(7): القبض مقرر للم

ضموًنا, (8)للملك صحيحه م صحيح, فام كان القبض يف  سد كالقبض يف ال , ويف لفٍ : القبض يف العقد الفا

ويف لفٍ : كل عقٍد  (9)«كان مضموًنا يف فاسده, وما كان غري مضمون يف صحيحه كان غري مضمون يف فاسده

 .  (11)"  العقِد استقر بالقبضما َدخَل يف", ويف لفٍ : (10)فاسٍد ال يفيد حكاًم قبل قبض العقود عليه

سنلة صيل حسن يف اام طيخ االسالم ابن  يمية  ف وهو يؤكد اامعنى الذي  دل عليه هذه القاعدو . فقال:  ,ول

د الفسيياد ويعلمه أو ال يعتقد قاعدو يف اامقبوض بعقد فاسييد )وذلك أنه ال الو إما أن يكون العاقد يعتق»

صاسالف طبهة العقد وكون القبض د . فاألول يكون بمنزلة الغا ا حيث قبض ما يعلا أنه ال يملكه لكنه ل

عن ال اا هل يملكه بالقبض أو ال يملكه أو يفرق بل أن يترصييف فيه أو ال يترصييف هذا فيه خالف 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/152بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( .5/152بدا،ع الصنا،ع: ) (2)

 ( . 5/170لصنا،ع: )انظر: بدا،ع ا(3)

 ( .371-6/370انظر: رشح فتح القدير عىل اهلداية: ) (4)

 ( مع  رصف .423-6/422انظر: رشح فتح القدير مع اهلداية: ) (5)

 ( . 6/65انظر: اامبسور: ) (6)

 ( . 21/82انظر: اامبسور: )( 7)

 ( .3/279انظر: االنتصار للكلوذاين: ) (8)

 ( .7/223: )انظر: اامغني البن قدامة (9)

 ( .191انظر: االلتزامات: م) (10)

 ( .6/455اامغني البن قدامة: ) (11)

= 
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 مطهور يف ااملك هل حيل بالقبض يف العقد الفاسد أم ال؟ 

لذمة فيام ي قد صييحة العقد مثل أهل ا قد يعت عا كان ال ما إن  قدون بينها من العقود اامحرمة يف دين وأ عا ت

االسييالم مثل بيع اخلمر والربا واخلنزير فإن هذه العقود إذا ا صييل هبا القبض قبل االسييالم والتحاكا إلينا 

 .  (1)﴾ۓ           ۓ ے ے ه ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ أمضيت هلا ويملكون ما قبضوه بال نزاع لقوله  عاىل: ﴿

موا أو حتاكموا قبل القبض فسييخ العقد ووجا رد اامال إن كان باقًيا أو بدله إن فنمر ب ك ما بقي وإن أسييل

 . (2)﴾  ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ه ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ كان فا،ًتا واألصل فيه قوله  عاىل: ﴿

ضوه قبل االسالم وج ضوه قبل أمر اهلل  عاىل برد ما بقي من الربا يف الذما ون ينمر برد ما قب عل هلا مع ما قب

االسييالم رؤو  األموال فعلا أن اامقبوض هبذا العقد قبل االسييالم يملكه صيياحبه أما إذا برأ االسييالم 

ستحق  صاحبه ما أع اه من رأ  اامال ون ي ستحق  وبينهام عقد ربا فينفسخ وإذا انفسخ من حل االسالم ا

ضه قبل االسالم ألنه ملكه بالقبض يف العقد  الزيادو الربوية التي ن  قبض ون جيا عليه من رأ  اامال ما قب

الذي اعتقد صييحته وذلك العقد أوجا ذلك القبض فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوجبنا عليه رده وحاسييبناه 

 به من رأ  اامال الذي استحق اام البة به وذلك خالف ما  قدم . 

صحته بتنويل من اجتهاد أو  سلا   قرير مثل اامعامالت الربوية التي يبيحها جموزوا وهكذا كل عقد اعتقد اام

احليل ومثل بيع النبيذ اامتنازع فيه عند من يعتقد صييحته ومثل بيوع الغرر اامنهي عنها عند من جيوز بعضييها 

ال برجوع عن وفإن هذه العقود إذا حصييل فيها التقابض مع اعتقاد الصييحة ن  نقض بعد ذلك ال بحكا 

 .  (3)«ذلك االجتهاد

ا ما نقله اامرداوي أنَّ ابن عقيل ذكر احتاماًل بنفوذ االقالة يف البيع الفاسييد كال الق يف و يقرر هذا اامعنى أيضييً

ضمنه بالثمن أي  سد وعىل هذا ذكروا ... ي شيخ االسالم: ي جح أنه يملكه بعقٍد فا سد, وقال  النكاح الفا

 (5)البيع الفاسد يفيد احلكا عند القبض»فذكروا وعىل هذا جرت أقالم أصحاب اامنلة  (4)باامسمى ال بالقيمة

 . 

صال  سد عند ا  ضمن أحكام العقد الفا ضح داللة عىل اام لوب, وهي قاعدو  ت واللف  الذي بل أيدينا أو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو البقرو . 278اآلية: )( 1)

 ( من سورو البقرو . 288-278اآليتان: )( 2)

 ( وما بعدها . 29/410جمموع فتاوى شيخ االسالم: )( 3)

 ( .519-1/518انظر: االنصاف للمرداوي: )( 4)

 ( . 371(, مادو رقا: )1/207لة األحكام العدلية: )انظر: جم( 5)

= 
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 , واهلل أعلا . (1)القبض به وهناك عبارات فقهية كثريو  وحي إىل إثبات هذا اامغزى

ا
ابها:اثانيًا:اشرحامفرداتاالقاعدةاوماايتعلقا

 دو عىل الوجه اامذيل: ع تكون دراسة مفردات القا

 تعريف العقد الفاسد، واملقصود به يف القاعدة: -أ

: عقد احلبَل والبيع والعهد يعقده: (3), قال يف القامو (2)الربف, والطييد والضييامن والعهد العقد يف اللغة:-1

ه . ويف اامصييباح اامنري قدُت اليمل وعقدهتا بالتطييديد  وكيد, وعاقد ه : قيل عقدُت البيع ونحوه, وع(4)شييدَّ

النكاح وغريه إحكامه    ال ء مثل جملس موضع عقده, وعقد عىل كذا وعقد ه عليه بمعنى عاهد ه, ومعقد

 .  (5)وإبرامه . قال أبو البقاء: والعقد إلزام عىل سبيل االحكام وعقد اليمل:  وثيقها باللف  مع العزم عليها

 .  (6): ربف أجزاء الترصف باالجياب والقبول رشًعاطالحيف االص دوالعق

 . (7)وقيل: هو التزام اامتعاقدين و عمدمها أمًرا

 .(8)لتزامي كعقد البيع والنكاح وغريمها: هو ار بار االجياب بالقبول االقال الزرك 

سد يف اللغة:  -2 صالحالفا سٌد أي غري  صلَح فهو فا ضد  ُسوًدا:  ساًدا, وُف سَد ف  " :(10), ويف الكليات(9)من ف

الفاسد منخوذ من فسد اللحُا إذا أنتَن, ويمكن االنتفاع به, والبابل من ب ل اللحُا إذا دود وسّو  وصار 

  "بحيث ال يمكن االنتفاع به .

صطالحهو  و صودهيف اال سد هو ما ال ي  ا عليه مق ساد : . (11): الفا سقار  والف هو عدم االجزاء وعدم إ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وحاشية ابن 2/332(, وفتح باب العناية: )423-6/422( وما بعدها, ورشح فتح القدير: )5/300انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( . 4/43(, و بيل احلقا،ق: )5/88عابدين: )

 ( . 160(, واامصباح اامنري: م)382انظر: القامو  اامحيف: م)( 2)

 ( . 382انظر: القامو  اامحيف: م)( 3)

 ( . 160انظر: اامصباح اامنري: م)( 4)

 ( .641الكليات أليب البقاء الكفوي: م)( 5)

 ( . 153التعريفات للنرجاين: م)( 6)

 (, ببعة جديدو .149انظر: التعريفات الفقهية للربكتي: م)( 7)

 ( .2/397اامنثور يف القواعد: )( 8)

 ( .2/519(, والصحاح: )180(, واامصباح اامنري: م)391القامو  اامحيف: م) انظر:( 9)

 (, ن أجد عند أهل اللغة ما يثبت هذا الفرق, واهلل أعلا .692الكليات أليب البقاء الكفوي: م)( 10)

 ( وما بعدها . 3/7(, )2/409اامنثور يف القواعد: ) (11)

= 
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ضاء يف العب سدو, ويف اامعامالت: الق ضاء فهي فا سقف الق ادات, فكل عبادو فعلت عىل وجه ن جيزئ ون ي

عدم  ر ا األثر اامقصييود من العقد عىل العقد, فكل نكاح ن يفد إباحة التلذذ باامنكوحة فهو فاسييد, وكل 

 . (1)عقد ن يفد إباحة الترصف يف اامبيع فهو فاسد

. أو هو ما ال يكون  (2)ال يعتربه الرشييُع وال ي  ا عليه مقصييوده هو ماالعقد الفاس::د يف االص::طالح: -2

 مرشوًعا أصاًل ووصًفا أو يكون مرشوًعا أصاًل لكن ال يكون مرشوًعا وصًفا .

 مثال األول: عقد اامننون, والصبي غري اامميز, أو العقد عىل ااميتة والدم وكل ما ال يعترب مااًل .

 .(3)الكراه, والعقد عىل حمل جمهول يف عقود اامعاوضاتومثال الثاين: العقد يف حالة ا

وليس اامقصود  وهو البيع الفاسد,  يف اامعاوضات هو العقد الغالا: واملقصود بالعقد الفاسد يف القاعدة -3

وذلك ألن فقهاء احلنفية ذكروا هذا األصل يف موبن التعليل عند بيان حكا البيع به سا،ر العقود الفاسدو. 

قبل القبض, ألنه واجا ما مفاده: إن البيع الفاسييد ال يثبت به ااملك  (5), وجاء يف بدا،ع الصيينا،ع(4)الفاسييد

سخ رفعاً  ساد  ألنه إذا ثبت ااملك قبل القبض جيا عىل  الف ساد, ويف وجوب ااملك قبل القبض  قرر الف للف

د القبض  ألن العقد يتنكد به البا،ع  سييليمه إىل اامطيي ي ويف التسييليا  قرير الفسيياد . وإنام يملك به عن

 . (6)فيوجا حينئٍذ حكمه كاهلبة اما َضُعَف السبا ن يثبت ااملك فيها إال بالقبض

 التفريق بني الباطل والفاسد عند الفقهاء:نررية    -ب

 اجتاهات الفقهاء يف نظرية التفريق:  -1

 اختلف الفقهاء يف هذه النظرو, وذهبوا إىل اجتاهل ومها:

هو التفريق بل البابل والفاسييد يف باب اامعامالت, وعدم التفريق بينهام يف باب العبادات .  األول:االجتاه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

-45(, ومذكرو الطيييخ الطيينقي ي: م)1/82(, وفروق القرايف: )1/198ات: )(, وااموافق2/236انظر:  يسييري التحرير: )( 1)

 ( .1/473(, ورشح الكوكا اامنري: )1/95(, واامستصفى: )46

 ( .2/409انظر: اامنثور يف القواعد للزرك : )( 2)

 ( .60-5/59(, وحاشية ابن عابدين: )5/305(, وبدا،ع الصنا،ع: )110, 109انظر: جملة األحكام العدلية: م)( 3)

-6/422(, ورشح فتح القدير عىل اهلداية: )311(, واجلامع الصيغري: م)5/152انظر:  فصييل الكالم يف بدا،ع الصينا،ع: )( 4)

423 . ) 

 ( . 5/300انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

 ( . 6/424(, ورشح فتح القدير: )337انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)( 6)

= 
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يف بعض  (4), وبعض متنخري احلنابلة(3), وبعض الطييافعية(2), وبه قال بعض فقهاء اامالكية(1)مذها احلنفية

 الفروع الفقهية . 

م ادفان ويف النكاح كذلك ... وأما يف البيع فمتباينان, البابل والفاسييد عندنا يف العبادات »قال ابن ننيا: 

 .  "(5)فبابله ما ال يكون مرشوًعا بنصله ووصفه وفاسده ما كان مرشًوعا بنصله دون وصفه

: الفسيياد نقيض الصييحة, و كون يف العبادات ويف العقود كالبيع والنكاح وهو (6)وجاء يف  قريا الوصييول

 ال يوصف به إال العبادات . أعا من الب الن, ألن الب الن 

 ,قال السيوبي: البابل والفاسد عندنا م ادفان إال يف الكتابة واخللع والعارية والوكالة والرشكة والقراض

ويف العبادات يف احلو فإنه يب ل بالردو, ويفسد باجلامع وال يب ل قال االمام يف اخللع: كل ما أوجا البينونة 

صييحيح, وكل ما أسييقف ال الق بالكلية أو أسييقف البينونة فهو اخللع البابل, وأثبت اامسييّمى فهو اخللع ال

.. وزاد بعضها عىل ما ذكر  (7)وكل ما أوجا البينونة من حيث كونه خلًعا وأفسد اامسمى فهو اخللع الفاسد

 .  (8)االجارو, وعقد اجلزية والعتق

فرق األصييحاب بل البابل والفاسييد, »عية: ما االف القاعدو العامة عند الطيياف( 9)وجاء يف أسيينى اام الا

 « . فهو بابل, وإن َرجَع إىل رشبه أو صفته فهو فاسد -كبيع الصبي-فقالوا: إن رجع اخللل إىل ركن العقد

ساد: هي : »(10)ويف اامدخل إىل مذها االمام أمحد سا،ل التي حكموا فيها بالف قال يف رشح التحرير: غالا اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وجملة 2/236(, و يسييري التحرير: )337( وما بعدها, واألشييباه والنظا،ر البن ننيا: م)6/299لصيينا،ع: )انظر: بدا،ع ا( 1)

 ( وما بعدها . 1/78( وما بعدها, وأصول السخيس: )1/65األحكام العدلية: )

 ( .236, 235(, و قريا الوصول: م)2/171(, وأسنى ال الا: )77انظر: رشح  نقيح الفصول: م)( 2)

 . (310(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)2/409(, واامنثور للزرك : )1/95انظر: اامستصفى للغزايل: ) (3)

 (, وما بعدها . 69انظر: اامدخل إىل مذها االمام أمحد البن بدران: م) (4)

شية66-1/65(, وكذلك جملة األحكام العدلية: )337انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م) (5) (, 5/49ابن عابدين: ) (, وحا

 ( .2/332وفتح باب العناية: )

 ( .236-235 قريا الوصول البن جزي اامالكي: م) (6)

 ( .287-286األشباه والنظا،ر للسيوبي: م) (7)

 ( .99-2/98(, واألشباه والنظا،ر البن السبكي: )8-3/7انظر  فصيل الكالم عىل هذه الصور كلها يف اامنثور للزرك : ) (8)

 ( .2/171أسنى اام الا رشح روض ال الا مع حاشية الرميل: ) (9)

 ( وما بعدها . 69اامدخل إىل مذها االمام أمحد: م)( 10)

= 
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ها ًفا في كان خمتل ًعا عىل ب الهنا أو  ما إذا  كان جمم ما إذا  بالب الن هي:  ها  بل العلامء, والتي حكموا علي

 اخلالف فيه شاذ .

هذه النصوم من هؤالء الفقهاء  قرر أهنا يسايرون نظرية التفريق بل البابل والفاسد مع فقهاء احلنفية يف  

 بعض الفروع الفقهية رغا أن القاعدو العامة تالف ذلك . 

هو عدم التفريق بل البابل والفاسيد, فالبابل والفاسيد عندها سيواء وهو: ما ن ي  ا أثره  الثاين: االجتاه

عليه, فلا يثمر ون حتصييل به فا،د ه من حصييول ااملك, فالصييالو البابلة كالصييالو الفاسييدو, ال  سييقف 

يف البدلل وال ي  ا عليه الواجا وال  ربئ الذمة, والبيع البابل كالبيع الفاسييد ال يؤدي إىل نقل ااملك 

 حكا رشعي . 

فالعقد عندها يعود باباًل عند اختالل  (3), واحلنابلة(2), والطييافعية(1)وهذا مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 رشر من رشا،ف الصحة وهو ال يفيد حكاًم . 

 منطن اخلالف بل احلنفية واجلمهور:  -2

و اختالفها يف أثر النهي اامتوجه إىل وصييف من أوصيياف العمل إن مرجع اخلالف بل احلنفية واجلمهور ه

الالزم له كالنهي عن الصييوم يف يوم العيد, وأيام الترشيييق, والنهي عن البيع اامطييتمل عىل الربا والغرر, 

صل العمل ساد الوصف فقف, أما أ يض ف فهو  (4)والنهي عن بيع اامنهول ونحو ذلك, فاحلنفية يرون أنه يقت

 .  (5)وعيته واجلمهور يرون أنه يقتيض فساد كل من الوصف واألصلباق عىل مرش

أن سييبا ب الن البيع عند احلنفية يرجع إىل اختالل ركن البيع أو رشر من رشا،ف االنعقاد  الذي يظهر لي

رصف إال  . فإذا تلف الركن أو رشر من رشا،ف االنعقاد كان البيع باباًل, وال وجود له  ألنه ال وجود للت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يل: )( 1) قات: )2/550انظر: رشح منهو اجلل لدسييوقي: )1/292(, واامواف ية ا حاشيي (, ورشح  نقيح الفصييول: 3/54(, و

 ( . 2/82(, والفروق للقرايف: )77م)

(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: 9-3/7(, واامنثور يف القواعد: )1/95(, واامستصفى: )322-1/320ر اامحيف: )انظر: البح( 2)

 ( . 99-2/98(, واألشباه والنظا،ر البن السبكي: )287-286م)

صولية للبعيل: م)1/473انظر: رشح الكوكا اامنري: )( 3) ضة الناظر: م)110(, والقواعد والفوا،د األ واامدخل:  (,31(, ورو

 ( . 69م)

لعل هذا السييبا الذي ذكروه ليس هو اامرجع  أو األسييا  يف نظرية التفريق بل التفريق ينبني عندها عىل التفريق بل األصييل ( 4)

 والوصف . و كذلك  عىل نظرية التفريق بل الرشور ما بل صحة و انعقاد.  

 ( .1/107(, وأصول الفقه االسالمي: )886د أديا: م)انظر:  فسري النصوم يف الفقه االسالمي للدكتور حمم( 5)

= 
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األهل يف اامحل حقيقة, ويكون العقد فا،ت اامعنى من كل وجٍه إما النعدام معنى الترصييف: كبيع ااميتة من 

 والدم أو النعدام أهلية الترصف كبيع اامننون والصبي الذي ال يعقل . 

 . (1)وأما اختالل رشٍر من رشا،ف الصحة فال جيعل البيع باباًل كام هو عند اجلمهور, بل جيعله فاسًدا

 .  (2)لعل سبا االختالف يف احلكا عىل مثل هذه البيوع بالب الن وعدمه قد يرجع إىل االختالف يف الدليلو

 : (3)و تنىل ثمرو اخلالف يف نظرية التفريق يف صور ل -3

 . وهو: أن العقد الفاسد يفيد ااملك بالقبض والبابل ال يفيد أصاًل .  صورو اعتبار القاعدو. 1

صورو عدم إ. 2 سا الوجود يف  صحة بحاٍل من األحوال فإنه ال يكت مكانية عودو العقد البابل إىل حالة ال

ا يف بعض من جديد إال باالسييتئناف والتنديد, وذلك بطالف العقد الفاسييد فإنه قد ينقلا صييحيًح 

 ذف اامفسد منه فقف . األحواِل بدون جتديد بح

 ية:ماهية التفريق بل البابل والفاسد عند فقهاء احلنف-4

 فقهاء احلنفية يفرقون بل البابل والفاسد ويعتربون بينهام الفروق اآل ية: 

إن البابل هو الذي يكون اخللل فيه يف أصييل العقد أي يف أسيياسييه, واامراد بنصييل العقد: هو الركن أي . 1

 االجياب والقبول, واامحل . -الصيغة 

 اامحل: أن يكون مااًل متقوًما . ومعنى مرشوعية الركن: ال يعرض له خلل, ومعنى مرشوعية 

صف العقد: ما كان خارًجا  صاف العقد واامراد بو صف من أو سد فهو الذي يكون اخللل فيه يف و وأما الفا

صفة  سليا أو الثمنية فهي  ىض العقد أو كون اامحل غري مقدور الت رشر اامطالف امقت عن الركن واامحل كال

 .  (4) ابعة للعقد

ية: الفرق بل البابل والفاسييد أن البابل هو الذي ال يكون صييحيًحا بنصييله وذلك قال يف فتح باب العنا

لفوات ركنه ... والفاسييد هو الذي يكون صييحيًحا بنصييله ال بوصييفه لفوات رشٍر من رشوبه .. لو نفى 

 العوَض .وقال: بعتَك هذا بغري ثمٍن يب ل, ولو قال: بعتك هذا, وسكَت عن الثمن يفسد  ألن البيع يقتيض

 . (5)اامعاوضة, فعند السكوت حيمل عىل قيمته فصار كننه قال: بعته بقيمته وهي جمهولة فيفسد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/63(, و بيل احلقا،ق للزيلعي: )300-5/299انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( وما بعدها . 2/146(, والفروق للقرايف: )2/193انظر: بداية اامنتهد: )( 2)

 ( .288-1/287انظر: موسوعة القواعد الفقهية: ) (3)

 ( وما بعدها . 5/299(, وبدا،ع الصنا،ع: )5/49ابن عابدين: )انظر: حاشية ( 4)

 (, بحذف و رصف . 2/332فتح باب العناية رشح النقاية: )( 5)

= 
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سد فإنه بيع منعقد رشًعا وله وجود رشًعا وال . 2 صاًل, فال وجوَد له بطالف الفا إن البابل بيع غري منعقد أ

 .  (1)يكون فا،ت اامعنى من كل وجه

سد فإنه قد    ا عليه بعض إن البابل ال ي  ا عليه أي أثر رش. 3 صاًل بطالف الفا عي وال يفيد حكاًم أ

سد يفيد ااملك  سد وكذلك البيع الفا سا بالدخول يف الزواج الفا اآلثار وهلذا جيا اامهر والعدو, ويثبت الن

 .  (2)إذا ا صل به القبض

الفاسييد فإنه قد  لحقه اامعدوم بطالف  و  ألنه معدوم, واالجازو ال  لحقإن البابل ال  لحقه االجاز. 4

االجازو, وقد ينقلا صحيًحا بحذف اامفسد منه, فإنه إذا حكا احلاكا بصحته صح العقد قضاًء حتى عند 

 .  (3)من يقول بب النه

والضابف يف متييز الفاسد من البابل أن أحد العوضل إذا ن يكن مااًل يف دين ساموي فالبيع بابل, سواء . 5

فبيع ااميتة والدم واحلر بابل, وكذا البيع به, وإن كان يف بعض األديان مااًل دون البعض كان مبيًعا أو ثمًنا, 

إن أمكن اعتباره ثمًنا فالبيع فاسييد, فبيع العبد باخلمر, أو اخلمر بالعبد فاسييد وإن  عل كونه مبيًعا فالبيع 

الفرق بل الفاسد والبابل من  بابل, فبيع اخلمر بالدراها أو الدراها باخلمر بابل, هذا الضابف يرجع إىل

 .  (4)حيث اامحل فقف

إن البابل واجا التفاسخ بني وجه من الوجوه, بطالف الفاسد فإنه واجا الرفع باالس داد, وكل ما . 6

هو واجا الرفع باالس داد ال جيوز  قريره . وإذا كان واجا الرفع باالس داد: يعني إذا كان اامبيُع مقبوًضا 

بة أحد اامتعقادين أوىل لكونه أسييهل لسييالمته عن اام البة فألن يكون و اجا الرفع باالمتناع عن م ال

 .  (5)واالحضار والتسليا والتسلا

 أنواع البيع من حيث انعقاده وعدم انعقاده عند احلنفية:  -ج

 : (6)البيع باعتبار انعقاده وعدم انعقاده عند فقهاء احلنفية أربعة أنواعٍ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 66-1/65انظر: رشح جملة األحكام العدلية: )( 1)

 ( . 423-6/422انظر: رشح فتح القدير: )( 2)

 ( . 390-3/389(, وهناية اامحتاج: )2/572ح اجلليل: )( وما بعدها, ورشح من5/49انظر: حاشية ابن عابدين: )( 3)

 ( . 2/66(, ورشح اامنلة لسليا باز: )5/50انظر: حاشية ابن عابدين: )( 4)

 ( . 6/424انظر: العناية رشح اهلداية: )( 5)

 ( . 6/422انظر: رشح فتح القدير مع رشح اهلداية: )( 6)

= 
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 .  (1)هو البيع اجلا،ز, وهو البيع اامرشوع ذاً ا ووصًفا صحيا:األول: البيع ال

, (2)وهو يفيد احلكا بنفسييه إذا خال عن ااموانع, أو هو ما  ر ا عليه أثره من حصييول ااملك واالنتفاع باامبيع

 وهو مباين للبيع البابل . 

واامحلية وغريمها وال حكا هلذا  هو كل بيع فا ه رشر من رشور االنعقاد, من األهلية الثاين: البيع الباطل:

البيع أصيياًل  ألن احلكا للموجود وال وجوَد هلذا البيع إال من حيث الصييورو  ألن الترصييف الرشييعي ال 

وجوَد له بدون األهلية واامحلية رشًعا كام ال وجود للترصييف احلقيقي إال من األهل يف اامحل حقيقة, وهو 

 ما ن يرشع ال بنصله وال بوصفه . 

 .  (3)ك نحو بيع ااميتة والدم والعذرو والبول وغري ذلكوذل

وهو ما رشع بنصله دون وصفه وهو م لوب التفاسخ رشًعا وهو مباين للبابل, قال  الثالث: البيع الفاسد:

سد أنه يفيد  ًضا حكا الفا صاًل, وأي رشوع أ صله فقف يباين ما ليس بم رشوًعا بن ابن عابدين: ألن ما كان م

 .  (4)والبابل ال يفيده أصاًل و باين احلكمل دليل  باينهامااملك بالقبض, 

صاحبه, وهو اامسمى ببيع الفضويل, وال حكا له يعرف  الرابع: البيع املوقوف: وهو بيع مال الغري بغري إذن 

 .  (5)للحال الحتامل االجازو والرد من اامالك فيتوقف اجلواب يف احلال ال أن يكون التوقف حكاًم رشعًيا

 رشح اامنلة: وهذا البيع صحيح ينعقد صحيًحا ذاً ا ووصًفا غري أنه يفيد ااملك موقوًفا عىل إجازو اامالك ويف

 , واهلل أعلا بالصواب . (6)فإن أجاز نفذ البيع وإال فال

 أسباب فساد العقود عند احلنفية:  -د

سد عند فقهاء احلنفية  شارو إىل أن البيع الفا سبقت اال صحة هو  كل بيعٍ -وقد  .  (7)فا ه رشر من رشا،ف ال

سبًبا لفساد البيع عندها وي بق عليه أحكام الفاسد .  وعىل هذا إذا اختل رشر من هذه الرشور فإنه يعترب 

وهذه األسييباب  عترب من أسييباب ب الن العقد وعدم اعتباره أصيياًل عند  هور الفقهاء, وحيث أن البيع 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 108و رقا: )(, ماد1/65انظر: جملة األحكام العدلية: )( 1)

 ( . 1/101(, و ع اجلوامع: )2/550(, ومنح اجلليل: )4/43(, و بيل احلقا،ق: )5/233انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

( 1/66( وما بعدها, ورشح اامنلة: )6/368(, ورشح فتح القدير: )4/43(, و بيل احلقا،ق: )5/305انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 . 

 ( . 337(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)4/43(, وكذلك . انظر:  بيل احلقا،ق: )5/49ين: )حاشية ابن عابد( 4)

 ( . 306-5/305بدا،ع الصنا،ع: ) انظر: (5)

 ( . 1/66رشح اامنلة لسليا باز: )( 6)

 ( . 5/299انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 7)
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 بذكر أسباب الفساد عندها:  فنكتفي هنا امص لح الغالا عند احلنفية الفاسد هو ا

 : عدم القدرة عىل التسليم إال بتحمل الرضر-1

سليمه  سليا من غري رر يلحق البا،ع, فإن ن يمكن   صحة عندها أن يكون البيع مقدور الت من رشور ال

س ستحق بالعقد وال يلزم بالتزام العاقد إال   رضر ال ي سد  ألن ال رضر يلزمه فالبيع فا ليا اامعقود عليه إال ب

 فنما ما وراءه فال . 

له يف حا،ف أو ذراًعا يف ديباج فإنه ال جيوز  ألنه ال  اجرّ ما إذا باَع جذًعا له يف سييقف أو أوعىل هذا ارج 

يمكنه  سييليمه إال بالنزع والق ع, وفيه رر بالبا،ع, والرضيير غري مسييتحق بالعقِد, فكان بيع ما ال جيا 

 .  (1)اسًدا سليمه رشًعا فيكون ف

 املبيع، أو الثمن أو األجل: يف  جهالة وجود -2

من رشور صييحة البيع أن يكون اامبيع معلوًما وثمنه معلوًما علاًم يمنع من اامنازعة فإن كان أحدمها جمهواًل 

ن جهالة مفضييية إىل اامنازعة فسييد البيُع, وعىل هذا لو باَع شيياو من الق يع أو ثوًبا من العدل فسييد البيع, أل

الطيياو من الق يع, والثوب من العدِل جمهول جهالة مفضييية إىل اامنازعة لفحِش التفاوت بل شيياو وشيياو, 

 .  (2)وثوب وثوب, فيوجا الفساد

وكذلك إذا كان البيع فيه أجل, يط ر لصحته أن يكون األجل معلوًما, فإن كان جمهواًل يفسد البيع, سواء 

 (3)يح, ونزول اام ر, وقدوم زيد أم متقاربة كاحلصيياد, والديا أكانت جهالة األجل فاحطيية كهبوب الر

 .  (5)واامهرجان وقدوم احلاج ونحو ذلك  (4)والنريوز 

وهذه البياعات  نقلا جا،زًو إذا أسييقف اآلجال اامنهولة قبل حلوهلا عندها خالًفا لزفر بن اهلذيل فإنه 

الدليل هنا إن اامفسد خارج عن صلا العقد, وقد يقول: ال  صح فإهنا انعقدت فاسدو فال ينقلا جا،زًو, و

 .  (6)سقف قبل  قرره فينقلا العقد جا،ًزا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 109-4/108(, وحاشية ابن عابدين: )5/168انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( وما بعدها . 3/3(, والفتاوى اهلندية: )4/109(, وحاشية ابن عابدين: )158, 5/156انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 ( . 5/82: هو دو  احلا بالقدم لينترش . رد اامحتار: )-بكس الدال-الديا  ( 3)

سية االيراني( انظر: ا4) طم سنة ال سنة لنريوز أو النوروز هو أول يوم من ال شهر مار  من ال رشين من  ة, ويوافق اليوم احلادي و الع

  (2/962انظر: اامعنا الوسيف:)  .ااميالدية

 ( . 2/343(, وفتح باب العناية: )2/26( وما بعدها, واالختيار: )4/106(, وابن عابدين: )5/178انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

 انظر: اامصادر السابقة . ( 6)

= 
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غري ملنئ بالتهديد باحلبس والرضيير اليسييري, فإنه يوجا فسيياد  االكراه إذا كان :هذااإلكراه عىل البيع -3

  ألن االكراه غري ااملنئ البيع وال يب له, فيثبت به ااملك عند القبض وينقلا صييحيًحا الزًما بإجازو اامكره

صحته ضا وهو ليس ركنًا من أركان البيع, بل هو رشر من رشور  وعىل  (1)ال يعدم االختيار وإنام يعدم الر

 .  (2)هذا ارج بيع اامض ر, بيع اهلازل, وبيع التلنئة

 وهي أنواع:  (3)من رشور صحة البيع أن يكون خالًيا عن الرشور اامفسدو, وجود رشط فاسد:-4

رشر حيتمل الوجود والعدم -أ ش ى ناقة عىل أهنا حامل ألن ال رشور التي يف وجودها غرر نحو ما إذا ا ال

هبذا  كان يف البيع  عارٍض ف مل أن يكون ل حال  ألن عظا الب ن والتحرك حيت يه لل وال يمكن الوقوف عل

 .  (4)الرشِر غرر يوجا فساده

صوت أو كبش عىل أنه ن اح أو ديك عىل أنه وعىل هذا ارج رشاء بقرو عىل أهنا حلوب, أو قم رية عىل أهنا  

 . (5)مقا ل فالبيع فاسد عند أيب حنيفة وحممد يف إحدى الروايتل عنه  ألنه رشر فيه غرر

ضيه العقد, وفيه منفعة للبا،ع أو للمط ي, وليس بمال،ا, وال مما جرى به التعامل بل -ب كل رشر ال يقت

سنة فالبيع يف النا , نحو إذا باَع دارً  ًضا عىل أن يزرعها  سلمها إليه أو أر شهًرا ثا ي سكنها البا،ع  ا عىل أن ي

 .  (6)كل هذه الصور فاسد

ينبى جواز -ج رشر األجل يف اامبيع العل, والثمن العل وهو أن يرضييب لتسييليمها أجل  ألن القيا  

 .  (7)العقد فيوجا فساد العقدالتنجيل أصاًل, وهو ينفي وجوب التسليا للحال فكان مغرًيا مقتيىض 

 .  (8)رشر خيار مؤبد يف البيع-د

 .  (9)رشر خيار مؤقت بوقت جمهول جهالة فاحطة-هي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5, 4/4(, وحاشية ابن عابدين: )5/176صنا،ع: )انظر: بدا،ع ال( 1)

 (, وينا الكالم عىل بيع اهلازل  مفصال  يف قاعدو ااموقوف من هذا الفصل . 5/176انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 (. 158, 5/156انظر: بدا،ع الصنا،ع: ) ( 3)

 ( . 2/342ح باب العناية: )(, وفت4/107(, وحاشية ابن عابدين: )5/168انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 ( . 5/169انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

 ( . 2/342(, وفتح باب العناية: )170-5/169انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 6)

 ( . 5/174انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 7)

 ( . 5/82(, وحاشية ابن عابدين: )5/174انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

 . اامصادر السابقةانظر:  (9)

= 
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 .  (1)رشر خيار غري مؤقت أصاًل -و

ضيه العقد (2)رشر خيار مؤقت بالزا،د عىل ثالثة أيام عند أيب حنيفة وزفر-ز رشر الذي يقت , وأما إذا كان ال

  . (3)فال يوجا فساده

 اشتامل العقد عىل الربا: -5

من رشور صحة البيع: اخللو عن الربا  ألن البيع الذي فيه ربا فاسد عند احلنفية, وكذلك يط ر أن يكون 

حقيقة الربا كام هي مفسييدو للبيع فاحتامل الربا »البيع خالًيا عن شييبهة الربا واحتامل الربا, قال الكاسيياين: 

ا ما اجتمع احلالل واحلرام يف يشء إال وقد غلا احلرام ":  بن مسييعود , لقول عبد اهلل(4)مفسييد له أيضييً

  ". (5)احلالل

 .  (7)ألن الطبهة ملحقة باحلقيقة يف باب اامحرمات احتياًبا (6)وكذلك شبهة الربا

 يف املبيع:  الفاحش وجود الغرر-6

 ؟ (9)يدري أيكون أم ال وهو ما يكون جمهول العاقبة ال (8)والغرر هو خ ر حصول ال ء وعدم حصوله

فإن كان الغرر يف أصييل البيع بنن يكون حمتماًل للوجود والعدم كبيع الثامر قبل أن تلق وبيع ال ري يف اهلواء 

 .  (10)قبل أن يص اَد فالعقد بابل, وإن كان يف أوصافه كبيع الربا عىل النحل بتمر مق وع فالعقد فاسد

ضه: -7 ش ى عبيع املنقول قبل قب ضها من البا،ع األول اما روي: إذا ا صح بيعه هلا قبل قب أن »ينًا منقولة ال ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . اامصادر السابقةانظر: ( 1)

 .اامصادر السابقةانظر: (2)

 ( . 5/171انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 ( . 193, 5/183بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

(, ال أصَل 1/565يف سلسلة األحاديث الضعيفة: ) -رمحه اهلل-(, قال األلباين 5/193األثر ذكره الكاساين يف بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

اف  العراقي يف تريو اامنهاج, ونقله اامناوي يف فيض القدير, وأقره, وقد اسييتدل هبذا احلديث عىل حتريا الرجل ابنته له, قاله احل

 من الزنا وهو قول احلنفية, وهو إن كان الراجح من حيث النظر لكن ال جيوز االستدالل عليه بمثل هذا احلديث البابل . 

 سنلة بيع العينة . ( وعليها م5/198بدا،ع الصنا،ع: )( 6)

 اامصدر السابق . ( 7)

 ( .48( و)157(, والتعريفات الفقهية: م)672انظر: الكليات: م)( 8)

 انظر: اامصدران السابقان . ( 9)

 ( . 235-2/234(, وفتح باب العناية: )4/107(, وحاشية ابن عابدين: )2/24انظر: االختيار: )( 10)

= 
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 .  (2)والنهي يقتيض فساد اامنهي عنه (1)«هنى عن بيع ما مل يقبضملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 اشتامل العقد عىل التوقيت: -8

سد ألن عقد البيع عقد متليك العل , وعقود من رشور صحة البيع أال يكون العقد مؤقًتا, فإن أقته فالبيع فا

 .  (3)متليك األعيان ال  صح مؤقتة

 .  (4)وهلذا عرف بعض الفقهاء البيَع بننه: عقد معاوضة مالية يفيد ملك عل عىل التنبيد

 السكوت عن أحد العووني يف العقد: -9

ا أن يكون البدل من وًقا به يف أحد نوعي اامبادلة وهي اامبادلة القولية, فإن ك ان من رشور صييحة البيع أيضييً

 .  (5)مسكوً ا عنه فالبيع فاسد

ا

اثالثًا:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدة،اواألدلةاعليهااوماايتعلقابهاامنامسائل:ا

 اعتبار القاعدو عند الفقهاء واألدلة عليه: -أ

 اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو, وذهبوا إىل اجتاهل مها: 

 ا اعتبارها, وأن البيع الفاسد يفيد ااملك عند ا صال القبض به . إن هذه القاعدو هل االجتاه األول:

ية مذها احلنف عد القبض والفوات(6)هذا  لك ب قل اام امالكية يف ن مذها ا قل  (7), ويوافقها  ومذهبها يف ن

 الضامن بعد القبض ويقرر اامذها اامذكور عبارات فقها،ها عىل الوجه اآلا: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نه:( 1) نه: 2/254) احلديث أخرجه أبو داود يف سيين تاب البيوع, وال مذي يف سيين ما ليس عنده من ك باب يف الرجل يبيُع  ( يف 

(, يف باب النهي 738, 2/737( يف باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك من أبواب البيع, وابن ماجة يف سييننه: )5/242)

النهي عن رشبل يف بيع من كتاب البيوع,  ( يف باب2/253عن بيع ما ليس عندك من كتاب التنارات, والدارمي يف سييننه: )

 ( . 4/362( . واحلديث حسن, انظر: حتفة األحوذي: )205, 179, 2/175واالمام أمحد يف مسنده: )

 ( وما بعدها .3/3(, والفتاوى اهلندية: )181, 5/180انظر: بدا،ع الصنا،ع: ) (2)

 ( . 118, 6/117(, وبدا،ع الصنا،ع: )5/93انظر:  بيل احلقا،ق: )( 3)

 ( . 2/3(, ومغني اامحتاج: )3/3انظر: الفتاوى اهلندية: )( 4)

 ( . 2/332(, وفتح باب العناية: )5/60(, وحاشية ابن عابدين: )5/183انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

نا،ع: )( 6) بدا،ع الصيي ًعا: )304-5/299انظر:  قدير م ية ورشح فتح ال يار 6/422(, واهلدا عدها, واالخت يل اامطتار ( وما ب لتعل

لدر اامطتار: )2/22للموصيييل: ) ية: )5/88(, ورد اامحتار عىل ا نا باب الع عدها وفتح  ما ب (, و بيل احلقا،ق 2/344(, و

 ( . 65, 4/64للزيلعي: )

 ( . 3/16(, )1/438(, وحاشية الدسوقي: )2/27انظر: جواهر االكليل: )( 7)

= 
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البيع الفاسد يفيد احلكا عند القبض: يعني أن اامط ي إذا  (1)(377دو رقا: )جاء يف جملة األحكام العدلية ما

 قبض اامبيَع بإذن البا،ع صار مالًكا له, فإذا هلك اامبيع بيًعا فاسًدا عند اامط ي لزمه الضامن . 

 ويقرر ما ذها إليه اامالكية ما ينا: 

اامبيع يف البيع الفاسييد بالقبض من اامطيي ي للمبيع : إنام ينتقل ضييامن (2)جاء يف جواهر االكليل ما مفاده-1

سييواء نقد ثمنه أم ال؟ ومفهوم الضييامن أن ملك الفاسييد ال ينتقل بقبضييه بل ال بد من فوا ه وهلذا قال ابن 

احلاجا: ال ينتقل ااملك فيه إال بالقبض والفوات, قال يف التوضيح: يعني إذا قلنا بانتقال ضامن اامبيع فاسًدا 

لكه ال ينتقل به بل ال بد من ضييميمة فوا ه, وفا،دو نقل ملكه هبام عدم رده, وإباحة االنتفاع به, بقبضييه فم

ستغله  سًدا اامبيَع ُرد اامبيع لبا،عه وجوًبا لبقا،ه عىل ملكه, وإن ا ط ي فا طهور, وإن قبض اام وهذا مقابل اام

بيع فاسًدا إن ن يفت, فإن فات صح البيُع بعد قبضه فال يرد  ألن ضامنه منه, واخلراج بالضامن, وحمل رد اام

 اامطتلف يف صحته وعدمها, بالثمن الذي بيع به . 

ما مفاده: كل بيع فاسييٍد فضييامنه من البا،ع, فإن قبضييه  (3)ويف رسييالة أيب زيد القريواين ورشحه للزروق-2

ااملك بعقده, فضييامنه من ربه  اامبتاُع فضييامنه من اامبتاع من يوم قبضييه, واامطييهور أن البيَع الفاسييَد ال ينقل

ضمنه بالقبض ولو كان جممًعا عىل  طهور وأنه ي ط ي بنفس العقد عىل اام صحيح فإنه عىل ذمة اام بطالف ال

 « . فساده وهو اامطهور

سالك إىل قواعد االمام مالك-3 ضاح اام ساده هل (4)ويف إي سعون: البيع اامنمع عىل ف : القاعدو الرابعة والت

 .  (5)«ك لقصد اامتبايعل أم ال؟ لكونه عىل خالف الرشع. اختلفوا فيه...ينقل شبهة اامل

: القبض يوجا انتقال الضامن إىل اامط ي فيام ال يضمن (6)ويف الذخريو للقرايف ما يؤكد هذا اامعنى مفاده-4

يه حق  وف- ًقا أو رشر ميضيي زمان, ليتسييع القبض عىل اخلالف يف ذلك فيام ف ما م ل ية بمنرد العقد إ

ًبا من العاقدين حالة العقد ... وما عدا ذلك فالعقد كاٍف يف  كاامكيل, أو ااموزون أو اامعدود وما كان غا،

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ما بعدها . ( و1/207جملة األحكام العدلية مع رشحه: )( 1)

 ( . 2/27جواهر االكليل: )( 2)

 ( بترصف . 122, 2/121رشح الزروق: )( 3)

 ( . 355إيضاح اامسالك: م)( 4)

 ( . 93-5/92(, وحاشية الزرقاين: )4/380انظر  فصيل الكالم عىل القاعدو يف رشح احل اب: )( 5)

 ( وما بعدها . 2/230(, وكذلك انظر: بداية اامنتهد: )4/340الذخريو للقرايف: )( 6)

= 
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 انتقال ااملك يف اامتعل اامتميز . 

ففذلكة القول إن القبض عندها ينقل الضييامن وإن كان العقد فاسييًدا وأما إذا حصييل ما يعتربونه فوً ا بعد 

 , واهلل أعلا . (1)لك عندهاالقبض فإنه قد ينقل اام

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا: 

طة -1 ستدلوا بحديث عا، سول اهلل }ا ط َي بريرَو, فنبى مواليها أن ملسو هيلع هللا ىلص : حيث ذكرت لر أهنا أرادت أن  

يبيعوها إال برشر: أن يكون الوالء هلا فقال هلا: خذهيا واش بي هلا الوالء, فإن الوالء امن أعتق, فاش هتا 

 .  (2)مع رشر الوالء هلا

 أجاز العتق مع فساد البيع بالرشر, وهذا دليل عىل ثبوت ااملك هلا . ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة من احلديث: أن النبي 

رشر, وال يدل عىل ما ذكروه, وليس يف  صحة العقد وب الن ال ولقا،ل أن يقول: حديث بريرو إنام يدل عىل 

رشر, بل ش هتا هبذا ال طة ا رشر ملسو هيلع هللا ىلص الظاهر أن أهل بريرو حل َبلغها إنكار النبي  احلديِث أن عا، هذا ال

 .  (3) ركوه, وحيتمل أن الرشر كان سابًقا للعقد, فلا يؤثر فيه

وألن هذا بيع مرشوع فيفيد ااملك يف اجللمة استدالاًل بسا،ر البياعات اامرشوعة, والدليل عىل أنه بيع إن -2

رغوب مااًل كان أو غري ماٍل, ويف عرف الرشييع: هو مبادلة مال البيع يف اللغة: مبادلة يشء مرغوب ب ييء م

متقوم بامل متقوم وقد وجد ذلك فكان بيًعا, والدليل عىل أنه مرشوع النصوم العامة اام لقة يف باب البيع, 

 .  (5)فمن ادعى التطصيص والتقييد فعليه الدليل (4)...﴾ ٹ ٹ ٹ : ﴿من نحو قوله 

ستدالل بداللة اال -3 رشوع, اال سدو م رشور الفا صل اال اُع عىل أن البيع اخلايل عن ال اع, وهو أنه ح

ومفيد للملك, وقران هذه الرشييور بالبيع ذكًرا ن يصييح, فالتحق ذكرها بالعدم, إذ ااموجود ااملحق بالعدم 

اامفسييد  رشًعا والعدم األصيييل سييواء وإذا أحلق بالعدم يف نفس البيع خالًيا عن اامفسييد, والبيع اخلايل عن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/27(, وجواهر االكليل: )2/230انظر: بداية اامنتهد وهناية اامقتصد: )( 1)

(, يف باب استعانة اامكا ا وسؤاله النا  من كتاب اامكا ا, وباب 3/199( احلديث متفق عليه, أخرجه البطاري يف صحيحه: )2)

رشور يف الوالء من ك صحيحه: )ما جيوز من رشور اامكا ا وباب ال سلا يف  رشور. وم (, يف: باب 1143-2/1141تاب ال

 إنام الوالء امن أعتق من كتاب العتق.

 ( . 328-6/327انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( من سورو البقرو . 275اآلية: )( 4)

 ( . 5/299انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

= 
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 . (1)مرشوع ومفيد للملك باال اع

ضاًفا إىل حمله -4 صدر من أهله وهو اامكلف اامطابا م ش يُت,  -وألن ركن التمليك وهو قوله: بعُت وا

سي ساد امعنى جيوهو اامال عن والية إذ الكالم فيهام, فينعقد لكونه و صالح, والف اوره, كالبيع وقت لة إىل اام

النعقاد بل يقرره, ألنه يقتيضيي  صييور اامنهي عنه, والقدرو عليه  ألن النهي عام ال النداء والنهي ال ينفي ا

 .  (2)يتصور وعن غري اامقدور قبيح

تدالل:  هلذا االسيي ية, »قال القرايف حتريًرا  اماه نت اامفسيييدو يف نفس ا كا ية  اماه كان يف نفس ا إن النهي إذا 

اسييد كام أن األمَر إنام يعتمد اامصييالَح كالنهي عن بيع واامتضييمن للمفسييدو فاسييد, فإن النهي إنام يعتمد اامف

العقد أربعة عوضييان وعاقدان فمتى وجدت األربعة من  يف إن كان ه: اخلنزير وااميتة وبيع السييفيه . وحترير

ساامة عن النهي, فيكون النهي إنام ساامة عن النهي فقد وجدت ااماهية اامعتربو رشًعا    علق بنمر حيث اجلملة 

ها, ومتى انطرخارج ع كل ن عدم  عدم ل بة كام   ية اامرك اماه ية  ألن ا اماه عدمت ا قد  عة ف حد من األرب م وا

أجزا،ها  عدم لعدم بعض أجزا،ها, فإذا باَع سييفيه من سييفيه مخًرا بطنزير فنميع األركان معدومة فااماهية 

ير فقد فقَد ركن من األربعة معدومة, والنهي والفسيياد يف نفس ااماهية, وإذا باَع رشيييد من رشيييد ثوًبا بطنز

ضل, فتكون ااماهية معدومة رشًعا, وال فرق يف ذلك بل واحد من األربعة أو اثنل أو أكثر,  وهو أحد العو

فإذا باَع رشيد من رشيد فضة بفضة فاألركان األربعة موجودو ساامة عن النهي الرشعي, فإذا كانت إحدى 

صل ألحد الع صف ح ضتل أكثر فالكثرو و صف متعلق النهي دون ااماهية, فهذا هو حترير الف ضل فالو و

سدو, والنهي إنام  سان عن اامف صل ااماهية هنا  كون النهي يف ااماهية أو يف أمر خارج عنها ... إذا  قرر هذا فن

, ولو هو يف اخلارج عنها, فلو قلنا بالفساد م لًقا لسوينا بل ااماهية اامتضمنة للفساد, وبل الساامة عن الفساد

قلنا بالصحة م لًقا لسوينا بل ااماهية الساامة يف ذاهتا وصفاهتا وبل اامتضمنة للفساد يف صفاهتا . وذلك غري 

جا،ز, فإن التسييوية بل موابن الفسيياد وبل السييان عن الفسيياد خالف القواعد فتعل حينئٍذ أن األصييل 

هي واألصييل يف  رصييفات اامسييلمل باألصييل, والوصييف بالوصييف, فنقول: أصييل ااماهية سييان عن الن

صحة, ويثبت للوصف الذي هو الزيادو  صحة حتى يرد هني, فيثبت ألصل ااماهية الذي هو ال وعقودها ال

 .  (3)للمفسدو الوصف العارض وهو النهي فيفسد الوصف دون األصل وهو اام لوب, وهو فقه حسن

 أعلا . وعىل هذا  قوم نظرية التفريق بل الفاسد والبابل, واهلل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/299انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( .2/344(, وفتح باب العناية: )2/22لتعليل اامطتار: ) انظر: االختيار( 2)

 (, الفرق السبعون . 149-2/148الفروق للقرايف: )( 3)
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االستدالل بقيا  البيع الفاسد عىل سا،ر العقود الفاسدو مثل النكاح الفاسد إذا حصل الورء, والكتابة -5

سدو يف  سمية الفا سدو إذا حصل الترصف من الوكيل فيها, والت صفة, والوكالة الفا سدو إذا وجدت ال الفا

 .  (1)عقد النكاح وكذلك العارية واخللع

أن العقود الفاسدو نوعان: أحدمها: »حي إىل اجلواب عىل هذا االستدالل, قال: وللزرك   فصيل حسن يو

لترصف فيها باالذن, لكن خصا،صها  زول لاجلا،زو كالرشكة, والوكالة واامضاربة ففسادها ال يمنع نفوذًا 

 بفسادها, فال يصدق عليها أسامء العقود إال مقيدو بالفساد . 

ا ال يتمكن العبد من اخلروج منه بقوله كاالحرام الصييحيح يف لزوم االمتام, والثاين: الالزمة,  نقسييا إىل: م

وكذلك الكتابة, واخللع ي  ا عليهام ال الق والعتق وإىل ما يتمكن العبد من اخلروج منه كالبيع الفاسييد 

 .  (2)فال ي  ا عليه يشء من أحكام الصحيح

ري مسلا  إذ األحكام يف النكاح  تعلق بمنرد العقد ويمكن أن جياب عن قياسها عىل النكاح الفاسد بننه غ

ال بالورء, وهلذا يملك به ال الق والظهار واخللع بطالف الفاسييد, وقد أ عنا عىل أنه ال يملك البضييع 

. ويمكن أيًضا أن جياب عن قياسها عىل الكتابة بنن العتق حصل بوجود الصفة  (3)بالورء يف النكاح الفاسد

 .  (4)لو مات السيد ب لت الصفة, ون يعتق باألداء إىل الوارثال بالعقد, وهلذا 

سليف -6 ضامن للبدل عن عقد فيه   صل عليه ال صفٍة يملك اامبيَع ابتداًء بعقد, وقد ح ط ي عىل  وألن اام

 .  (5)فوجَا أن يملكه كام لو كان العقد صحيًحا

الضامن, والضامن هنا عىل اامط ي إذا هلك  وألن األصل اامقرر أن ااملك يف اامضمون يقع امن يتقرر عليه-7

 .  (6)اامبيع بغري خالف بل الفقهاء

سد ال يفيد حكاًم  عدم اعتبار هذه القاع االجتاه الثاين: سدو أن الفا ضات الفا صل اامقرر يف  اامعاو دو, بل األ

 .  (7)«قبضحصل فيه ال وإنكالبابل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/15(, واامنثور يف القواعد للزرك : )9/378(, واامنموع رشح اامهذب: )345-2/344انظر: فتح باب العناية: )( 1)

 . ( 410-2/409اامنثور يف القواعد للزرك : )( 2)

 ( . 9/378انظر: اامنموع رشح اامهذب: )( 3)

 انظر: اامصدر السابق . ( 4)

 ( . 6/327انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 6/328(, واامغني البن قدامة: )2/27(, وجواهر االكليل: )15/183انظر: اامبسور: )( 6)

 ( . 3/84(  و حاشية اجلمل: ) 3/62الكايف البن قدامة: )( 7)

= 
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ل به ملك, سييواء ا صييل به القبض أو ن يتصييل, وال ينفذ وعىل هذا العقد الفاسييد ال يفيد احلكا, ون حيصيي

  رصف اامط ي فيه ببيع وال هبة وال عتق وال غريه, وعليه رد اامبيع مع نام،ه اامتصل واامنتقَل. 

 .  (3), ويوافقها مذها اامالكية إذا ن يتصل به فوت(2), واحلنابلة(1)وهذا مذها الطافعية

 ا: واستدل أصحاب هذا القول بام ين

 . (4)﴾ ڀٺ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ : ﴿استدلوا بقوله -1

 .  (5)وجه الداللة من اآلية: أن العقد الذي فيه الربا عقد فاسد, فلو كان اامقبوض بعقد فاسٍد يملكه اما  وعده

 .  (6)وألنه مقبوض بعقد فاسد فلا يملكه كام لو كان الثمن ميتًة أو دًما-2

قيا  مع الفارق, وذلك ألن نظرية التفريق بل البابل والفاسييد  قيضيي عىل هذا ويمكن أن جياب بننه 

االستدالل, إذ البيع بميتة أو دم ونحو ذلك مما ال يكون مااًل رشًعا ليس ببيع أصاًل لوجود اختالل يف أصل 

 ااماهية . 

سد حمظور لكونه منهًيا عنه رشًعا, واامنهي عنه يكون حر-3 سببًا البيع البابل أو الفا صلح  اًما, واحلرام ال ي

باره  يان أن ذلك الترصييف قد خرج عن اعت ل  ا األثر عليه, وذلك ألن النهي عن الترصييف إنام هو لب

 ورشعيته . 

ومعلوم أن ااملك نعمة, لكونه ذريعة إىل قضاء اامآرب, ووسيلة إىل درك اام الا, والنعمة ال  نار باامحظور 

 .  (7)واامنار بهالش ار اامناسبة بل اامنار 

ويمكن أن يفصييل هنا بنن ااملك ما أنيف باامحظور بل بالبيع, وهو غري حمظور وال منهي عنه رشًعا لعموم 

سد ونحوه كام يف البيع وقت النداء فإن النهي  (8)...﴾ ٹ ٹ ٹ قوله: ﴿ رشر الفا صل به من ال إنام اامحظور ما يت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هذب: )( 1) ية اجلمل: )3/76(, وروضييية ال البل: )378-9/377انظر: اامنموع رشح اام (, واالنصييياف: 3/85(, وحاشيي

 ( . 15/263(, و)11/518-519)

 ( . 11/243(, والرشح الكبري للمقدا: )3/62(, والكايف: )6/327انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 2/230(, وبداية اامنتهد: )4/340(, والذخريو: )2/27انظر: جواهر االكليل: )( 3)

 ( من سورو البقرو . 275اآلية: )( 4)

 ( . 9/378انظر: اامنموع رشح اامهذب: )( 5)

 ( . 6/327(, واامغني البن قدامة: )9/378انظر: اامنموع رشح اامهذب: )( 6)

 ( . 2/344: )(, وفتح باب العناية5/299(, وبدا،ع الصنا،ع: )3/429انظر: هناية اامحتاج: )( 7)

 ( من سورو البقرو . 275اآلية: )( 8)

= 
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 , وإىل هذا أشار القرايف بتفصيله السابق . (1)سعي بسبا البيعورد فيه امعنى غري البيع وهو االشتغال عن ال

كام أشييار إليه القرايف .. بنن النهي يعتمد الفاسييد, ومتى ورد هني ب ل ذلك العقد, وذلك -واامعنى يف هذا 

الترصييف بنملته, فإن ذلك العقَد إنام اقتىضيي ملك ااماهية بذلك الوصييف, أما بدونه فلا يتعرض له 

 .  (2)فيبقى عىل األصل غري معقود عليه, فريد من يد قابضه بغري عقدٍ  اامتعاقدان,

, والبيع (3)«من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردن »ملسو هيلع هللا ىلص: ويمكن أن يسييتدل عىل هذا االجتاه بقوله -4

 اامنهي عنه وقَع عىل غري ما أمر به الطارُع, فيكون مردوًدا فكننه ن يوجد . 

وهو ال يقتيضيي  (5)وهو فسيياد اامنهي عنه بنملته (4)االسييتدالل بالنهي عىل الفسييادأ ع سييلف األمة عىل -5

  ر ا األثر عليه لفساد ذا ه . 

أي ال يقتيض  (6)أجيا بنن النهي يقتيض الفساد إذا كان لعينه وأما إذا كان لوصفه فال يقتيض الفساد يف أصله

 فساد اامنهي عنه . 

بالعقد واهلبة-6 باهلبة عن القبض إىل العقد ن ينتقل ااملك  وألن اامبيع يملك  بالقبض, فلام ن ينتقل ااملك 

 .  (7)بالبيع عن العقد إىل القبض

ولقا،ل أن يقول: حصييل  صييور العقد وإال ليس هناك مانع وال مبيع, واما حصييل القبض  نكد وقوع العقد 

 و ر ا عليه الضامن . 

من أن يكوَن بالعقِد أو بالقبض أو هبام  يًعا, فلا جيز أن وألن كل ملك ما قبض عن بيع فاسييٍد ال الو -7

يكون بالعقد وحده  ألنه لو ن يتعقبه القبض ن حيصييل به ااملك, ون جيز أن يكون بالقبض وحده ألنه لو ن 

 يتقدمه العقد ن حيصل به ااملك, ون جيز أن يكون بالعقد والقبض مًعا ألمرين: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/344انظر: فتح باب العناية: )( 1)

 ( . 2/158(, وانظر اجلواب عليه يف هتذيا الفروق: )2/149انظر: الفروق للقرايف: )( 2)

 ( . 3/1342(, ومسلا يف صحيحه: )5/31احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 3)

راد يف أن النهي يقتيض الفساد لصالح الدين بن كيكلدي العالثي, حتقيق د. حممد إبراهيا السلقيني, من م بوعات انظر: حتقيق اام( 4)

 جممع اللغة العربية بدمطق . 

يه . انظر: البحر اامحيف: )( 5) مدي: 2/52(, واامسييتصييفى: )2/444هذا اال اع منتقض لوجود اخلالف ف كام لآل (, واالح

 ( . 1/184(, واامعتمد أليب احلسل البرصي: )73البن احلاجا: م)(, واامنتهى 3/174)

 ( . 293-292(, والتمهيد يف تريو الفروع عىل األصول: م)22/445انظر: البحر اامحيف: )( 6)

 ( . 5/316انظر: احلاوي الكبري: )( 7)

= 
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 البيوع التي ينتقل ااملك فيها بنفس العقد . أحدمها: أنه خمالف اموضوع 

والثاين: أن للبا،ع بعد وجود العقد والقبض اسيي جاعه من اامطيي ي, وم البته بمهر اامثل إن وبئ اجلارية 

اامقبوضة بالعقد الفاسد, ولو ملكه ن جيز انتزاع ملكه يف يده وال م البته بمهر يف ورء ملكه, فدل عىل انتفاء 

 .  (1)حوالااملك يف األ

ليس ااملك هنا كام هو يف العقد الصحيح, إذ ااملك الثابت يف العقد الفاسد هو لتقرر الضامن عليه وإال يرجع 

 .  (2)الضامن إىل البا،ع, وهو يضمن لنفسه, وهلذا قالوا: الفاسد يفيد ااملك بالقيمة ال بالثمن

صال القبض به وذلك وهو القول بنن الفا- الذي يظهر ليبعد هذا العرض والبيان  سد يفيد احلكا عند ا 

 اما ينا: 

ساد وبل -1 سوية بل موابن الف يض الت سد والبابل  ألن عدم التفريق يقت صحة نظرية التفريق بل الفا ل

 . (3)السان عن الفساد وهو خالف القواعد اامقررو

ص-2 صحة ما دامت حتتمل  لك  ألن   صل يف اامعامالت محلها عىل ال صحيح وألن األ حيح ما يتحمل الت

 من العقود أوىل من إب اله يف باب اامعامالت إذ فيه يس وسامحة . 

وألن قيا  البيع الفاسييد عىل العقود الفاسييدو يف ثبوت احلكا قيا  صييحيح جار عىل األصييل, وهلذا -3

يف  , وكذلك: القبض(4)ذكروا من األصييول اامقررو عندها: فاسييد كل عقٍد كصييحيحه يف الضييامن وعدمه

, وكذلك األصييل عندها: حكا فاسييد العقود حكا صييحيحها يف (5)العقد الفاسييد كالقبض يف الصييحيح

 , فلام جاز قياسه عىل العقود الصحيحة َجاَز قياسه عىل العقود الفاسدو جلامع الفساد . (6)التغابن فيام حيف

متام العقد يف اام-4 به أحكام يف الرشييع, إذ القبض من  عاوضيييات, جاء يف روضييية وألن القبض يتعلق 

ضامن البا،ع: »(7)ال البل ط ي, فاامبيع قبل القبض من  ضامن إىل اام ...  (8)للقبض حكامن: أحدمها: انتقال ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .317-5/316انظر: احلاوي الكبري: ) (1)

 ب البيوع . ( كتا5/170انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 ( . 149-2/148أشار إليه القرايف يف الفروق: )( 3)

سبكي: )9-3/8انظر: اامنثور يف القواعد: )( 4) شباه والنظا،ر البن ال سيوبي: م)1/307(, واأل شباه والنظا،ر لل -474(, واأل

 ( . 3/268(, وكطاف القناع: )475

 ( . 4/89) (, وروضة ال البل:7/223انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 3/12اامنثور يف القواعد: ) انظر: (6)

 ( وما بعدها . 3/159روضة ال البل: )( 7)

 مفهوم هذا الكالم أن اامبيع بعد القبض من ضامن اامط ي . ( 8)
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احلكا الثاين: التسلف عىل الترصف, فال جيوز بيع اامبيع قبل القبض عقاًرا كان أو منقواًل ال بإذن البا،ع, وال 

 « . ال بعدهدون إذنه, ال قبل أداء الثمن و

ساد العقد يمنع من الترصف يف اامبيع  سٍد يتعلق به هذان احلكامن, إال أن ف هذا يدل عىل أن اامقبوض بعقد فا

 لكونه واجا الرد, وبقي انتقال الضامن ألنه مقبوض قبض ضامن ال قبض أمانة . 

يق بينه وبل غريه من وألن البيع كسييا،ر اامعاوضييات من الكتابة واخللع والنكاح, وليس يتوجه التفر-5

 اامعاوضات, واهلل أعلا بالصواب . 

 صفة املل  الثابت بعد القبض يف العقد الفاسد: -ب

مما ينبغي التنويه به أن ااملك الثابت بعد القبض يف العقد الفاسييد ليس كصييفة ااملك الثابت يف العقد -1

لة بالعقِد الفاسييد اختلفوا يف ماهية ااملك الصييحيح, فالقا،لون باعتبار هذه القاعدو, وبثبوت ااملك يف اجلم

 احلاصل به وذهبوا إىل ثالثة اجتاهات: 

أن ااملك الثابت يف العقد الفاسييد هو ااملك اخلبيث احلرام, وهو القول الصييحيح اامطتار عند  االجتاه األول:

يار مطيييا،خ بلخ منها ,(1) هور احلنفية بدا،ع الصيينا،ع: (2)وهو اخت قال يف  ث»,  ابت هبذا البيع ملك ألن ال

خبيث, وااملك اخلبيث ال يفيد إبالق االنتفاع ألنه واجا الرفع, ويف االنتفاع به  قرر له وفيه  قرير الفساد 

 .  (3)«وهلذا ن يفد ااملك قبل القبض حترًزا عن  قرير الفساد بالتسليا

ط ي اامبيَع ملًكا خبيًثا با: »(4)قال يف فتح باب العناية إذا ملكه  ثبت : »(5), ويف الدر اامطتار«لقيمةملكه أي اام

كل أحكام ااملك إال مخسة, ال حيل أكله, وال لبسه, وال وبؤها, وال أن يتزوجها منه البا،ع, وال شفعة جلاره 

سة, قال ابن عابدين:  ساد شفعة هبا وهي  قوله ملكه أي ملًكا خبيًثا حراًما فال حيل »لو عقاًرا, وكذلك وال 

 .  (6)«ه, وأفاد أنه يملك عينهأكله وال لبس

واسييتدلوا عىل هذا اامعنى بمسييا،ل وهي: إذا اشيي ى داًرا برشيياء فاسييٍد وقبضييها, فبيع بننبها دار أخرى 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نا،ع: )( 1) بدا،ع الصيي قدير: )5/304انظر:  بدين: )6/422(, ورشح فتح ال عا ية ابن  ية: 5/88(, وحاشيي نا باب الع (, وفتح 

 ( . 9/377(, وكذلك اامنموع: )2/344)

 ( . 5/304بدا،ع الصنا،ع: ) انظر: (2)

 ( . 6/372انظر: رشح فتح القدير والعناية مًعا: )( 3)

 ( . 2/344فتح باب العناية: )( 4)

 ( . 5/90الدر اامطتار رشح  نوير األبصار: )( 5)

 ( . 5/89حاشية ابن عابدين : )( 6)

= 
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ضها ثا ردها عىل البا،ع وجا  سٍد وقب رشاء فا ش ى جارية ب سه, ولو ا طفعة لنف ط ي أن ينخذها بال للم

يتيا بيًعا فاسًدا, وقبضه اامط ي ثا أعتقه جاز عتقه, فعلا هبذه  عليه االسترباء ولو َباَع األب أو الويص عبد

 . (1)األحكام أن اامملوك بالقبض يف العتق الفاسد مملوك العل ولكنه ملك ضعيف

اامبيع يف البيع الفاسييد مملوك الترصييف, ال مملوك العل, وهو قول مطييا،خ أهل العراق من  االجتاه الثاين:

 .  (2)احلنفية

ستدلوا ش اها  وا ط ي ورء اجلارية التي ا عىل هذا االجتاه بننه لو أفاد ذلك ااملك أي م لق ااملك جلاَز للم

سًدا, وجاز أخذ  طفيع يف الدار اامط او رشاًء فا طفعة لل ش اه كذلك  ألن ال سٍد وحيل أكل بعام ا برشاء فا

 . (3)فااملك م لق له, لكن ليس له ذلك وهذا يدل عىل أنه يفيد ملك الترصف فق

أن اامملوك يف البيع الفاسييد مملوك ضييامن, وهو يفيد شييبهة ااملك وهذا قول بعض فقهاء  االجتاه الثالث:

 .  (4)اامالكية

 « . : إن البيع الفاسد ال ينقل ااملك, وإنام ينقل شبهة ااملك(5)قال يف مواها اجلليل

 إنام ينتقل من البا،ع للمط ي بالقبض.  :إذا كان البيع فاسًدا أي ألن الضامن فيه(6)ويف حاشية الدسوقي

هو القول بنن ااملك الثابت يف العقد الفاسد هو ملك العل ال ملك الترصف  الذي يظهر ليبعد هذا البيان 

لكونه مسيتحق الفسيخ وهو الذي عرب عنه فقهاء احلنفية بااملك اخلبيث احلرام    إال أن ااملك يكون ضيعيًفا

 ألن اخلبيث واحلرام ال يتصف هبام ااملك .  وأرى أنه  عبري غري سديد

 وألن ملك الترصف ال يتعلق به ضامن إذا كان عن بريق الوكالة . 

صحة البيوع بالثمن  ضامن عليه كام أنه ال يفيد  شبهة ااملك فإنه ال يفيد أن يتقرر ال وأما القول بنن الثابت هو 

 اامسمى . 

رمة وإىل مكروهة فنما اامحرمة فإهنا إذا فا ت مضت نقسا إىل حموع الفاسدو عند مالك  والبي»قال ابن رشد: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .6/372هلداية: )انظر: العناية عىل ا( 1)

 ( . 5/89(, وحاشية ابن عابدين: )422, 6/371انظر: رشح فتح القدير, والعناية مًعا: )( 2)

 ( . 6/371انظر: العناية: )( 3)

 ( . 231-2/230(, وبداية اامنتهد: )3/146(, وحاشية الدسوقي: )4/222(, ومواها اجلليل: )4/340انظر: الذخريو: )( 4)

 ( . 4/385(, )4/222: )مواها اجلليل( 5)

 ( . 3/146حاشية الدسوقي: )( 6)

= 
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بالقيمة, وأما اامكروهة فإهنا إذا فا ت صييحت عنده, وربام صييح عنده بعض البيوع الفاسييدو بالقبض خلفة 

 .  (1)الكراهة عنده يف ذلك

 يًعا فاسًدا عىل قولل: بناًء عىل ما سبق اختلف فقهاء احلنفية يف كيفية حصول ااملك والترصف يف اامبيع ب-2

ضعيف غري الزم ولذا  القول األول: إن جواز الترصف يف اامبيع مبني عىل ملك العل إال أن ااملك الثابت به 

طهور عند فقهاء احلنفية صل عن بريق  (2)ال حيل به م لق االنتفاع وهو قول اام رصف حي وعىل هذا جواز الت

 العقد والقبض ... . 

امطيي ي يملك الترصييف فيه باعتبار  سييليف البا،ع له, ال باعتبار متلك العل, وأن العقد ال إن ا القول الثاين:

 . (3)يفيد شيًئا لفساده, وهو قول العراقيل من األحناف

 صفات ااملك الثابت يف العقد الفاسد: -3

 ااملك الثابت يف العقد الفاسد له صفات ذكرها فقهاء احلنفية وهي عىل النحو التايل: 

ساد مق ن به  :إنه مل   ي الزم-1 سخ, وذلك ألن البيع وإن كان مرشوًعا يف ذا ه فالف ستحق الف بل هو م

 .  (4)ذكًرا, ودفع الفساد واجا, وال يمكن إال بفسخ العقد فيستحق فسطه لكن لغريه ال لعينه

ضمون بالقيمة أو باملثل-2 سد مل  م سمى بطالف البيع أن الثابت بالبيع الفا صحيح  ألن القيمة  ال باام ال

هي ااموجا األصيييل يف البياعات  ألهنا مثل البيع يف اامالية إال أنه يعدل عنها إىل اامسييمى وهو الذي ا فق 

سمية فإذا ن  صح وجا اامصري إىل ااموجا األصيل خصوًصا إذا كان الفساد  عليه ال رفان إذا صحت الت

 ت اامسمى فصار كننه باَع وسكت عن ذكر الثمن . من قبل اامسمى  ألن التسمية إذا ن  صح ن يثب

 . (6)  ألنه به يتقرر عليه(5)واامعترب يف القيمة يوم القبض عند الطيطل ويوم اال الف عند حممد

خالفها فقهاء اامالكية يف البياعات الفاسييدو اامكروهة وهي البيوع اامطتلف يف صييحتها وعدمها فقالوا: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/230بداية اامنتهد: )( 1)

 ( . 5/89(, ورد اامحتار: )4/62(, و بيل احلقا،ق: )6/377(, والبناية: )5/304انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 ( . 6/371(, والعناية: )5/89انظر: حاشية ابن عابدين: )( 3)

 ( .5/300: )بدا،ع الصنا،ع( 4)

 ( وما بعدها . 5/90(, وحاشية ابن عابدين: )4/62(, و بيل احلقا،ق: )2/23(, واالختيار: )5/304انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 5)

 ( .2/344انظر: فتح باب العناية: )( 6)

= 
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 .  (1)بصحتها بالثمن الذي بيع به

ليس فيه انتفاع بعل اامملوك كالبيع واهلبة والصدقة واالعتاق إن هذا املل  يفيد املشرتي انطالق ترصف -3

والتدبري والكتابة والرهن واالجارو ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاع بعل اامبيع, وأما الترصف الذي فيه انتفاع 

صحيح بعل اامملوك كنكل ال عام, وليس الثوب, وركوب الدا سكنى الدار, واالستمتاع باجلارية فال بة, و

أنه ال حيل  ألن الثابت هبذا البيع ملك خبيث وااملك اخلبيث ال يفيد إبالق االنتفاع, وهذا مذها احلنفية 

 .  (2)بغري خالٍف فيام بينها

 رشوط إفادة البيع الفاسد املل : -4

 رشور بياهنا عىل ال  يا اامذيل: اش ر فقهاء احلنفية الفادو البيع الفاسد ااملك عدو 

القبض, فال يثبت ااملك قبل القبض  ألنه واجا الفسييخ رفًعا للفسيياد ويف وجوب ااملك قبل القبض -1

 .  (3) قرر الفساد

بل -2 قد ق بداللة االذن هو أن يقبضيييه عقا الع با،ع رصحًيا أو داللًة, واامعنى  بإذن ال أن يكون القبض 

 إن ن يكن بحرضو البا،ع ن يملكه بطالف الرصيح فإنه يفيد م لًقا . االف اق بحرضو البا،ع ف

 .  (4)وعىل هذا إذا قبض بغري إذنه أصاًل ال يثبت ااملك بنن هناه عن القبض بغري حميرض منه

أن يكون يف العقد عوضييان كل واحٍد منهام مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة اامال باامال, فيطرج عن -3

ار البيع بااميتة, والدم واحلر والربح التي هتا, والبيع مع نفي الثمن, وجيعل الكل باباًل لعدم هذا االشيي 

 .  (5)اامالية يف هذه األشياء سواء كانت ثمنًا أو مثمنًا

ا أن ال يكون للبا،ع خيار الرشيير, ألن رشر اخليار يمنع ااملك يف البيع الصييحيح ففي -4 ويطيي ر أيضييً

 .  (7)فق عليه بعض فقهاء اامالكية, ووا(6)الفاسد أوىل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .5/66(, ورشح منح اجلليل: )2/27(, وجواهر االكليل: )2/230انظر: بداية اامنتهد: ) (1)

 ( . 90-5/89(, وحاشية ابن عابدين: )5/304ر: بدا،ع الصنا،ع: )انظ( 2)

 ( . 2/344(, وفتح باب العناية: )6/422(, ورشح فتح القدير: )5/304انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 انظر: اامصادر السابقة . ( 4)

  ( .2/344(, وفتح باب العناية: )426(, والعناية: )6/422انظر: رشح فتح القدير: )( 5)

 ( . 2/344(, وفتح باب العناية: )6/422انظر: رشح فتح القدير: )( 6)

 ( . 3/868( والقبس البن العريب: )8/399(, و)7/507انظر: البيان والتحصيل: )( 7)

= 
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 .( 1)اش ر فقهاء اامالكية الفاد ه ااملك أن يكون مع القبض فوت أو أن يستغله اامط ي بعد قبضه-5

ارابعًا:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:ا

سد, كام أهنا  وحي بمدلوهلا إىل نظر رًصا حلكا العقد الفا ية التفريق متثل هذه القاعدو باللف  اامذكور بياًنا خمت

بل الفاسييد والبابل, وهي بمفهومها  لقي الضييوء عىل قضييية العقد الصييحيح عند متامه بالقبض, فالعقد 

وبالتايل فيام ي  ا عليه من الفاسييد عند  هور الفقهاء هو العقد البابل, وها ال يفرقون بينهام يف ااماهية, 

 احلكا . 

سيان وهو ما ن ي  ا سد عندها  صول ااملك . فكام أن  فالبابل والفا صل به فا،دو من ح أثره عليه فلا يثمر ون حت

البابل ال يفيد احلكا فكذلك الفاسد ال أثر له, وال حتصل فا،دو, وال يعترب منعقًدا, فال حكا له أصاًل  ألن احلكا 

 للموجود, وال وجوَد هلذا البيع رشًعا . وإن وجد من حيث الصورو فال اعتبار له . 

صحيح والبيع البابل .  ولكن فقها سد عندها مر بة بل البيع ال سد والبابل, فالبيع الفا ء األحناف يفرقون بل الفا

 وهو يفيد احلكا عند ا صال القبض به . 

صل فيه القبض بإذن البا،ع رصحًيا أو  سخ إذا ح ستحق الف سد يفيد ملك اامعقود عليه ولكنه ملك غري الزم م فالفا

ضامن إال بطالف العقد البابل   بركنه .داللًة . بغري اختالل  ألن العقد إذا ب ل بقي جمرد القبض, وهو ال يوجا ال

  . (2)بالتعدي

ضامن  فاديًا للفوت  القاعدو  صل فيها القبض وما ينقل ال سدو هلا اعتبار رشعي إذا ح هبذا القيد  فيد أن العقود الفا

 الذي حصل و  يسريًا  يف معامالت النا .

اروعاالمندرجةاتحتاهذهاالقاعدة:اخامًسا:االف

حتوي هذه القاعدو فروًعا فقهية كثريًو من  لة البياعات الفاسييدو وكذلك من  لة العقود الفاسييدو, ولكن هذه 

 اامسا،ل يتن ى ترجيها عىل نظرية التفريق بل الفاسد والبابل كام سلف, وها هي األمثلة عىل النحو التايل: 

ه عن الثمن كام لو قال: بعتك هذه الدراجة ثا سييكت عن ثمنها, فالبيع هنا فاسييد عند بيع ما سييكَت في منها:-1

 .  (4)وفقهاء اامالكية (3)فقهاء احلنفية

بغري ثمن فالبيع بابل عند ثا إذا قبض اامطيي ي البيَع بإذن البا،ع ثبت له ااملك بطالف لو نفى العوض قال: بعتك هذا 

 .  (5) هور الفقهاء

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/230(, وبداية اامنتهد: )2/27انظر: جواهر االكليل: )( 1)

 ( . 1/207انظر: جملة األحكام العدلية: )( 2)

 ( . 2/332(, وفتح باب العناية: )5/60(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )5/158دا،ع الصنا،ع: )انظر: ب( 3)

 ( . 2/21انظر: جواهر االكليل: )( 4)

 ( . 6/278(, واامغني البن قدامة: )9/332(, واامنموع رشح اامهذب: )2/21(, وجواهر االكليل: )5/60انظر: رد اامحتار: )( 5)

= 
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 .  (1)عن الثمن كالبيع بقيمته والبيع بالقيمة فاسد  للنهالة ألن اامسكوت

البيع بالقيمة كمن قال: بعتك هذه السيييارو بقيمتها يف السييوق ثا قبض اامطيي ي اامبيَع من البا،ع  ومنها:-2

روفًة , ولعل فسيياد البيع بالقيمة جاء ألجل اجلهالة فإن كانت القيمة مع(2)فإنه يملك اامبيع بالقيمة ال بالثمن

ساد ير فع عن اامبيع, والبيع أقرب إىل اجلواز, واهلل  صف الف لدى التنار وانتفت اجلهالة بالعرف أرى أن و

 أعلا بالصواب . 

 وينا بيان هذه اامسنلة عىل ال  يا اآلا:  : ومنها: بيع امللابنة-3

 التعريف ببيع امللابنة: -1

, وقيل: للمطيي ي زبون ألنه يدفع غريه عن أخذ (3)ع الطييديداامزابنة منخوذو من الزبن, وهو يف اللغة الدف

 .  (4)اامبيع, وهي كلمة مولدو ليست من كالم أهل البادية ومنه الزبانية  ألهنا يدفعون أهل النار إليها

 .  (5)وسميت مزابنة ألهنا  ؤدي إىل النزاع واامدافعة بسبا الغبن

ا أي ظًنا ع الربا عىل النطفقهاء بنهنا: بيعرفها  هور ال ويف االص::طالح ل بتمر جمذوذ مثل كيله خرصييً

 . (7)امللابنة بيع التمر بالتمر. ويف احلديث:  (6)و قديًرا

وذلك بنن يقدر الربا الذي عىل النطل بمقدار ما،ة صيياع مثاًل ب ريق الظن واحلزر  (8): احلزرواخلرص

رِ   . (10)جا،ز بسبا اختالف اجلنسفلو ن يكن الثمن ربًبا فهو  (9)فيبيعه بقدره من الَتمع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/332ب العناية: )انظر: فتح با( 1)

 ( . 2/332(, وفتح باب العناية: )5/158انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 ( . 1552(, والقامو : م)41(, وخمتار الصحاح: م)95انظر: اامصباح اامنري: م)( 3)

 (1522( , و القامو  اامحيف: ) م/ 95انظر: اامصباح اامنري: م)( 4)

 ( . 2/238(, وحاشية القليويب: )5/65انظر: حاشية ابن عابدين: )( 5)

قدير: )( 6) تار: )6/53انظر: رشح فتح ال لدر اامط تار عىل ا لا: )5/65(, ورد اامح ية ال ا فا تاج: 2/158(, وك فة اامح (, وحت

(, والكليات: 12/63(, واالنصاف: )12/63(, والرشح الكبري للمقدا: )2/238(, ورشح اامحىل عىل اامنهاج: )4/471)

 ( . 202التعريفات الفقهية للربكتي: م)(, و240م)

 ( . 1171-3/1169(, ومسلا يف صحيحه: )98, 3/96احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 7)

 ( . 6/54رشح فتح القدير: ) انظر: (8)

 ( . 5/65انظر: حاشية ابن عابدين: )( 9)

 انظر: اامصدر السابق . ( 10)

= 
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 .  (1)وعرفها ابن جزي: بنهنا بيع يشء ربا بيابس من جنسه سواء أكان ربوًيا أم غري ربوي

 حكم بيع امللابنة: -2

رشوعية بيع اامزابنة وجوازه سول اهلل »: }حلديث جابر بن عبد اهلل  (2)ا فق الفقهاء  عىل عدم م عن ملسو هيلع هللا ىلص هنى ر

 .  (3)«امللابنة واملحاقلة

 حكا بيع عىل قولل:  يف اختلفوا 

 , واستدلوا بام ينا: (5), واامالكية(4)أنه بيع فاسد وهو مذها احلنفية القول األول:

 .  (6)«عن امللابنة واملحاقلةملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »: }حديث جابر بن عبد اهلل -1

ْرم باللبيب هنى عن امللابنة، وامللابنة بيع التمملسو هيلع هللا ىلص: : أن رس::ول اهلل ويف رواية للموبن ر بالتمر كيالر وبيع الكر

 .  (7)«كيالر 

 .  (8)ومحل فقهاء احلنفية النهي عىل فساد الوصف اامقارن به

 .  (9)وألنه باَع مكياًل بمكيل من جنسه, فال جيوز خرًصا-2

 .  (10)لالربا  ألنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتامل عدم اامساواو بينهام بالكي وقالوا بفساد وصفه لطبهة

 .  (11)«ومعنى النهي أنه مال الربا, فال جيوز بيعه بننسه مع اجلهل بتساوهيام»قال ابن اهلامم: 

 وعلل فقهاء اامالكية الفساد بوجهل: -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 169-168القوانل الفقهية: م)( 1)

 ( . 6/68( و اامغني البن قدامة: )4/271(, وحتفة اامحتاج: )6/65(, وحاشية ابن عابدين: )6/54انظر: رشح فتح القدير: )( 2)

( يف باب بيع الزبيا بالزبيا وال عام بال عام, وباب بيع اامزابنة من 102, 98, 3/96احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )( 3)

 ( يف باب حتريا بيع الربا إال يف العرايا . 1171, 3/1168) كتاب البيوع, ومسلا يف صحيحه:

 ( . 12/63(, والرشح الكبري: )5/65( وما بعدها, وابن عابدين: )6/379انظر: رشح فتح القدير: )( 4)

 ( . 42, 5/41(, ورشح منح اجلليل: )2/23انظر: جواهر االكليل: )( 5)

  .يف الصفحة التي قبلهااحلديث سبق ترجيه  (6)

 ( . 2518( يف باب اامحاقلة واامزابنة من كتاب البيوع, برقا: )2/323احلديث أخرجه االمام يف ااموبن: )( 7)

 ( . 6/381انظر: رشح فتح القدير: )( 8)

 ( . 6/381انظر: رشح فتح القدير, والعناية: )( 9)

 ( . 6/381القدير: )( وما بعدها, ورشح فتح 5/65انظر: الدر اامطتار, ورد اامحتار عليه: )( 10)

 ( . 6/381رشح فتح القدير: )( 11)
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 : فإن انتفى الغرر فيها جازت .(2), وهلذا قال يف جواهر االكليل(1)إنه غرر-أ

هل بالتامثل كتحقق التفاضييل والتفاضييل يف هذا ال , وذلك ألن اجل(3)جلهالة أحد العوضييل أو كليهام-ب

 .  (4)جيوز  ألنه جنس واحد

, (5)إنه بيع بابل ال يصييح وال يثبت به ااملك وإن ا صييل به القبض وهذا مذها الطييافعية القول الثاين:

 .  (6)واحلنابلة

 ومحلوا النهي عن بيع اامزابنة عىل فساد اامنهي عنه . 

 .  (7)فيه الربا لعدم العلا باامامثلة فيهورصح فقهاء الطافعية بنن 

ولعل نظرية التفريق أدت إىل هذا اخلالف مع ا فاقها عىل عدم جوازه, وبام أن بيع التمر بالتمر بالكيل أو 

 الوزن جا،ز بنصله ففساده ال يرجع إال إىل وصفه, واهلل اعلا بالصواب . 

 الوجه التايل: وبيان ذلك عىل  : بيع العرايا من امللابنة مسألة-3

ا: -أ  معنى العرايا لغةر واصطالحر

 : (8)العرايا:  ع َعِريَّه ويف معناه سبعة أقوال

 األول: من  عرى النطلة من ثمرها باهلبة . 

 الثاين: من عروت الرجل أعروه: إذا بلبت معروفه وهي معروف . 

 الثالث: العرية: النطلة يعرى ثمرها للمحتاج . 

 ى من اامساومة عند البيع . الرابع: ألهنا  عر

 اخلامس: من العارية  ألن النطلة  رجع بعد االنتفاع هبا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 169انظر: القوانل الفقهية: م)( 1)

 ( . 2/23جواهر االكليل: )( 2)

 انظر: اامصدر السابق . ( 3)

 ( . 430(, والثمر الداين: م)3/354انظر: كفاية ال الا: )( 4)

 .  (4/471انظر: حتفة اامحتاج, وحاشية الرشواين عليها: )( 5)

 ( . 12/63(, واالنصاف: )12/63انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 6)

 ( . 2/93(, ومغني اامحتاج: )4/471انظر: حتفة اامحتاج: )( 7)

(, ومنتقى الينبوع: 288( وما بعدها, وانظر معناها مفصيياًل يف اام لع عىل ألفاظ اامقنع: م)4/399انظر: الذخريو للقرايف: )( 8)

 ( .154اح اامنري: م)(, اامصب3/217)
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 الساد : معناها من االنفراد: عريت النطلة إذا أفردهتا بالبيع واهلبة . 

 السابع: من عروت الرجل: أي أ يته فتكون مالية . 

 والعرايا يف اصطالح الفقهاء: -ب

يعري الرجل الرجَل نطلة من نطله فال يسييلا ذلك إليه حتى يبدَو له, فرخص عند األحناف: العرايا أن -1

 له أن حيبس ذلك ويع يه مكانه ارصه متًرا . 

 .  (2), وهو مذاها أهل التحقيق من فقهاء اامالكية(1)قال ال حاوي: وهذا التنويل أشبه وأوىل

سف النطل الكثري لرجل آخر, وكان أهل وعند اامالكية: العرايا أن يكون للرجل النطلة أو النطلتان -2 يف و

اامدينة إذا كان وقت الثامر خرجوا بنهليها إىل حوا، ها, فينيء صيياحا النطلة أو النطلتل, فيرضيي ذلك 

لصييياحا الكثري أن يع يه خرم ماله من ذلك متًرا ملسو هيلع هللا ىلص بصييياحا النطل الكثري, فرخص رسييول اهلل 

 .  (3)لينرصف هو وأهله عنه

طافعية:-3 سة  وعند ال طنر بزبيا, فيام دون مخ أهنا بيع الربا عىل النطل بتمر يف األرض أو العنا يف ال

 . (4)أوسق

وعند احلنابلة: وهي: بيع الربا يف رؤو  النطل خرًصا بمثله من التمر كياًل فيام دون مخسة أوسق امن -4

 .  (6)ياًل , أو هو بيع ربا يف رؤو  نطلة بتمر ك(5)به حاجة إىل أكل الربا وال ثمن معه

 حكم العرايا عند الفقهاء: -ب

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل: 

ية القول األول: امالك هاء منها ا ها  هور الفق مذ لة, وهو  جا،ز يف اجلم يا  ية(7)بيع العرا , (8), والطيييافع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 31-4/30رشح معاين اآلثار: )( 1)

لك: )( 2) ما مام  بن لإل لذخريو للقرايف: )2/319انظر: اامو لا: )4/401(, وا ية ال ا فا لدواين: 3/445(, وك كه ا (, والفوا

(2/131 . ) 

ثار: )( 3) عاين اآل قدي31-4/30ذكره ال حاوي يف رشح م له ابن اهلامم يف رشح فتح ال يل 6/381ر: )(, ونق لك انظر: ن كذ (, و

 ( . 5/200األوبار: )

 ( . 3/217(, وروضة ال البل: )4/472(, وحتفة اامنهاج: )2/238انظر: رشح اامحىل عىل اامنهاج: )( 4)

 ( .12/63انظر: اامقنع البن قدامة: )( 5)

 ( . 288انظر: اام لع: م)( 6)

 ( . 4/401(, والذخريو: )3/445(, وكفاية ال الا: )2/131واين: )(, والفواكه الد154انظر: رسالة القريواين: م)( 7)

 ( . 2/238(, ورشح اامحىل عىل اامنهاج: )3/217انظر: روضة ال البل: )( 8)

= 



 519 الفهارس 

 .  (2)وبه قال إسحاق وابن اامنذر ,(1)واحلنابلة

 واستدل أصحاب هذا القول بام ييل: 

ص يف العرايا يف مخسة أوسٍق أو دون مخسة أوسٍق ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : »-  ما روى أبو هريرو-1 خَّ  .  (3)«رر

هنى عن بيع التمر بالتمر، ورخص يف العرية أن ملسو هيلع هللا ىلص أن رس::ول اهلل »:  وبحديث سييهل بن أيب حثمة -2

 .  (4)«تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبرا

ور مع وجود السييبا احلاظر, فلو منع مع وجود السييبا من والرخصيية اسييبتاحة اامحظ»قال ابن قدامة: 

 .  (5)االستباحة ن يبق لنا رخصة بحالٍ 

, ومذها اامالكية إذا كان اامط ي (6)بيع العرايا من اامزابنة, وهو بيع فاسد, وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

 .  (7)غري اامعري

 استدل أصحاب هذا القول بام ينا: 

 .  (8)هنى عن بيع امللابنة، وامللابنة بيع الترمرر بالترْمرملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي -1

صامت -2 سول اهلل  وحلديث عبادو بن ال ضة والد بالد »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال ر ضة بالف الذهب بالذهب والف

ا بيٍدن ف ذا اختلفت هذه األصناف  سواء يدر سواء ب شعي والتمر بالتمر وامللا بامللا، مثالر بمثٍل  شعي بال وال

ا بيدٍ فبيع  .  (9)«وا كيف شئتم إذا كان يدر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

-3/258(, وكطاف القناع: )12/63(, واالنصاف: )12/63(, والرشح الكبري: )120-6/119انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

259 . ) 

 ( .12/63رشح الكبري للمقدا: )انظر: ال (2)

( يف باب بيع التمر عىل رؤو  النطل بالذها والفضة من كتاب البيوع, ومسلا 3/99احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 3)

 ( يف باب حتريا بيع الربا بالتمر إال يف العرايا من كتاب البيوع . 3/1171يف صحيحه: )

صحيحه:( 4) ضة من كتاب البيوع, 100-3/99) احلديث أخرجه البطاري يف  ( يف باب بيع التمر عىل رؤو  النطل بالذها والف

 ( يف باب حتريا بيع الربا بالتمر إال يف العرايا, من كتاب البيوع . 3/1170ومسلا يف صحيحه: )

 ( . 12/64(, وكذلك انظر: الرشح الكبري: )6/121اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( .335-2/334( وما بعدها, وفتح باب العناية: )6/381: )انظر: رشح فتح القدير( 6)

 ( . 4/504(, ومواها اجلليل: )4/403(, والذخريو للقرايف: )1/315انظر: الكايف البن عبد الرب: )( 7)

 . (527م)احلديث سق ترجيه ( 8)

قًدا من كتاب البيوع, برقا: ( يف باب الرصييف وبيع الذها بالورق ن11/16احلديث أخرجه االمام مسييلا يف صييحيحه: )( 9)

(4039 . ) 
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 .  (1)«فمن زاد أو استلاد فقد أربى، اآلخذ واملعطي فيه سواء»ويف روايٍة: 

صوم وأمثاهلا  دل عىل  ساواوهذه الن شياء  أن اام ضل يف هذه األ ال فيها حمرم,  ولذا واجبة بالنص, والتفا

 .  (2)جزاًفا,  و بيع العرايا  بيع جزافاً  جيوز أن يباع

كان عىل وجه األرض أو فيام زاد عىل -3 بالتمر من غري كيل يف أحدمها فلا جيز كام لو  وألنه بيع الربا 

 .  (3)مخسة أوسق

 هو القول بنواز بيع الَعَرايا,  -بعد هذا البيان -الذي يظهر لي 

ستثنى من بيع اامزابنة اامنهي عنه رشًعا, وألن ستوجا  وذلك لداللة النص اخلام عليه, وألنه م الرخصة  

 االباحة وإال ال معنى هلا . 

أوىل, والقيا  ال ملسو هيلع هللا ىلص الذي هنى عن اامزابنة هو الذي أرخص يف العَرايا, وباعة رسييول اهلل »قال ابن اامنذر: 

 .  (4)«يصار إليه مع النص, مع أن يف احلديث أنه أرخص يف العرايا

َيا  هاء يف بيع العرا يه الفق لذي جنح إل عل اخلالف ا نابهاإىل ع يرجل مع  ،اختالفها يف  فسييريها وحتقيق م

 ا فاقها يف حتريا اامزابنة, وا فاقها يف رخصة العرايا , ويتسنى لنا هذا اامعنى فيام ييل: 

وأما العرّية التي فيها الرخصيية فهي الع ية دون البيع .. و فسييريها أن هيا : »(5)جاء يف فتح باب العناية

النساٍن ثا يطق عليه الدخول يف بستانه كل يوٍم, وال يرض باخللف يف الوعد, الرجل ثمرو نطلٍة من بستانه 

والرجوع يف اهلبة فيع يه مكان ذلك متًرا جمذوًذا باخلرم ليدفع رره عن نفسييه, وهذا جا،ز عندنا, ألن 

صاًل بملك الواها . فام يع يه من التمر ال يكون  صري ملًكا للموهوب له ما َداَم مت ًضا بل ااموهوب ال ي عو

 « . هبة مبتدأو, وإنام سمى بيًعا جماًزا ألنه يف صور ه

وذلك ما ال بن  به عندنا, ألنه ال بيَع هناك بل التمر كله لصاحا »ما يفيد هذا اامعنى:  (6)ويف بدا،ع الصنا،ع

سامه الراوي بيًعا شاء أع اه بمكيلتها من التمر إال أنه  سلا له ثمر النطل, وإن  شاء  صوره  النطل, فإن  لت

له النعدام القبض فكيف  ًعا حقيقًة بل هو ع ية, أال  رى أنه ن يملكه اامعرَي  ور البيع ال أن يكون بي بصييُ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4040(, يف ااموضع السابق برقا: )11/17احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )( 1)

 ( وما بعدها  . 6/121( واامغني البن قدامة: ) 192-12/190)   :(  و اامبسور48-4/47انظر:  بيل احلقا،ق: )( 2)

 ( . 6/120غني البن قدامة: )(, واام48-4/47انظر:  بيل احلقا،ق: )( 3)

 ( . 12/64الرشح الكبري للمقدا: )( 4)

 ( . 336-2/335فتح باب العناية: )( 5)

 ( . 5/194بدا،ع الصنا،ع: )( 6)

= 
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ية  نه ال جيوز بال خالف, دل أن العر جٍل, وأ بالتمر إىل أ كان بيع التمر  ًعا ل نه لو جعل بي ًعا, وأل جيعل بي

 .  «ة هي الع ية لغةً اامرخص فيها ليست ببيع حقيقًة بل هي ع ية وألن العري

َص يف العرية ينخذها أهل البيت بطرصها متًرا ملسو هيلع هللا ىلص ويطهد هلذا اامعنى حديث زيد بن ثابت أن رسول اهلل  رخَّ

 .  (1)ينكلوهنا ُرَبًبا

 وألن الرخصة وردت لسد حاجة لصاحا العرية, وهي ليست بنصل يقا  عليه, واهلل أعلا بالصواب . 

ونحوها مما هو مال غري متقوم وعكسييه وهو بيع اخلمر ونحوها بالعرض,  باخلمر (2)بيع العرض ومنها:-4

فالبيع فاسييد يف العرض حتى جيا قيمته عند القبض, ويملك هو بالقبض, لكن البيع يف اخلمر بابل حتى 

 .  (3)ال يملك عل اخلمر

يملكها بدون قيمة عىل  لو باَع اامباحات قبل أن مُتلَك ثا قبضييها اامطيي ي هل يملكها بالقيمة أم ومنها:-5

 أهنا غري مملوكة ألحٍد؟

والصييحيح أن اامباحات غري مملوكة للبا،ع وقت البيع, فالبيع فاسييد ولكن اامطيي ي يملك اامبيع باالحراز 

 .  (4)لكونه مباَح اامنفعة وغري مملوك ألحدٍ 

ًئا من اامنفعة هل يملك األجرو إذا  سلا اامستنجر العل اامستنجرو أو استوىف شي : ومنها: اإلجارة الفاسدة-6

 اامسامو أو أجرو اامثل أم ال يملك؟ 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة وذهبوا إىل مذهبل: 

وهو مذها احلنفية وهو يبنى عىل نظرية التفريق بل البابل والفاسد . فاالجارو البابلة هي  املذهب األول:

وألن ما ال ينعقد فوجوه يف حق احلكا وعدمه إذا اختل رشر من رشور انعقادها وإن وجدت صييورهتا, 

ضون به إذا ما اختل رشر من  سمى وال األجر اامثل الذي يق بمنزلة واحدو . وها ال يوجبون فيها األجر اام

 رشور الصحة التي ال  رجع ألصل العقِد, والتي يعتربون العقد مع االخالل ب ء منها فاسًدا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

حه: )( 1) حلديث أخرجه مسييلا يف صييحي بالتمر إال يف العرا10/425ا باب حتريا بيع الربا  تاب البيوع, برقا: ( يف  يا من ك

(3857.)  

 ( . 309: اامتاع, وكل يشء فهو عرض سوى الدراها والدنانري فإهنا عل . انظر: معنا لغة الفقهاء: م)العرض( 2)

 ( . 2/333انظر: فتح باب العناية: )( 3)

(, وهي ترج عىل رشكة حتصيل اامباحات عىل أهنا فاسدو 67-5/66(, وحاشية ابن عابدين: )2/333انظر: فتح باب العناية: )( 4)

 ف . عند األحنا

= 
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ا رشع بنصييله دون وصييفه, ولذا كان للعقد وجود معترب من ناحيته, وأما الفاسييد فهو عندها كام سييبق م

ضيه عقد االجارو  من رشور كل ذلك جيا  ش ار ما ال يقت فنهالة اامنجور, أو األجرو أو مدو العمل أو ا

طيطل وعند االمام  ستيفاء اامنفعة برشر أال  زيد أجرو اامثل عن اامسمى عند ال فيه أجرو اامثل عندها عند ا

 فله أجر مثله بالًغا ما بلَغ .  -رمحه اهلل-د حمم

 .  (2), وهي رواية عن االمام أمحد أيًضا(1)أما من غري استيفاء يشء من اامنفعة فال يشء له عندها

 .  (3)وذلك ألنه عقد عىل منفعة غري مؤقتة بزمٍن, فلا يستقر بدهلا قبل استيفا،ها كاألجر لألجري اامط ك

, وها ال يفرقون بل البابل والفاسد, ويرون العقد غري صحيح (4)ذها  هور الفقهاءوهو م املذهب الثاين:

 بفوات ما رشر الطارع لكونه منهًيا عنه . 

والنهي يقتيض عدم وجود العقد رشًعا, سواء أكان النهي خللل يف أصل العقد أو لوصف مالزم له أو بارئ 

يه ويكون انتفاع اامسييتنجر غري مرشييوع, وال يلزمه األجر عليه, والنهي يف اجلميع ينتو عدم  ر ا األثر عل

ىض زمان يمكن فيه  ستوىف اامنفعة أو م سمى, وإنام يلزمه أجر اامثل بالًغا ما بلَغ إذا قبض اامعقود عليه أو ا اام

 االستيفاء . 

بدل فكذل كالصييحيح يف اسييتقرار ال فاسيييد  كالعِل والبيع ال كاامبيع, واامنفعة  ك يف وذلك ألن االجارو 

 . (5)االجارو

ا إذا اسييتوىف اامسييتنجر اامنافع اسييتقر األجر  ألنه قبض اامعقود عليه, : »(6)وجاء يف اامغني ما مفاده ملطصييً

ضت اامدو, وال  سلمت إليه العل التي وقعت االجارو عليها وم ستقر عليه البدل, كام لو قبض اامبيع وإن  فا

تفع, وإن كانت االجارو عىل عمل فتسلا اامعقود عليه, ومضت حاجز له عن االنتفاع استقر األجر وإن ن ين

ستقر عليه األجر  ألن اامنافع  لفت حتت يده باختياره كام لو  لفت العل يف  ستيفاء اامنفعة فيها ي مدو يمكن ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, و بيل احلقا،ق: 5/39(, وحاشييية ابن عابدين: )11/142(, واامبسييور للسييخيسيي: )4/218انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 1)

(5/221 . ) 

 ( . 88, 6/87(, واالنصاف للمرداوي: )8/19انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 8/19انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

(, واامغني: 3/86(, وحاشييية القليويب: )1/399(, واامهذب: )5/264(, وهناية اامحتاج: )5/428انظر: مواها اجلليل: )( 4)

 ( . 88, 6/87( وما بعدها, واالنصاف: )8/19)

 ( . 5/264انظر: هناية اامحتاج: )( 5)

 ( .8/19انظر: اامغني البن قدامة: ) (6)

= 
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 . «لو كانت االجارو عىل مدٍو فمضت يد اامط ي, وكام

كتاًبا أو غريه إىل مكة أو غريها, إىل صاحا له, فحمله  وعىل هذا ترج مسنلة ما إذا استنجر رجاًل ليحمل له

فوجد صاحبه غا،ًبا فرده استحق األجر, حيمله يف الذهاب والرد  ألنه محله يف الذهاب بإذن صاحبه رصحًيا, 

ويف الرد  ضمنًيا  ألن  قدير كالمه وإن ن جتد صاحبه فرده إذ ليست سوى رده إال  ضييعه, فقد علا أنه ال 

 .  (1)ضييعه فتعل رده, واهلل أعلايرىض  

إذا وقعت هل يملك الرشيكان الربح اامسمى أم ال؟ اختلف الفقهاء يف اامسنلة  (2)الرشكة الفاسدو :ومنها-5

 عىل قولل: 

الرشيكان يقتسامن الربح عىل قدر رؤو  أمواهلام يف الرشكة الفاسدو, ويرجع كل واحد منهام  القول األول:

 عمله . عىل اآلخر بنجر 

وهذا اختيار  (6)-رمحه اهلل-, واامنصوم عليه عن االمام أمحد (5), والطافعية(4), واامالكية(3)وهو مذها احلنفية

 .  (7)القاا من احلنابلة

وذلك ألن اامسمى يسقف يف العقد الفاسد كالبيع الفاسد إذا  لف اامبيع يف يد اامط ي, إال أن يكون مال كل 

ا, وربحه معلوًما, فيكون له ربح ماله, ولو ربح يف جزء منه ربًحا متميًزا وباقيه خمتلف كان واحٍد منهام متميزً 

 .  (8)له ما متيز من ربح ماله وله بحصته باقي ماله من الربح

 .  (9)وألن الربح مستفاد من ماليهام, فريجع إىل هذا األصل عند فساد الرشكة

ثاين: ما رشبا القول ال يار أن الربح يكون عىل  هذا اخت له, و حدمها عىل اآلخر أجر عم ه, وال يسييتحق أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .8/144انظر: اامغني البن قدامة: ) (1)

كنهلية التوكيل والتوكل, وقابلية اامحل للوكالة وكون الربح بل -و: هي التي ن  توافر فيها إحدى رشا،ف الصحة الرشكة الفاسد( 2)

 ( . 3/360الرشيكل بنسبة معلومة. انظر: حاشية ابن عابدين: )

 ( . 2/534(, وفتح باب العناية: )361-3/360(, وحاشية ابن عابدين: )32-5/31انظر: رشح فتح القدير: )( 3)

 ( . 4/267انظر: حاشية اخلريش عىل خمترص خليل: )( 4)

 ( . 216-2/215انظر: مغني اامحتاج: )( 5)

 ( . 7/127انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

 انظر: اامصدر السابق . ( 7)

 ( . 7/127انظر: اامغني البن قدامة: ) (8)

 ( . 2/216انظر: مغني اامحتاج: )( 9)

= 



 524 الفهارس 

 وقد أجراها جمرى الصحيحة يف  يع أحكامها .  (1)الرشيف أيب جعفر من فقهاء احلنابلة

 .  (2)واحتو بننه عقد يصح مع اجلهالة فيثبت اامسمى يف فاسده كالنكاح

كون ربح مال كل واحٍد امالكه  ألنه ألن األصييل »ولعل األول ي جح من حيث اامعنى, قال ابن قدامة: 

نامؤه, وإنام  رك ذلك بالعقد الصييحيح, فإذا ن يكن العقد صييحيًحا بقي احلكا عىل مقتىضيي األصييل كام أن 

 .  (3)«البيع إذا كان فاسًدا ن ينقل ملك كل واحٍد من اامتبايعل عن ماله

اامهر اامسييمى أم ال؟ اختلف الفقهاء يف  النكاح الفاسييد إذا حصييل فيه الورء هل متلك ااموبوءو ومنها:-6

 عىل النحو التايل:  اومه قوللهذه اامسنلة عىل 

ال  صييح التسييمية يف النكاح الفاسييد حتى ال يلزم اامسييمى, وإنام الالزم هو مهر اامثل, وهو  القول األول:

 .  .  (6)ومذها احلنابلة(5), والطافعية(4)مذها احلنفية

  7) أنه إذا وجد الدخول جيا مهر اامثل لكن بالورء ال بالعقد.ألن ذلك ليس بنكاح, إال 

ساده إال لعقده أو لعقده وصداقه مًعا فينا :ينالقول الثا سَد من األنكحة بعد البناء وال يكون ف  فيه  إن ما ف

كطمر  اامهر اامسمى للمرأو إن كان حالاًل, أما إذا ن يكن يف العقد مهر مسمى كرصيح الطغار أو كان حراًما

 .  (8)فينا مهر اامثل, وهو مذها اامالكية

سد كالقبض يف البيع  لي هو القول األول، وذلكالذي يظهر سد, فال بد أن ألن الورء  يف النكاح الفا الفا

 ي  ا عليه األثر وهو وجوب اامهر وإن كان مهر اامثل, واهلل أعلا بالصواب . 

يه التسمية أو خال العقد عن ذكر اامهر جيا للمرأو مهر اامثل كل موضع ال  صح ف: »(9)ويف م الا أويل النهى

 . «لعوض فوجا بدله كبيعه سلعة بطمربالعقد ألن اامرأو ال  سلا إال ببدٍل ون يسلا البدل و عذر رد ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/127ن قدامة: )انظر: اامغني الب( 1)

 انظر: اامصدر السابق . ( 2)

 ( . 128-7/127اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 1/330(, والفتاوى اهلندية: )335, 2/287انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 ( . 7/288انظر: روضة ال البل: )( 5)

 (.10/188: )  ( و اامغني83-3/82انظر: رشح منتهى االرادات: )( 6)

 ( . 7/288نظر: روضة ال البل: )ا( 7)

 ( . 241-2/240انظر: حاشية الدسوقي والرشح الكبري مًعا: )( 8)

 ( . 5/180م الا أويل النهى: )( 9)

= 
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 .  (1)وألن الدخول باامرأو يوجا احلد أو اامهر, وحيث انتفى احلد لطبهة العقد فيكون الواجا اامهر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/287انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)
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 : الظاهر أن ما يف يد اإلنسان ملكهامس : قاعدةاملبحث اخل
 

هذه القاعدو من القواعد اامتعلقة بنسباب ااملك الناقلة, وهي  تعلق بسبا من أسباب ااملك وهو اليد, وهي 

تل حت ب ااملك هلا أثر كبري فهذه القاعدو عالو أحكام مدى ثبوت ااملك يف األشييياء باليد, وبام أن اليد يف با

 وقة يف أحكام ااملكية.مكانة مرم

 والقاعدو دراستها  تكون من العنارص اآل ية : 

ا

اأولًا:االكالماعلىاأصلاالقاعدةاووضعهااوألفاظهاا:ا

, فقال يف موضع التعليل يف مسنلة من اش ى ممن يف ماله (1)ابن قدامة يف اامغني هاباللف  اامذكور ذكر القاعدو

ألن الراهر أن ما فهو حرام, فال يقبل قول اامطيي ي عليه يف احلكا, وإن علا أنه حرام »حرام وحالل ... : 

. وذكر كثري من  (2)«الراهر أن ما يف يد اإلنس::ان له»وقد جاء يف موضييع أخر بلف  : « . يف يد اإلنس::ان ملكه

طاهبه .  (4)«جمراه اليد دالة عىل ااملك فنرت »وجاء يف احلاوي الكبري بلف  :  (3)الفقهاء باللف  اامذكور أو ما ي

 . (5)«األمالك تضاف إىل األيدي»وكذلك جاء بلف  : 

 وهناك عبارات  دل عىل أصل القاعدو منها :  (6)«عىل املل  تدليد ذي اليد »وكذلك ورد يف اامبسور بلف  : 

البينة  أقام أحد اامدعيل بينة أنه اشي ى الدار من فالن وكان يملكها وأقام اآلخر بينة أنه اشي اها من مقيا»

صاحا اليد ألن  األوىل حكا ببينة الثاين وال حيتاج أن يقول اامقيا البينة وأنت متلكها كام ال حيتاج أن يقول ل

 . ومنها أيضًا :  (7)«البينة  دل عىل ااملك كام أن اليد  دل عليه

س» ش يتها منه وهي ملكه أو   ط ي من غري ذي اليد أن يقول اامدعي إ ط ر يف دعوى اام لمتها منه أو وي

سلمها إيل كالطهادو يط ر فيها أن يقول الطاهد إش اها من فالن وهي ملكه أو إش اها أو  سلمها منه أو 

سييلمها إليه ال يف دعوى الرشيياء من ذي يد فال يطيي ر فيها ذلك بل يكفي ذكر اليد ألن اليد  دل عىل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  (.6/372اامغني البن قدامة: )( 1)

   (.7/220اامغني البن قدامة: ) (2)

 (.5/143انظر : بدا،ع الصنا،ع: )(  3)

 (.17/326احلاوي الكبري للاموردي: )(  4)

  (.5/286(, )4/383(, واامبدع )315, 4/243(, واامغني البن قدامة: )6/63فتح الباري رشح صحيح البطاري: ) (5)

 ( .17/44( اامبسور للسخيس: )6)

 (12/72انظر: روضة ال البل : )(  7)
= 
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ك وال منازع هلا فيثبت هلا من بريق الظاهر وهلذا ولنا أن اليد  دل عىل اامل», وقال ابن قدامة : (1)«ااملك

ستئناره رصف وجيوز رشاؤه منها واهتابه وا ضًا:  (2)«جيوز هلا الت ش ى ممن يف »ويؤكد هذا ما جاء أي وإذا ا

ماله حرام وحالل كالسييل ان الظان واامرايب فإن علا أن اامبيع من حالل ماله فهو حالل وإن علا أنه حرام 

 يقبل قول اامط ي عليه يف احلكا .فهو حرام وال 

ألن الظاهر أن ما يف يد االنسييان ملكه فإن ن يعلا من أهيام هو كرهناه الحتامل التحريا فيه ون يب ل البيع 

 . (3)«المكان احلالل قل احلرام أو كثر

إليه وإن ن يثبت  وإن بلبا من احلاكا أن يقسمه بينهام أجاهبام»ويعضد هذا األصل يف مضمونه أيضًا ما ذكر:  

عنده أنه ملكهام ألن اليد  دل عىل ااملك وال منازع هلا فثبت له من بريق الظاهر وهلذا جيوز له الترصف فيه 

 . هذه بعض النصوم  وكد مضمون القاعدو وأصلها . (4)«من البيع ونحوه كاالهتاب

 
 ثانياً : شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها : 

 واصطالحار : معنى الراهر لغة -أ

طاف الراهر يف اللغة-1 ضوح واالنك . يقال: ظهر ال ء ظهورًا :  (5): فاعل من الظهور, ومن معانيه : الو

ظهرت عىل », و«ظهرت عليه: ابلعت», و«ظهر يل رأي: إذا علمت ما ن  كن علمته»و«, برز بعد اخلفاء»

, والظهر خالف «ظهر احلمل:  بل وجوده»و, «ظهر عىل عدوو : إذا غلبه»ومنه قيل : « . احلا،ف :  علوت

ضًا قيل : (6)الب ن واجلمع أظهر وظهور ستعان». وأي ستظهر به : ا قرأه من ظهر القلا : أي حفظًا بال »و«, ا

 . (7)«الظِّهارو  : نقيض الب انة»و«, كتاب

امالً مرجوحًا, هو ما دل معنى بالوضييع األصيييل أو العريف, وحيتمل غريه احت»:  الراهر يف اإلص::طالح -2

كاألسييد يف نحو قولك : )رأيت اليوم األسييد( فإنه راجح يف احليوان اامف م, حمتمل و مرجوح يف الرجل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (4/272إعانة ال البل : )(  1)

 (.10/140غني البن قدامة: )انظر: اام(  2)

 (.4/180انظر: اامغني البن قدامة: )(  3)

 (10/120اامبدع : )(  4)

  (.1/141(, ورشح اامنار للنسفي: )147انظر : اامصباح اامنري: م ) (5)

   (.147انظر : اامصباح اامنري: م) (6)

 (.558انظر : القامو  اامحيف: م) ( 7)
= 
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 . (1)«الطناع, ألنه معنى جمازي, واألول احلقيقي اامتبادر إىل الذهن

صاحا  صيغة, و« : التعريفات»قال  سامع بنفس ال سا لكالم ظهر اامراد منه لل ال للتنويل يكون حمتمالهو ا

 . (2)والتطصيص

 األصل والراهر بفروق: والفقهاء رمحهم اهلل يفرقون بني -ب 

 منها أن الظاهر هو الغالا يف الظن, واألصل هو البينة, والظاهر هو القرينة واألصل هو القاعدو اامستمرو.

حلال ال ار،ة, واألصل والظاهر ما يعتمد عىل العرف والعادو, واألصل ما يعتمد عىل القواعد والظاهر هو ا

 (3) هو االستصحاب أو ما كان عليه ال ء.

 ما ينا: يف باب اامعامالت والفقهاء رمحها اهلل ذكروا من األصول

نًا عىل آخر فننكر اام لوب كان اامنكر مدعى عليه  ألن  :األص::ل براءة الذمة من احلقوق-1 فمن ادعى دي

 األصل براءو الذمة وقد عضده هذا األصل.

مدعيًا خالف  فلو ادعي شطص  عىل ب الن عقد من العقود  يكون   (4)محل العقود عىل الصحة,  األصل -2

 األصل, فعليه البينة.

األصل يف االنسان عدم اامضارو والتعدي, فلو ادعى شطص عىل ال بيا العمد فيام زاد عىل اامنذون فيه, -3

 فادعى ال بيا اخل ن فإن القول له.

هذه األصييول   سييان الفقر لسييبقه, حيث يولد خايل اليد فيكتسييا بعمله , فيصييبح غنيًا.األصييل يف االن-5

 مستفادو  من شهادو ظواهر النصوم التي ال يمكن إنكارها فصارت كاامسلامت.

 وأما الظاهر فيستفاد من أحد أمرين:

 (5)﴾ . ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چاألول: العرف, وهو الغالا والعادو بقوله  عاىل: ﴿

 (6) مقدم عىل األصل, وكل أصل كذبه العرف رجح هذا األخري عليه.العرف  و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .1/236(, و ع اجلوامع مع حاشية البناين: )47, 1/46صول البزدوي: )انظر : كطف األرسار عن أ ( 1)

 . ( 143انظر : التعريفات للنرجاين: )م/ (2)

 (.119-4/120(, وهتذيا الفروق )1/122( انظر:  برصو احلكام )3)

 . (29/466جمموع فتاوى شيخ االسالم: )( انظر: 4)

 من سورو األعراف. 199( اآلية: 5)

 (.119-4/120(, وهتذيا الفروق )288لقوانل الفقهية )م( انظر: ا6)

= 
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الثاين: القرا،ن, وظواهر احلال وغلبة الظن, فمن حاز شيييئًا مدو يترصييف فيه ثا ادعاه غريه فإنه يرجح قول 

ف احلا،ز يف دعوى ااملكية, ويكون اآلخر مدعيًا, ألن قوله االف الظاهر اامستنبف من الواقع والقرا،ن فيكل

 (1) بالبينة, فإن عنز عنها وقعت دعواه بيمل احلا،ز.

 (2) والظاهر عند فقهاء الطافعية نوعان:

هو أقوى أنواع الظاهر عندها, وهو ما كان مستفادًا من األصول. كالظاهر اامستفاد من   الظاهر بنفسه:  -1

 الرباءو األصلية.

وإذا ذكروا الظاهر يف   من القرا،ن ودال،ل احلال. هو ما يسييتفاد من العرف والعوا،د أو :والراهر بغيه-2

 مقابلة األصل كان اامقصود به النوع الثاين وهو الظاهر بغريه .

 ألول  ألنه األقوى.وإذا  عارض الظاهر بنفسه مع الظاهر بغريه فغالبًا ما يقدم الطافعية هو ا

 تعارض األصل والراهر عند الفقهاء والعمل بالراهر :  -ج

سبق ضه.  ت االشاروكام  ستمرو, والظاهر عبارو عام ي جح وقوعه ويغلا عىل نقي أن األصل هو القاعدو اام

صل أو ظاهر فقف فال  عارض, ألن رشبه  صل وظاهر  ويف جانا آخر أ صالن أو  أ إذا اجتمع يف جانا أ

 . (3)التعارض التساوي وال  ساوي. ولكن يعمل بالراجح إذا العمل به متيقن رشعًا وعقالً 

صل والظاهر كام قال الزرك  :  ضابف إزالة التعارض بل األ إن كان الظاهر احلنة بنا قبوهلا رشعًا »و 

كالطييهادو والرواية واالخبار فهو مقدم عىل األصييل ق عًا, وإن ن يكن كذلك, بل كان سيينده العرف أو 

 .(4)«بالظاهر و ارو ارج خالفالقرا،ن أو غلبة الظن فهذه يتفاوت أمرها, فتارو يعمل باألصل و ارو يعمل 

 :  (5)فاألقسام حينئذ أربعة

 ما يرجح فيه الظاهر جزمًا. وضاب ه : أن يستند إىل سبا منصوب رشعًا. من فروعه :  القسم األول :

 البينة, فإن األصل براءو الذمة للمطهود عليه ومع ذلك يلزمه اامدعى اامطهود به ق عًا.-1

 صل عدم ااملك والظاهر من اليد ااملك وهو ثابت باال اع.اليد يف الدعوى, فإن األ-2

إخبار الثقة بنناسيية ااماء إذا كان فقيها موافقًا, يقدم عىل أصييل بهارو ااماء ق عًا, وكذا إن ن يكن فقيهًا -3

 موافقًا ولكن عل  لك النناسة.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.288( انظر: القوانل الفقهية )م1)

 (.4/464(, ومغني اامحتاج )71-70(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي )م2/32( انظر: قواعد األحكام )2)

 (1/314انظر : اامنثور يف القواعد للزرك : )(  3)

 (1/315انظر : اامرجع السابق:  )(  4)

 (.329-1/315(, واامنثور: )68-64انظر : األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)(  5)
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 يمكن.قبول قول اامرأو يف حيضها وانقضاء عدهتا باألقراء ولو يف مدو أقل ما -4

 مدو احلف إذا شك يف انقضاءها ينخذ بالطك وي ك األصل.-5

 ما فيه خالف واألصل  قديا الظاهر عىل األصل , بنن كان سببًا قويًا منضب ًا. وفيه فروع : القسم الثاين :

إن شييك بعد الصييالو أو غريها من العبادات, يف  رك ركن غري النية, فاامطييهور أنه ال يؤثر, ألن الظاهر -1

 انقضاء العبادو عىل الصحة.

اختالف اامتعاقدين يف الصييحة والفسيياد, القول قول مدعى الصييحة عىل األظهر, ألن الظاهر يف العقود -2

 اجلارية بل اامسلمل الصحة, وإن كان األصل عدمها.

ضوء, ألنه مظنة خروج احلدث, وإن كان األصل عدم خروجه وبقاء -3 النوم غري ممكن مقعد ه ناقض للو

 ال هارو.

إذا غلا عىل ظنه دخول وقت الصالو صحت صال ه, وال يط ر  يقن دخوله, وال الصرب إىل أن يتيقن -4

 دخوله عىل األصح, وكذلك يف االجتهاد يف األواين والف ر والصيام.

 لو ادعى اجلاين رق اامقتول , صدق القريا يف األصح, ألنه الظاهر الغالا.-5

شهد يف أخرى بعد زمان بويل, فاألصح بلا  عديله ثانيًا. ألن بول الزمان شهد يف واقعة وعدل, ثا -6

 يغري األحوال.

سم الثالث: ضه احتامل جمرد, ومن  الق ضاب ه أن يعار ما يرجح فيه األصل جزمًا وإلغاء القرا،ن الظاهرو, و

 فروعه : 

 اًل باألصل.إذا  يقن ال هارو وشك يف احلدث أو ظنه, فإنه يبنى عىل يقل ال هارو عم-1

 إذا شك يف بلوع الفنر يف رمضان, فإنه يباح له األكل حتى يتيقن بلوعه, ألن األصل بقاء الليل.-2

لو ادعت الزوجة مع بول بقاءها مع الزوج أنه ن يوصييلها النفقة والكسييوو الواجبة فهي اامصييدقة, ألن -3

 األصل معها مع أن العادو  بعد ذلك جدًا .

احلرام, و كان احلرام مغمورًا , كام لو اشييتبه حمرم بنسييوو قرية كبريو, فإن له نكاح من لو اختلف احلالل ب-4

 شاء منهن, فإن األصل االباحة.

 لو ظن أنه بلق أو أعتق أو أحدث يعمل باألصل اامستصحا يلغى ظنه .-5

سبا ضعيف. القسم الرابع: ستند االحتامل إىل  وأمثلته ال  ما يرجح فيه األصل عىل األصح. وضاب ه أن ي

  كاد حترص, منها : 
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لو شييك اامصيييل يف عدد الركعات, فإنه يبنى عىل األقل وهو اليقل, ألن األصييل عدم الزيادو اامطييكوك -1

 فيها, وال جيوز العمل فيه بقول غريه.

الدم الذي  راه احلامل هل هو حيض؟ أ صييح القولل : نعا, ألن األمر م دد بل كونه دم علة أو دم -2

 ة, واألصل السالمة, والثاين : ال. ألن الغالا يف احلامل عدم احليض.جبل

شعر, ون ير-3 سقف يف بئر فنرو, و أخذ قبل أن ينزح إىل احلد اامعترب, وغلا عىل الظن أنه ال الو من  , هلو 

 ففيه القوالن, األظهر ال هارو.

يف  عارض الدليلل, فإن  ردد يف الراجح فهي إنه عند  عارضهام جيا النظر يف ال جيح كام »:  جاء يف اامنثور

 . (1)«مسا،ل القولل, وإن  رجح دليل الظاهر عمل به, وإن  رجح دليل األصل عمل به

حمل اخلالف يف  قابل األصلل أو األصل والظاهر ما إذا ن يكن مع أحدمها ما يعتضد به, فإن »: و ذكر أيضًا 

 . (2)«كان فالعمل بالراجح متعل

قصييود بالظاهر هنا ما يقابل األصييل عند الفقهاء, وهو الذي ي جح وقوعه, ي لق ويراد به غلبة اام -ب

سان أنه حر,فإن كان رجل يف يد آخر  (3)الظن صل يف االن ستمرو, مثال ذلك األ صل هنا هو القاعدو اام واأل

صحة, والظاهر بعد متام العقد هو ا صل يف العقود ال هو  لنفوذ. وهذا الظاهرفالظاهر أنه عبده. وكذلك األ

 : " الظاھر بنفسھ. الذي يستفاد من األصول, و هو اامعرب عنه عند فقهاء الطافية 

ا
ا:اثالثاًا:االمعنىااإلجمالياللقاعدة

لذهن والراجح وقوعه هو ثبوت ااملك فيام هو يف حوزو  باللف  اامذكور  القاعدو بادر إىل ا نص عىل أن اامت

ضته. ألن اليد  سان وقب سان عىل يشء فإنه يفيد االن رصف يف األمالك, فإذا ثبتت يد إن ستفاد هبا ملك الت ي

ثبوت ملكه فيه بناًء عىل ا لظاهر الذي هو غلبة الظن, ألن ما يف يد االنسييان ال يزامحه غريه, وال يدعى عليه 

 . أحد غالًبا وإن كان هذا حيتمل أنه ال يملكه بل أخذه إعارو أو إجارو أو غصًبا ونحو ذلك 

بنى عىل الظاهر وغلبة الظن, وهذا احلكا ال يكون مبنيًا عىل البينة,  ن فيد أيضييًا عىل أن احلكا هنا إ القاعدو

سبق  فإن جاءت بينة  عارض هذا الظاهر, و ثبت ااملك لغريه, فإن احلكا يقوم عىل البينة ال عىل الظاهر كام 

 .بيان ذلك, ألن األصل يف احلكا هو اعتامده عىل البينة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .1/313انظر : اامنثور: )(  1)

 (  و نقل هذا عن ابن الرفعة.1/314انظر : اامنثور يف القواعد للزرك : )(  2)

 (. 2/104انظر : موسوعة القواعد للربنو )(  3)
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فيد أيضييًا أن ما ليس يف حوزو االنسييان ويده فإن الظاهر فيه أنه ليس ملكًا ألحد  بمفهومها العام  والقاعدو

من النا  , وإن كان من اامباحات فهو األصل, وإما إن كان من اامملوكات وعلا عليه عالمة ااملك فالظاهر 

 أنه مملوك من باب اللق ات.

ضاً -طري   والقاعدو ضحة  هلا يدإىل أن ال -أي سنلة  عىلداللة  وا ستقراره, ومن هنا  نا م ستمرار ااملك وا ا

حيازو ال ء اامدو ال ويلة, ويط ر يف إثبات اليد واحلكا هبا أن ال يكون هناك منازع هلا. و كون اليد قوية 

و  و يف يده.حيكا هبا إذا اق ن به سبا من أسباب ااملك, مثل الذي صاد صيدًا, فنخذه فالصيد مملوك له وه

 اامقصود باليد يف القاعدو  هو إثبات اليد و السي رو عىل ما من شننه أن يملك أو يتملك.

ارابعاً:اأقوالاالفقهاءافيااعتباراالقاعدةاوصحتها:

 هذه القاعدو  دل عىل أن اليد مما يستدل به عىل ثبوت ااملكية.

  ساوهيا يرجع إىل وضع اليد.وهو الظاهر عند الفقهاء ألن النظر يف  عارض البينات عند 

 (1) هذه القاعدو اعتربها الفقهاء صحيحة من حيث الت بيق عليها وتريو الفروع عليها.

والقاعدو  نص عىل  عارض الدعويل متسييكًا بظاهر اليد, أو  عارض البينتل أخذًا بظاهر اليد, فيحكا بل 

 اامتداعل بنرجحية يد أحدمها عىل اآلخر.

 اامسا،ل اآل ية: ويظهر هذا يف 

 إذا  نازع إثنان يف دابة أحدمها راكبها, واآلخر متعلق بلنامها فالراكا أوىل ألن الظاهر أهنا يف يده.-1

 إذا  نازع اثنان يف قميص أحدها البسه, واآلخر متعلق بكمه فالالبس أوىل, ألنه مستعمل للقميص.-2

تناورين فإذا كان ألحدمها ا صييال بالبناء ا صييال إذا كان حا،ف بل دارين فادعى كل من اامالكل اام-3

 (2) التزاق وار بار فهو له ألنه كاامتعلق به.

 هذه اامسا،ل وغريها من الفروع الفقهية  ؤكد أن القاعدو هلا مكانتها يف الصحة واالعتبار.

 واهلل أعلا بالصواب.

 :  ساً : الفروع المندرجة تحت القاعدةخام

د زيد دار فادعاها عمرو وأقام بينة أنه اش اها من خالد بثمن مسمى نقده إياه أو أن وإذا كانت يف ي منها:-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والقوانل الفقهية 6/255(, وبدا،ع الصيينا،ع )6/247دها(, ورشح فتح القدير )وما بع 17/87انظر: اامبسييور )( 1)

رصو احلكام )288)م سيوبي )م4/122(, وهتذيا الفروق )1/126(, و ب شباه والنظا،ر لل (, 71-70(, واأل

 (.9/272(, واامغني )4/227وكطاف القناع )

 دها(.وما بع 6/251انظر:  فصيل الكالم يف رشح فتح القدير ) (2)
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خالدًا وهبه  لك الدار ن  قبل بينته هبذا حتى يطييهد أن خالًدا باعه إياها أو وهبها له وهو يملكها أو يطييهد 

نام ن  سييمع البينة بمنرد أهنا دار عمرو اشيي اها من خالد أو يطييهد أنه باعها أو وهبها له وسييلمها إليه وإ

الرشاء واهلبة ألن االنسان قد يبيع ما ال يملكه وهيبه فال  قبل شهادهتا به فإن انضا إىل ذلك الطهادو للبا،ع 

شهدوا بتقديا اليد أو بااملك للمدعي أو امن  سليا فقد  شهدوا بالت ط ي بااملك أو  شهدوا للم بااملك أو 

دل عىل ااملك, وهذا مذها الطييافعي وإنام قبلناها وهي شييهادو بملك باعه فالظاهر أنه ملكه ألن اليد  

 . (1)ماض ألهنا شهدت بااملك مع السبا والظاهر استمراره بطالف ما إذا ن يذكر السبا

لو أراد أن ي نها يف الظهار قبل أن يكفر وقالت اامرأو ال أمكنك من الورء الين حمرمة عليك فقد  ومنها:-2

طيخ أبو حا سفراييني ذكر ال سقف حقها من اام البة كام  -رمحه اهلل-مد اال إنه ليس هلا أن متتنع فإن امتنعت 

صوب إنه  صاحا احلق من أخذه وقال ال آخذه ألنه مغ رض ماال فامتنع  نقول فيمن له دين عىل رجل فنح

 يلزمه أن ينخذه أو يرب،ه من الدين.

طريازيقال  صاحا  عندي أن هلا أن متتنع ألنه ورء حمرم»: ال فناز هلا أن متتنع منه كورء الرجعية واالف 

 . (2)«الدين فإنه يدعي أنه مغصوب والذي عليه الدين يدعي أنه ماله والظاهر معه فإن اليد  دل عىل ااملك

لو كانت يف يد  اعة دار أو أرض بلبوا من القاا قسييمتها بينها فإن أقاموا بينة أهنا ملكها  ومنها:-3

 أصحهام قوالن: عند فقهاء الطافعية  سمة وإن ن يقيموها ف ريقانأجاهبا إىل الق

أحدمها: ال جييبها فربام كانت يف أيدهيا بإجارو أو إعارو فإذا قسمها ربام ادعوا ملكها حمتنل بقسمة القاا 

. 

 . (3)سمتهوالثاين: جييبها ألن اليد  دل عىل ااملك لكن يكتا أنه إنام قسا بينها بدعواها لئال يتمسكوا بق

ها رجالن, فقال أحدمها: هذه الدار يل غصييبني عليها صيياحا ادعلو كانت دار يف يد رجل, فا ومنها:-4

لك بينة . حكا اليد, وأقام عىل ذلك بينة . وقال اآلخر: هذه الدار يل أقر يل هبا صيياحا اليد, وأقام عىل ذ

صوب منه صاحا اليد با بالدار للمغ صار  صا مردود . دون اامقر له, ألنه قد  صًبا . وإقرار الغا لبينة غا

و أما إذا ن يثبت عليه الغصا فاحلكا  . (4)وكذلك لو ادعاها اآلخر أنه ابتاعها منه, كان بيع الغاصا مردوداً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (10/264انظر: اامغني البن قدامة: )(  1)

 (.2/111اامهذب للطريازي: )(  2)

 (.12/71( وكذلك: )11/219انظر : روضة ال البل: )(  3)

 ( . 327-17/326انظر: احلاوي الكبري: )( 4)
= 
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  لصاحا اليد.

فندعيت عليه, وأقام مدعيها البينة أهنا كانت يف يده أمس, يكون القول لو كان يف يد رجل دار,  ومنها:-5

 .  (1)حا اليد مع يمينه, ألنه قد يكون يف يديه ما ليس لهقول صا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .17/325انظر: احلاوي الكبري: ) (1)
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 السادس: ضابط: اليد الطارئة غري موجبة للملك املبحث
 

هذا الضييابف من الضييوابف التي  تعلق بنسييباب ااملك الناقلة, وهو حيوي يف بيا ه مدى أثر اليد ال ار،ة يف 

 ثبوت ااملك عىل اليد اامتقدمة.

 وضع اليد يف نقل ااملكية.وهو يتضمن أيضًا سببية 

 ودراسة الضابف  طتمل عىل النقار اآل ية:

 أوالً: الكالم على أصل الضابط ووضعھ وألفاظھ.

إن اليد غري موجبة للملك, »بحيث قال:  (1)هذا الضييابف بصيييغته اامذكورو ذكره ااماوردي يف احلاوي الكبري

ملك, لدخوهلا بغصييا أو إجارو فإذا زالت بيد  وإنام يسييتدل بظاهرها عىل ااملك, وإن جاز أن  كون بغري

بار،ة صييارت الثابتة أوىل من الزا،لة  جلواز انتقاهلا من مالك بارئ من ابتياع, أو هبة, فب ل بزواهلا ما 

 .(2)«أوجبه بظاهرها

ة وإذا وجا ما ذكرنا أن  كون البينة باليد اامتقدمة غري مسييموعة مع ما حدث من اليد ال ار،»وقال أيضييًا: 

سبا الذي انتقلت به إىل اليد  شهدت مع  قدم اليد بال فإنام ال  سمع إذا كانت مقصودو عىل  قدم اليد, فإن 

ال ار،ة من غصييا أو وديعة أوعارية وجا سييامعها واحلكا به  ألنه قد بان بالبينة أن اليد ال ار،ة غري 

 « .موجبة للملك, فثبت هبا حكا اليد اامتقدمة

 .(3)«الحقة  ابعة لليد السابقةاليد ال»وجاء بلف : 

فإن أخذ الصيد : »(4)لفقهاء  طري إىل مدلول هذا الضابف. ومنها: ما جاء يف حاشية الدسوقيلوهناك عبارات 

ضع يده عليه قبل أن ينخذه فعىل مدعي وضع اليد إثبات ذلك فإن ن يثبت  سان فنازعه آخر وادعى أنه وا إن

 « .  نازعه اثنان... فالظاهر أنه يقسا بينهام ألنه كامل

اام ابق للقواعد أنه يكون لآلخذ فقف حلياز ه وإنام عليه اليمل امن ادعى أنه واضييع اليد أو : »(5)اينوقال البنّ 

 « .يردها عليه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.17/326( احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 (.17/326) سابق( اامصدر ال2)

 (.362(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)372-3/369( انظر: اامنثور يف القواعد: )3)

 ( .2/109( حاشية الدسوقي: )4)

( و ويف سيينة 961( وهو أبو عبد اهلل حممد بن حسيين بن حممود الصيينهاجي ااماا اامعروف ببابا, من فقهاء اامالكية, ولد سيينة )5)

(1032. ) 
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حاصله أن االنسان إذا حاز عقارًا مدو بويلة كنربعل سنة أو عرشين عىل ما ينا و رصف فيه »وقال أيضًا: 

رص اامالك يف أمال شاع عند النا  أن ذلك العقار   شهر و رشو أ شنر أو غر  أو زرع ع كها هبدم أو قلع 

سمع من الثقات وغريها  طهد البينة لذلك احلا،ز إذا نازعه غريه بااملك بنن  قول: ن نزل ن ملكه فينوز أن  

ط ر فيه ال ول كنربعل سنة  أن ذلك العقار ملك لذلك احلا،ز فال ينزع هبا من يد حا،ز... فاام رشين  أو ع

إنام هو احلوز وأما الترصييف باهلدم والبناء والزرع من غري منازع فيكفي أن يكون عرشييو أشييهر من مدو 

احليازو التي هي عرشون سنة أو أربعون... أن الترصف وبول احليازو إنام يط بان يف الطهادات بااملك بتًا 

الطاهد بااملك عىل وجه البت يعتمد يف الطهادو بذلك وأما الطهادو بااملك سامعًا فيكفي فيها جمرد احلوز, ف

عىل وضييع اليد عليه والترصييف فيه  رصييف اامالك يف ملكه ونسييبتها مع ذلك لنفسييه وعدم اامنازع وبول 

شهاد ه بذلك عىل احليازو وإن ن   ل وإن ن حيصل  سامع فيعتمد يف  طاهد بااملك عىل وجه ال احليازو وأما ال

ذه العبارو أن يد احلا،ز يد بار،ة وهي ال  كون موجبة للملك بناء عىل جمر ثبوت يفها من ه .(1)« رصييف

 اليد. 

اثانياً:اشرحامفرداتاالقاعدةاوماايتعلقابها:

 معنى اليد لغة واصطالحار: -أ

ٌي »: مؤنثة أصلها اليد يف اللغة ي يف وقد  عت األيد« ُيِديَّ »و« أيعدٍ »ساكنة العل  ألن  عها « َفععل»عىل « َيدع

 .(2)وهو  ع اجلمع« أياد»الطعر عىل 

واليد: النعمة واالحسييان  سييمية بذلك ألهنا  تناول األمر غالبًا, و  لق اليد عىل القدرو, ويده عليه: أي 

, أي: عن قدرو عليها وغلا, (3) ﴾ڳ ڳ گ گ گسييل انه, واألمر بيد فالن: أي يف  رصييفه, وقوله  عاىل: ﴿

سييلا, والدار يف يد فالن: أي يف ملكه, وأوليته يدًا: أي نعمة, والقوم يد عىل وأع ى بيده: إذا انقاد واسييت

 .(4)غريها: أي جمتمعون متفقون, وبعته يدًا بيد: أي: حارًا بحار

 .(5)واليد: القوو, وأيده: أي قّواه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/482(, كفاية ال الا: )4/196الدسوقي: ) ( حاشية1)

 (.741( انظر: خمتار الصحاح: م)2)

 ( من سورو التوبة.29( اآلية: )3)

 (.260( انظر: اامصباح اامنري: م )4)

 (.742( انظر: خمتار الصحاح: م )5)

= 
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 .(1): هي من اامنكبة إىل أبراف األصابعليد يف االصطالحا

ص الحي  ستعملون كلمة (2)ال ارج عن اامعنى اللغويويف احلقيقة أن معناها اال بمعنى  "اليد", والفقهاء ي

 .(3)حوز ال ء واامكنة من استعامله واالنتفاع به

 : أقسام اليد-ب

 أوالر: تقسيم اليد باعتبار ثبوهتا واستقرارها:

  نقسا اليد هبذا االعتبار إىل قسمل:

, وهي يد معتربو رشعًا عن  ر ا أثر العقد عليها, وقد القسييا األول: اليد الثابتة: وهي يد اامالك يف ملكه

 .(4)يقال هلا اليد اامستحقة

القسا الثاين: اليد ال ار،ة: هي يد اامتملك أو اليد اام  بة عىل يد ااملك وهي اليد التي  كون بار،ة عىل ملك 

 .(6)لالحقة, ويقال هلا: اليد ا(5)أحد بسبا من أسباب ااملك, سواء كانت حمقة أو غري حمقة

 م اليد باعتبار وجوب الضامن عليها وعدمه:يثانيار: تقس

  نقسا اليد هبذا االعتبار إىل قسمل:

ضمن إذا هلك عنده,  سئوالً عن اامقبوض جتاه الغري, في ضامن: هي ما كان فيه القابض م سا األول: يد  الق

 .(7)ولو بآفة ساموية, وقد  سمى باليد العادية

 وهي :ةأنواع األيدي الضامن

 يد اامط ي عىل اامبيع.-1

 .(8)يد القابض عىل سوم الرشاء-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.244(, والتعريفات الفقهية: م )260( انظر: اامصباح اامنري: م )1)

ية اب2) حاشيي بدين: )( انظر:  عا لدسييوقي: )3/256ن  ية ا (, و فسييري القرببي: 1/52(, ومغني اامحتاج: )2/406(, وحاشيي

(8/115.) 

 وما بعدها( .  97( وال رق احلكمية: )م/5/50(.و الكتاب مع اللباب: )1/107( انظر: جامع الفصولل: )3)

 (.5/274( انظر: مواها اجلليل: )4)

 (.17/326( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.3/372( انظر: اامنثور يف القواعد: )6)

 (.5/274( انظر: مواها اجلليل: )7)

 (.3/370(, كطف القناع: )4/50,51( انظر: الدر اامطتار ورد اامحتار: )8)

= 
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 .(1)يد الغاصا عىل اامغصوب-3

 .(2)يد اامستعري عىل العارية, عند اجلمهور وخالفًا للحنفية-4

 .(3)يد اامق ض بعد قبض القرض-5

 .(4)يد األجري اامط ك: عند اامالكية والصاحبيل من احلنفية وقول ألمحد-6

 ا الثاين: يد أمانة: هي ما كان فيه القابض غري مسئول عن اامقبوض إال بالتعدي أو التقصري يف احلف  .القس

 وهيأنواع األيدي اآلمنة:

 .(5)يد اامودع عىل الوديعة-1

 .(6)يد األجري اخلام-2

 .(7)يد الرشيك-3

 .(8)يد اامضارب-4

 .(9)يد ااموهوب له-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/279(, ومغني اامحتاج: )5/139( انظر: رد اامحتار: )1)

 (.2/382(, وبداية اامنتهد: )59لقواعد البن رجا: م )(, وا5/203( وما بعدها, واامغني: )4/76( انظر: كطاف القناع: )2)

شية عمريو عىل رشح اامحىل عىل اامنهاج: )3) رشح 2/76(, وجواهر االكليل: )4/173(, والدر اامطتار: )2/260( انظر: حا (, وال

 (.4/357الكبري: )

ال بتسييليا النفس كالصييانع والصييباغ. انظر:  ( األجري اامطيي ك هو الذي يعمل لعامة النا  أو هو الذي يسييتحق األجرو بالعمل.4)

نا،ع: ) قدير: )15/103(, اامبسييور: )4/210بدا،ع الصيي تاج: )7/201(, رشح فتح ال (, واامغني: 2/351(, مغني اامح

 ( وما بعدها .2/213(, وغاية اامنتهى: )5/487)

 (.5/18(, واامغني: )11/157( انظر: اامبسور: )5)

 يستحق األجر بتسلا نفسه يف اامدو, وإن ن يعمل, كاخلادم يف اامنزل.( األجري اخلام: هو الذي 6)

نا،ع: 134, 110(, و بيل احلقا،ق: م )4/286(, والفتاوى اهلندية: )128انظر: خمترصيي ال حاوي: م )  بدا،ع الصيي  ,)

 (.5/488(, واامغني: )2/351(, مغني اامحتاج: )4/211)

قدير: )3/320قا،ق: )(, و بيل احل11/157( انظر: اامبسييور: )7) هذب: )5/27(, وفتح ال هد: 1/347(, واام ية اامنت بدا  ,)

 (.5/18(, واامغني: )2/253)

قدير: )124( انظر: خمترصيي ال حاوي: م)8) (, 2/322(, مغني اامحتاج: )3/536(, الرشييح الكبري: )7/58(, رشح فتح ال

 (.5/79واامغني: )

 (.129-6/128( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )9)

= 
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 .(1)يد ااموىص له-6

 .(2) )عند احلنفية(يد اامستعري -7

 .(3)يد اامرهتن: عند الطافعية واحلنابلة-8

 اامقصود باليد ال ار،ة يف القاعدو:-ج

 هي اليد التي وضعت يف ملك سابق وبرأت عليه, و طمل اليد الالحقة التي تلف اليد اامتقدمة عىل ااملك.

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ي  تعلق بثبوت ااملك عن بريق يد الوضع عىل ااملك, واألصل يف ثبوت الضاب ة اامذكورو من الضوابف الت

ما ال يكون موجبًا لثبوت ااملك, ألن ثبوت اليد عىل يشء ال  وجا  ااملك أن جمرد وضييع اليد عىل يشء 

دوامها  ألهنا قد  كون بإجارو  ر فع بانقضيياء مدهتا بطالف ثبوت ااملك فإنه يوجا دوامه إال بحدوث 

 يوجا انتقاله.سبا بارئ 

والقاعدو  طييري إىل أن اليد يدان: يد متقدمة أو سييابقة, ويد بار،ة أو الحقة, فاليد اامتقدمة دالة عىل ثبوت 

ااملك لكوهنا م  بة عىل سييبا من أسييباب ااملك, واليد ال ار،ة عليها ال  دل عىل ذلك  ألن اليد قد  كون 

رشكة والوكالة واامقا رشاء يدًا مؤمتنة كالوديعة وال سوم والعارية وال صا وال ضة أو يدًا غري مؤمتنة كالغ ر

 .(4)فاسداً 

وهذه األيدي كلها يد بار،ة عىل اليد الثابتة وهي ال  دل عىل ااملك وال  كون سببًا موجبًا للملك إال إذا كان 

 ال ء الذي وضع عليه اليد مباحًا من اامباحات.

دمة أو بار،ة غري موجبة للملك, وإنام الثابت باليد هو داللة والقاعدو  فيد أيضييًا: أن اليد سييواء كانت متق

 ااملك إذا ثبت بسبا من أسبابه, ألن وضع اليد قد يكون بغري ملك. واهلل أعلا.

ا

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراالقاعدةاوصحتها:

 (5) هذه القاعدو من القواعد التي ا فق عليها الفقهاء أيضًا.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/211(,  بيل احلقا،ق: )5/453( انظر: الدر اامطتار ورد اامحتار: )1)

 (.3/56(, واالختيار: )4/503( انظر: الدر اامطتار: )2)

(, اامهذب: 2/136(, مغني اامحتاج: )2/273(, بداية اامنتهد: )255-3/253( انظر: الرشييح الكبري مع حاشييية الدسييوقي: )3)

 (.4/396(, اامغني: )1/316)

 (.362( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م )4)

قدير )36-17/35( انظر: اامبسييور )5) يل )6/256(, ورشح فتح ال ها اجلل حلاوي الكبري 5/274(, موا (, وا

= 
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سباب الرجحان يف دعوى ااملكية إذا ن  وجد كام أهنا ا فقوا عىل  أن وضع اليد عىل ال ء اامتنازع عليه من أ

 حنة أقوى منها كالبينة.

فإذا  نازع اثنان عىل ملكية يشء, وهو يف يد أحدمها, ون  قا بينة ألحدمها, قىض لصاحا اليد بيمينه با فاق 

 (1) الفقهاء.

 (2)."نة عىل املدعي واليمني عىل من أنكرالبي"وذلك لقوله صىل اهلل عليه وسلا: 

ضع اليد عىل ال ء اامتنازع عليه, يدعي كل منهام أنه بيده, فعىل كل منهام البينة  ألن  وكذلك إذا  نازعا يف و

 (3) دعوى اليد مقصودو كام أن دعوى ااملك مقصودو, ألن اليد يتوصل هبا االنتفاع بااملك والترصف فيه.

بينة عىل أن ال ييء يف يده جعل يف يد كل منهام نصييفه لتعارض البينتل و سيياوهيام, فإن فإن أقام كل منهام 

التساوي يف سبا االستحقاق يوجا التساوي يف االستحقاق, وإن أقام أحدمها بينة عىل أن ال ء يف يده 

صمه عىل أن ال ء ليس  ىض أنه ذو اليد وإن ن  تا هلا بينة, وبلا كل واحد منهام يمل خ بيده, فعىل كل ق

واحد منهام أن حيلف عىل أن ال ييء ليس يف يد خصييمه, ألنه لو أقر خلصييمه بام ادعى لزمه حقه, فإذا أنكر 

 (4) حلف له, فإن حلفا معًا فال حيكا بوضع اليد ألحد منهام.

ها بيان والقاعدو  طييري إىل أن اليد ال ار،ة هي اليد اامتنخرو ال  كون موجبة للملكية بمنردها, فالبد مع

 األسباب التي  نقل ااملك.

ا

اخامساً:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو عدو من الفروع الفقهية, منها:

ضع اليد عليه لكن يد أحدمها أقوى من يد اآلخر بنن كان أحدمها راكبًا -1 لو  نازع اثنان يف يشء, واّدعيا و

فالراكا أوىل بوضع اليد عليها  ألن  رصفه أظهر, وألن الركوب اتص  عىل الدابة, واآلخر متعلقًا بزمامها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.372-3/369(, واامنثور يف القواعد )17/326)

 ( انظر: اامصادر السابقة.1)

 .(37م) (احلديث سبق ترجيه2)

 (.6/256(, ورشح فتح القدير )36-17/35( انظر: اامبسور )3)

ية لأل اا )4) عدل لة يف رشح جملة األحكام ال يل الكالم يف اامسييين مادو رقا )433-5/431( انظر:  فصيي  ,)1754 ,)

 (.11/269(, وروضة ال البل )4/443(, وحاشية ابن عابدين )37-17/35واامبسور للسخيس )

= 
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 (1) بااملك.

لو  نازع اثنان يف قميص واحد, أحدمها البسييه واآلخر يمسييك بكمه فيد الالبس أقوى, ويد ومنها: -2

 (2) ااماسك يد بار،ة ال  وجا ااملكية.

 قدم دعوى اليد عليه إذا  قدمة و آلخر يد بار،ة.اثنان, وكان ألحدمها عليه يد مت لو ادعى اللقيف ومنها:-3

 ألن ال ار،ة ال  كون موجبة للملك. (3) كانت سابقة.

سباب ااملك أهنا  ومنها:-4 ضع  اليد عىل األرض التي أخذها رشاء أو إرثًا أو غريمها من أ لو ادعى رجل و

الربهان إن صييحت دعواه ليد بإثبات ا ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعىل من ااصييمه يف ااملك 

 رشعًا.

تان ومنها-5 نة, وكانت البين قام كل منهام بي يد دعوى ااملك وأ لدعوى من اخلارج عىل ذي ال : إذا كانت ا

 مؤرختل, فإذا كان  اريخ أحدمها أسبق من اآلخر يقيض لألسبق وقتًا أهيام كان.

عه فيه أحد, فيثبت له احلق يف موضييوع ألن بينة صيياحا الوقت األسييبق أظهرت ااملك له يف وقت ال يناز

 (4) النزاع إىل أن يثبت اآلخر سببًا لنقل ااملكية له.

 هذه أمثلة من   بيقات القاعدو, وهي  وضح لنا كيفية التعرف عىل بقية أشباهها ونظا،رها.

 
 

  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/442ن عابدين )(, وحاشية اب6/247( انظر: رشح فتح القدير )1)

 (.9/324( انظر: اامصدر السابق وكذلك اامغني البن قدامة )2)

 (.4/350(, وحاشية القليويب وعمريو )4/126( انظر: حاشية الدسوقي )3)

(, واامهذب 4/480(, ومغني اامحتاج )6/225,232(, وبدا،ع الصنا،ع )17/32( انظر:  فصيل اامسنلة يف اامبسور )4)

(2/311.) 
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 كل من ملك ماالً باإلرث فإنه ميلكه حبقوقه:املبحث السابع : ضابط
 

ضوا ضابف من ال ضًا, وهو بفهذا ال سباب ااملك أي صل فقهي  اامتعلقة بن ضمن أحكام ثبوت ااملك يف يكن ت

هذا الضيييابف مبنياألصييول  عد موت االنسيييان, و عدو أخرى هي :  ب قا ل  ال »عىل  املوت حمول للم

م ينخذ مكانًا مرموقًا يف أحكا أمهية بالغة يف نقل ااملكية من اامورث إىل الوارث  والضييابف اما له من(1)«مبطل

 .نظرية ااملك

  تكون من النقار التالية : دراسة الضابف

 :  أوالً : الكالم على أصل الضابط ووضعھ وألفاظھ

, وأشار إليها النووي (3)والندوي يف موسوعته اامطهورو (2)هذا الضابف بلفظه ذكره ااماوردي يف احلاوي الكبري

املك, وقبل القبض هل يعتد به ؟ إن ملك باالرث سترباء بعد الو مىض زمن اال»يف روضة ال البل : فقال : 

 . (4)«اعتد به, وإن ملك باهلبة فال, وإن ملك بالرشاء اعتد به عىل األصح...

والدليل عليه أن اامال لوارثه ومن ورث ماالً ورثه بحقوقه وهذا »وقد رصح الطييريازي يف اامهذب بقوله: 

بعبارهتا اامطتلفة  إىل هذا األصل -رمحها اهلل-الفقهاء  و أشار (5)«األمان من حقوق اامال, فوجا أن يورث

 .وهذا يؤكد مدلول  الضابف وأصله و ومضمونه (6)يف كتبها

 يعتمد عىل قاعد ل مهمتل مها :  أصل هذا الضابف

فااموت ينقل ملكية اامورث إىل وارثه ولكن هذا النقل ال يكون عن  (7)«املوت حمول للمل  ال مبطل»األوىل : 

 يق العقود وإنام يكون عن بريق اخلالفة .بر

وعىل هذا األصييل ااملك الذي يسييتحقه  (8)«ااملك الثابت للوارث هو ااملك الذي كان للمورث»الثانية : 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/70اامبسور: ) ( 1)

 ( .3/172احلاوي الكبري: )(  2)

 ( .351موسوعة القواعد للندوي: )(  3)

 ( .8/432روضة ال البل:  )(  4)

 (.2/264اامهذب للطريازي: )( 5)

 (. 5/130(, واامبسور للسخي: )128انظر : قواعد الفقه للمنددي: م )(  6)

 ( .2/70انظر : اامبسور: )(  7)

 . ( 128واعد الفقه للمنددي: م )انظر : ق (8)
= 
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 الوارث بعد موت مورثه إنام هو ما كان يملكه اامورث قبل مو ه .

لوارث كذلك, ألنه يرثه عنه واالرث وبناًء عىل هذا األصييل أن ما كان حيق للمورث فعله لو كان حيًا حيق ل

 يكون بنميع حقوقه.

 وما يتعلق بھ : ثانياً : شرح مفردات الضابط 

 :معنى احلقوق لغةر واصطالحار  -أ

صفا ه, والقرآن, احلقوق يف اللغة  -1 سامء اهلل  عاىل أو من  سا من أ :  ع حق , وله معان كثريو, منها : أنه ا

يض, و ضد البابل, واألمر اامق صدق, وااموت و سالم, واامال, وااملك, وااموجود الثابت, وال العدل , واال

حق ال ييء حيق من باب رب إذا وجد وثبت, وحققت األمر أحقه إذا أوجبته  منوهو مصييدر .(1)واحلزم

  (2)أو جعلته ثابتًا أو  يقنته.

 : عرف بعدو  عريفات, من أمهها :  احلقوق يف االصطالح -2

. هذا  عريف بالغاية اامقصييودو من احلق, ال بذا يته  وحقيقته . فإن  (3)مسييتحقة رشعاً احلق هو  مصييلحة -1

 احلق : هو عالقة اختصاصية بل صاحا احلق واامصلحة التي يستفيد منه.

يطييمل أنواع احلقوق الدينية  وهذا  عريف جيد, ألنه (4)هو اختصييام يقرر به الرشييع سييل ة أو  كليفًا.-2

 والعامة واامالية وغري اامالية.وااملكية واألدبية 

 . (5)هو مصلحة ثابتة للفرد أو اامنتمع أوهلا يقررها الطارع احلكيا-3

 . (6)أو هو اختصام يقرر به الرشع سل ة عىل يشء أو اقتضاء أداء من آخر حتقيقًا لصلحة معينة-4

باعتبار اشييتامهلا عىل ذلك,  هو احلكا ال ابق للواقع, ي لق  عىل األقوال والقواعد واألديان واامذاها-5

 . (8)وإىل هذا ذها بعض األصوليل مثل فطر االسالم البزدوي (7)ويقابله البابل,

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (146(, وخمتار الصحاح: م )1129انظر : القامو  اامحيف: م )( 1)

 ( .55انظر : اامصباح اامنري: م)(  2)

 ( .36انظر : مذكرات احلق والذمة: م)(  3)

 ( وما بعدها .3/10انظر : اامدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه: )ف(  4)

 ( .211للدكتور حممد يوسف موسى: م)انظر : الفقه (  5)

 ( .193: )ية االلتزام للدكتور مص فى الزرقاانظر : اامدخل إىل نظر(  6)

 ( .89انظر : التعريفات للنرجاين: )(  7)

 ( .4/330انظر : أصول البزدوي: )(  8)
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 أقسام احلقوق عند الفقهاء: -ب

ينقسا احلق عدو  قسيامت باعتبارات خمتلفة حسا ا امعنى الذي يدور عليه احلق, وأذكر أها هذه التقسيامت 

 : 

 بار انتقاله للورثة وعدم انتقاله : باعت  وق: تقسيم احلقأوالر 

 ينقسا احلقوق هبذا االعتبار أصاًل إىل أربعة أقسام : 

وهي احلقوق اامالية , واحلقوق اامقررو عىل العقار واامتعلقة باامال كحق حبس : األول : احلقوق التي  ورث 

 الرهن إىل سداد الدين.

ثاين : احلقوق التي  ثبت باخلالفة, وال  ورث يه عن بريق  : ال تداء, وال  نتقل إل وهي التي  ثبت للطلق اب

  (1)االرث, مثل خيار التعيل عند احلنفية. 

الثالث : احلقوق التي ال  ورث, وال  نتقل باخلالفة, وهي كل ما كان متعلقًا بنفس اامورث, وينتهي بمو ه 

 مثل اختيار إحدى األختل. و مثل الواليات العامة, واخلاصة

 ما اختلف فيها, هل  ثبت باخلالفة أو بالورثة مثل القصام يف النفس وحد القذف.الرابع : 

 اختلف الفقهاء يف هذا النوع من احلقوق عىل قولل:

 القول األول:إن القصام يثبت للورثة من بريق اخلالفة ابتداء ال عن بريق الوراثة.

 كية عىل منها احلنفية والطافعية واامال (2) هور ا لفقهاءو هو قول  

 القول الثاين: إن القصام يثبت للميت أوال, ثا ينتقل إىل الورثة عن بريق االرث.

  (3)ذها احلنابلة يف ظاهر اامذهاإىل هذا القول  و

 :  اهلايف حم اتقرره  باعتبار تقسيم احلقوق : ثانيار 

  (4)إىل قسمل : احلقوق من هذا االعتبار  نقسا 

 جردة : املقوق احلاألول : 

صلحًا أو إبراء, بل يبقى حمل احلق عند اامكلف أو اامدين بعد التنازل كام  اهي التي ال   ك أثرًا بالتنازل عنهو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (4/581انظر : حاشية ابن عابدين: )(  1)

 (57-2/54واامنثور للزرك : ) (,174-173, 168-4/167انظر : اهلداية: )(  2)

 (155-154, 127-25/126انظر : الرشح الكبري: )(  3)

 ( .31انظر : نظرية احلق للدكتور حممد مدكور: م)(  4)
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كان قبل التنازل. مثل : حق الدين, فإن الدا،ن إذا  نازل عن دينه, كانت ذمة اامدين بعد التنازل هي بعينها 

 ن اآلثار.قبل التنازل, وال ي  ا عىل التنازل عن احلق أثر م

 جردة : املقوق  ي احلالثاين: 

, كحق القصام, فإنه يتعلق برقبة القا ل ودمه, ي ك فيها أثرًا بالتنازل عنه, اهي التي   ك أثرًا بالتنازل عنه

فيتغري فيه احلكا, فيصري معصوم الدم بالعفو بعد أن كان غري معصوم الدم , أي مباح القتل بالنسبة إىل ويل 

 .ستحق للقصامل ااماامقتو

  (1)ثالثًا:  قسيا احلقوق باعتبار ماليتها و ملكيتها: 

 :  نقسا احلقوق من هذا االعتبار  إىل قسمل

 األول: احلقوق اامالية: وهي التي  تعلق باألموال  ومنافعها وهذا القسا من احلقوق له ثالثة أنواع: 

استحقاق العوض: مثاًل: الثمن, أو السكنى يف  احلقوق اامالية اامحضة كحق الطفعة و حق الرهن و حق  -1

 الدار.

 حقوق االر فاق : و ينا بياهنا  -2

فال ابن و هي احلقوق التي  تعلق بمنرد االنتفاع باألعيان التي ال متلك رشعًا.حقوق االختصييام:   -3

بل " ھو عبارة عما يختص بھ مستتتتتتتحقھ باالنتفاع بھ  وال يملك أحد م احمتھ وھو  ير قارجا:

 للتمول و المعاوضات."

كحق  (2)احلقوق غري اامحضيية وهي اامعرب عنها باحلقوق اامحضيية: وهي التي ليس حملها اامال  القسييا الثاين:

 (3) القصام و حق اامرأو يف ال الق و حق احلضانة و حق الوالية.

 اامقصود باحلقوق يف القاعدو :  -ج

 ق وينا بيان ذلك عىل الوجه التايل : اامقصود باحلقوق يف القاعدو هو حقوق االر فا

 رتفاق : معنى حقوق اال -أ

ر األول. وهو حق اعىل عقار امنفعة عقار آخر, مملوك لغري مالك العق ومقرر وقحقوق االر فاق :هي حق

يبقى العقاران دون نظر إىل اامالك. مثل : حق الرشييب, وحق اامنرى, وحق اامسيييل, وحق  ما دام دا،ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (48( و أحكام اامواريث للطيخ أيب زهرو: )م/ 29أحكام اامعامالت للطبخ عيل اخلفيف: ) م/( انظر: 1)

 .  (5/336هناية اامحتاج: )  ( و2/365مغني اامحتاج: ) ( انظر:2)

 .  (31نظرية احلق للدكتور حممد مدكور: ) م/ ( انظر:3)

= 
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 اجلوار, وحق العلو.اامرور, وحق 

 « . اء منافع العقارإعاالرفاق بننه : » (1)عند اامالكية

ويسمى العقار الذي  قرر عليه احلق مر فقًا به.  والعقار صاحا هذا احلق مر فقًا, ويسمى احلق الذي  قرر 

 « .حق ار فاق»لثانيهام عىل أوهلام 

ر فاق اجلوار اجلانبي والرأ , فحقوق االحقوق ر فاق تتلف عن أن حقوق اال: »(2)زهرو ويرى الطيخ أبو

حقوق إجيابية متعلقة بالعقار, وهي من نوع الرشييكة, فإذا كان لعقار حق الرشييب من جمري جيري يف عقار 

آخر كان بل صيياحبي العقارين رشكة يف حق الرشييب, وهبذا االعتبار  ثبت الطييفعة, ويكون منابها  لك 

عتبار  ثبت الطفعة, ر, وهبذا االفحقوق سلبية, ألهنا ليست إال منعًا للرض الرشكة, أما حقوق اجلوار بنوعية

 « .ولذا يتنخر احلق فيها عن أصحاب حقوق االر فاق

وحقوق االر فاق عند احلنفية حمصورو يف ست هي : حق الرشب , وحق اامنري, وحق اامسيل وحق اامرور, 

 . (3)«وحق التعيل, وحق اجلوار

 : أنواع هذه احلقوق -ب

 وبيان هذه احلقوق عىل ال  يا اامذيل : 

رشب :  صو األول حق ال ستحقق من ااماءيهو الن طنر, أب ا اام سقي الزرع وال نوبة االنتفاع بااماء امدو  ل

 معينة لسقي األرض. واامراد به يف حق البها،ا : 

 . (4)االستعامل للع ش ونحوه مما يناسبها

 ون يف االنسان ويف كثري من احليوان بالطفة.وسمى بحق الطفة , ألن الرشب عادو يك

ااماء يف إجراءه من ملك جاره إىل أرضييه  هو حق صيياحا األرض البعيدو عن جمرى الثاين: حق املجرى:

 لسقيها. وليس للنار أن يمنع مرور ااماء ألرض جاره, وإال كان له اجراؤه  جربًا عنه, دفعًا للرضر عنه.

عىل سيي ح األرض, أو أنابيا  نطيين لترصيييف اامياه الزا،دو عن  يل اامياههو حق  سييي الثالث: حق املس::يل:

احلاجة, أو غري الصيياحلة حتى  صييل إىل مرصييف عام أو مسييتودع, كمصييارف األراا الزراعية أو مياه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .252-2/251انظر : البهنة: )(  1)

 ( .111انظر : ااملكية ونظرية العقد: م)(  2)

 ( .37انظر : اامدخل إىل نظرية االلتزام للزرقا: م)(  3)

 ( .6/438انظر : حاشية ابن عابدين: )(  4)
= 
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نرى: أن اامنرى جللا اامياه الصاحلة لألرض, األم ار أو ااماء اامستعمل يف اامنازل. والفرق بل اامسيل واام

صالح عن األرض أو عن الدار . وحكمه مثل حكا اامنرى, ليس ألحد منعه وا رصف ااماء غري ال سيل ل ام

 إال إذا حدث رر بل.

  (1)."هلا حق  سييل ااماء عىل أس حة دار أخرى وذكر يف حاشية ابن عابدين: صور ه أن  كون لططص دار

صاحا عقار داخيل بالوصول إىل عق الرابع: حق املرور: سواء هو حق  أ كان ال ريق  اره من بريق يمر فيه 

صًا مملوكاً  سان اامرور فيه. وال ريق اخلام : إ للغري, فال ريق العام حيق لكل عاما غري مملوك ألحد, أم خا ن

 حيق ألصحابه اامرور فيه وفتح األبواب والنوافذ عليه. وليس هلا سده أما العامة لاللتناء إليه.

إذا كان لواحد حق اامرور يف عرصيية آخر, »( من جملة األحكام العدلية : 1225وقد نصييت عليه اامادو: )

إذا كان لواحد حق ( : »1227. ونصييت اامادو: ) (2)فليس لصيياحا العرصيية أن يمنعه من اامرور والعبور

اامرور يف ممر معل يف عرصة آخر فنحدث صاحا العرضة بناء عىل هذا ااممر باذن صاحا حق اامرور فقد 

 . (3)«صومة مع صاحا العرصةروره, ون يبق له حق اخلمسقف حق 

( من اامنلة عىل 1198وهو الثابت لصاحا العلو عىل صاحا السفل. نصت اامادو: )اخلامس: حق التعيل: 

 .(4)«لكل واحد له التعيل عىل حا،ف يملكه وبناء ما يريد و وليس جلاره منعه ما ن يكن رره فاحطاً »أن 

, وهو حق ثابت دا،ام لصيياحا العلو, ال يزول هبدم ةالقرار عىل ال بقة السييفلي فلصيياحا حق التعيل حق

العلو أو السفل أن يترصف  ه حل يريد, وليس لصاحاام السفل, وله ولورثته إعادو بنا،العقار كله أو اهند

 ه  رصفًا يرض باآلخر.يف بنا،

 وهو الثابت لكل من اجلارين عىل اآلخر. السادس: حق اجلوار:

األصلية كسد اهلواء والنظارو  منع اامنافع التي ليست من احلوا،و»( من اامنلة عىل أن 1201اامادو: ) نصت

ضياء بالكلية رر فاحش, فإذا أحدث رجل بناء  سد ال رضر فاحش, لكن  طمس ليس ب أو منع دخول ال

فه رفعه للرضيير فسييّد به شييباك بيت جاره وصييار بحال من الظلمة ال يقدر معها عىل القراءو فله أن يكل

الفاحش, وال يقل أن الضييياء من الباب كاف, ألن باب البيت حيتاج إىل غلقه للربد وغريه من األسييباب. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .4/183انظر : حاشية ابن عابدين: )(  1)

 ( . 1/672جملة األحكام العدلية: )(  2)

 ( . 1/673جملة األحكام العدلية: )(  3)

 ( .1/658اامرجع السابق: )(  4)
= 
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 . (1)«وإن كان هلذا اامحل شباكان فسد أحدمها بإحداث ذلك البناء فال يعد ررًا فاحطاً 

وار العلوي فال يعلا أ حيصل منها فالرضر يف كل أنواع اجلوار ممنوع, أما الترصفات التي يطكل أمرها يف اجل

رر أم ال, كفتح باب أو نافذو يف ال ابق األسفل أو وضع متاع ثقيل يف ال ابق األعىل قد يؤثر يف السقف, 

 :(2)فهذه خمتلف يف منعها عىل قولل

 اخلظر.يمنع هذا الترصف إال بإذن اجلار,  وهذا قول أيب حنيفة, ألن األصل فيه هو اامنع و القول األول :

ألن صاحا العلو  رصف يف ملكه واامالك  (3) األصل يف ذلك االباحة . و هذا قول الصاحبل. القول الثاين :

حر الترصييف يف ملكه ما ن يكن فيه رر, وهذا الرأي هو اامعقول الواجا اال باع. فيصييبح حكا اجلوار 

 (4) ا عىل ذلك رر فاحش باجلار.اجلانبي والعلوي واحدًا, وهو إباحة الترصف يف ااملك ما ن ي 

ا
ا:ااضابطثالثاًا:االمعنىااإلجمالياللاااا

هذا الضييابف كام هو معلوم يتعلق بإرث الوارث واالرث مبني عىل ااموت, ومن اامعلوم أن ااموت هو هناية 

و حياو االنسييان عىل هذه األرض وهو ليس مب اًل للملك وال يب ل ملك ااميت عام كان يملكه حال احليا

لكن هذا ااموت حمول للملك من ااميت إىل وارثه احلي, ألن ملك الوارث ب ريق اخلالفة عن ااميت فهو قا،ا 

خالفة الوارث عن ااميت ألن االب ال يزيل ملكية ااميت  ن  صييح مقامه. فإن قيل : إن ااموت مب ل للملك

 عن أمواله. وإذا زالت ملكيته عن أمواله ال يستحقها الوارث بعده.

ب ال, وإنام ينايف االجياب, فااميت ال جيا عليه يشء بعد  أن ااموت ال يضيياد وال ينايف االومن اامعلوم أيضيياً 

مو ه, ألنه سييقف عنه التكليف بااموت, وال يب ل بااموت ما كان للميت حال حيا ه بل ما كان له حيول إىل 

 . (5) «ااموت حمول للملك» :ملك الوارث كام هو اامفهوم من قاعدو

إذا ثبت هذا فالضابف يدل بوضوح عىل أن الوارث يملك مال مورثه بكل حقوقه سواء كان ذلك من حقوق 

ثابت  كااملك ال باالرث يعترب  فاء أم من حقوق العقود, وذلك ألن ااملك  االر فاق أو من حقوق االسييتي

 للمورث.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/660اامرجع السابق: )(  1)

 ( . 7/32الرا،ق: )(, والبحر 6/264(, بدا،ع الصنا،ع: )4/373(, رد اامحتار: )5/503انظر: فتح القدير: )(  2)

 ( . 7/32(, والبحر الرا،ق: )6/264(, بدا،ع الصنا،ع: )4/373(, رد اامحتار: )5/503انظر: فتح القدير: )(  3)

 ( . 341(, والقوانل الفقهية: م)5/261انظر: نيل األوبار: )(  4)

 ( . 297(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)5/130انظر: اامبسور: )(  5)
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رث قبل مو ه, ويتبع هذا ااملك  يع فااملك الذي يستحقه الوارث بعد موت مورثه إنام هو ما كان يملك اامو

 احلقوق الثابتة للمورث.

ناء عىل هذا إذا ثبت ملك يف يشء ما للمورث بعد مو ه بسييبا كان يف حيا ه هل يدخل ذلك يف ملك  ب

 نص عىل أنه يدخل يف ملك الوارث.ي والضابف الوارث أم ال؟ عىل اخلالف,

 حيق للوارث أن يفعله ولو كان ذلك من باب احلقوق. وكذلك ما كان فعله مستحقًا للمورث إن كان حيًا 

 :ال الفقهاء في اعتبار ھذه الضابطرابعاً: أقو

 .(1)التي ا فق عليها الفقهاء يف اعتبارها والعمل هبا يف اجلملة هذه الضابف من الضوابف

 , وألن احلقوق  ابعة ألمالكها.«التابع تابع»من القاعدو العامة اامطهورو:  وهي منبثق

 .(2)وألن احلقوق مما يصح متلكه, فإذا انتقل ااملك إىل ورثته وجا أن ينتقل بحقوقه

 يعتمد عىل مسيينلة انتقال احلقوق عندها, وهي مبنية عىل مالية احلقوق واعتبار الفقهاء صييحة هذا الضييابف 

 وقد سبق الكالم عليها.أيضًا. 

ه ال يورث كام أنه ال يباع, وذها مالك فمن ذلك حق الطييفعة, فذها الكوفيون إىل أن"قال ابن رشييد: 

 .(3)"والطافعي وأهل احلناز إىل أهنا موروثة قياسًا عىل األموال

سلا أنه قال: ": (4)قال القرايف يف الفروق صىل اهلل عليه و سول اهلل  من مات عن حقه "اعلا أنه يروى عن ر

ته قل (5)"فلورث ما ينت بل من احلقوق  مه,  هذا اللف  ليس عىل عمو قل... , و ما ال ينت ها  إىل الوارث ومن

بالضييابف اما ينتقل إليه ما كان متعلقًا باامال أو يدفع ررًا عن الوارث يف عرضييه بتطفيف أامه, وما كان 

متعلقًا بنفس اامورث وعقله وشييهوا ه ال ينتقل للوارث, والسيي يف الفرق أن الورثة يرثون اامال, فريثون ما 

 .(6)"ال يرثون ما  علق بهيتعلق به  بعًا وما ال يورث 

قوله: وإذا مات من له اخليار ب ل خياره با،عًا كان أو مطيي يًا ون ينتقل إىل ورثته, و إذا ب ل "قال ابن اهلامم: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 4/168(, ورشح جملة األحكام العدلية )183-4/180(, وحاشييية ابن عابدين )5/390ظر: الفتاوى اهلندية )( ان1)

 (.226-2/219(, وأسنى اام الا )6/192(, واامدونة )2/366و برصو احلكام )

 (.3/173( انظر: احلاوي الكبري )2)

 (.2/218( انظر: بداية اامنتهد )3)

 (.3/275( انظر: الفروق للقرايف )4)

 ( احلديث ن أقف عىل من خرجه.5)

 (.3/275( انظر: الفروق للقرايف )6)

= 
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صاحبه  سان الزم حتى إن  طافعي: يورث عنه وبه قال مالك... وألنه حق لإلن خياره يلزم البيع... وقال ال

ئة وإرادو, فال ال يملك إب اله فينري فيه االر نا أن اخليار ليس إال مطييي ث كطيار العيا والتعيل... ول

 .(1)"يتصور انتقاله  ألنه وصف شطيص ال يمكن فيه ذلك واالرث فيام يمكن فيه االنتقال وهو األعيان

علا من قوله: إن اخليار يعود إىل الرغبة, وذلك أمر اص االنسييان وال يمكن أن يرث واالرث فيام يمكن 

 االنتقال. فيه

 وذلك يتوقف فيه عىل الدليل السمعي, ون يوجد وعدم وجود الدليل السمعي يكفي لنفي احلكا الرشعي.

من ترك ماالر أو حقار فلورثته، ومن ترك كالر أو عياالر " ملسو هيلع هللا ىلص:فإن قالوا: وقد وجد الدليل السييمعي يف قوله 

 .(2)"ف يل

 .(3) ثبت عندنا, وما ن يثبت ن يتا به الدليلقلنا: الثابت قوله ماال, وأما الزيادو حقًا فلا 

واحلاصييل أن إرث احلقوق عند  هور الفقهاء ثابت مع ال كة وأما األحناف فلها  فصيييل حيث يعتربون 

 .(4)احلقوق التي جيري فيها االرث هي ما جيوز أخذ بدل مايل عنها

 

اخامساًا:االفروعاالمندرجةاتحتاهذاااألصلا:اا

 ألصل  لة من الفروع الفقهية اامتناثرو منها :  ن بق عىل هذا ا

سيد منها :-1 سالم أو بعد العود من لو مات ال دار احلرب فهل يورث مال الكتابة أم ال ؟ قوالن  يف دار اال

 :(5)للفقهاء

ن ورث ماال ورثه بحقوقه كالرهن األول : يبقى األمان فيه, فريسل إىل ورثته, ألنه ال خالف أهنا ورثوه وم

 . الضمل و 

 الثاين : يب ل األمان فيه ويكون فيئًا, ألنه مال كافر ال أمان له .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( بحذف و رصف.265-6/264( انظر: رشح فتح القدير )1)

صىل اهلل عليه وسلا: 2) صحيحه يف باب قول النبي  (, 6731برقا ) "من ترك ماالر فألهله"( احلديث أخرجه البطاري يف 

ته من كتاب الفرا،ض برقا )(, يف با11/61ومسييلا يف صييحيحه ) (, من حديث أيب 133ب: من  رك ماالً فلورث

 .من ترك ماالر فهو لورثتههريرو, واللف : 

 (.6/265( انظر: رشح فتح القدير )3)

 (.5/257( انظر:  بيل احلقا،ق )4)

 ( . 12/224انظر: روضة ال البل: )( 5)
= 
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لو زوج أم ولده فامت عنها زوجها أو بلقها وانقضييت عدهتا ثا جاءت لولد لسييتة أشييهر منذ  ومنها: -2

ضت عدهتا فهو ابن شًا له بحقوقها, فاامتولد مااموىل ألهنا با انق سيد فرا ضاء عدهتا عادت إىل ال نها يملك نق

 . (1)بحقوق األصل

 . (2)من ملك منزالً أو دارًا باالرث ملك به علوه, ألنه من حقوق مال اامورث و منها: -3

لو اشيي ى رجل شيييئًا عىل خيار التعيل أو خيار العيا ثا مات, ورثه وارثه بحق خيار التعيل,  ومنها:-4

ن البيع يف خيار التعيل الزم, فيثبت ذلك احلق للورثة أل (3) القا،لل بطيار التعيل والعيا با فاق الفقهاء

 (4) دفعًا للرضر.

 حق الطفعة هل يرثه الورثة مع ال كة أم ال؟ومنها: -5

 اختلف الفقهاء يف ملك حق الطفعة للورثة عىل قولل:

طفعة إىل ورثته وذلك إذا بالا به القول األول: طفيع ينتقل حق ال طفعة يورث, فإذا مات ال طفيع  حق ال ال

 اامورث بعد البيع قبل مو ه بطالف ما إذا مات قبل ال لا.

 .(7)واحلنابلة (6), والطافعية(5)هذا مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 وذلك ألنه خيار ثابت لدفع الرضر عن اامال فورث كالرد بالعيا.

 ر الدخيل عن نفسه.وألن الوارث خليفة اامورث, فله كل حقوق مورثه, ومنها حق الطفعة دفعًا لرض

ال يثبت للوارث حق الطييفعة إذا مات الطييفيع بعد بلا الطييفعة وقبل القضيياء وهذا مذها  القول الثاين:

 (8) احلنفية.

 وذلك ألن الوارث ن يكن مالكًا ما ورثه وقت العقد.-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 17/163انظر: اامبسور للسخيس: )( 1)

 ( . 30/176اامبسور: ) انظر:( 2)

( و الفروع 3/106( و حاشييية الدسييوقي: )13/55( انظر: وها احلنفية و اامالكية و بعض احلنابلة. انظر: اامبسييور: )3)

 (. 4/26البن مفلح: )

 ( وما بعدها.5/130(,و رشح فتح القدير: )4/21( انظر:  بل احلقا،ق )4)

 (.3/490( انظر: حاشية الدسوقي )5)

 (.2/308,392: مغني اامحتاج )( انظر6)

 وما بعدها(.5/536(, واامغني )1/535( انظر: منتهى االرادات )7)

 (.6/264( وبدا،ع الصنا،ع )14/116(, واامبسور )9/416,417( انظر: رشح فتح القدير )8)

= 



 552 الفهارس 

 وألن حق الطفعة ليس بامل وإنام جمرد الرأي واامطيئة ومها ال يبقيان بعد موت الطفيع.-2

 (1) وألن ملك الطفيع الذي هو سبا األخذ بالطفعة قد زال بمو ه.-3

ثابت ال يزول بمنرد الذذذي يظهر لي  ته, واحلق ال عد م الب له ب بت  هو القول األول, وذلك ألن احلق يث

 ااموت مع بقاء سببه.

 واهلل أعلا بالصواب.

و الطييافعية   (2)وهو قول اامالكية  الوارث يملك خيار الرشيير من مورثه, ألنه من حقوق ال كة.ومنها: -6

 (4)و وجه عند احلنابلة ذكره أبو اخل اب(3)

 (5)  ثبت للوارث حقوق االر فاق كلها با فاق الفقهاء.ومنها: -7

 .(6)لو مات وله دين برهن انتقل الدين إىل ملك ورثته مع حقه من الرهنومنها: -8

نتقل العبد إىل ملك الوارث مع استحقاق أرشه  ألنه لو مات عن عبد جنى عليه قبل أخذ أرشه اومنها: -9

 .(7)حق للاملك ال عىل ااملك

ىل ملك انتقل العبد إ التدبري أو نحوها  عىل أنه إذا مات فهو حر, ثا مات ,  لو أعتق عبده بصفة ومنها: -10

 (8) .الورثة  بحقه ثا يعتق

ها:-11 كاو  ومن قد دفع ز متام احلول و بل  امال ق مات رب ا له أم لو  ته عىل حو هل يبنى ورث له معناًل  ما

 يستننفون احلول بعد مو ه.

 :(9)اختلف الطافعية يف اامسنلة عىل قولل

يبنون عىل حوله, بناء عىل األصل اامذكور  وألن احلول من حقوق ملكه فإذا انتقل ااملك انتقل  القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/240,242( انظر: حاشية ابن عابدين )1)

 . ( 3/102)  ( و حاشية الدسوقي:4/29حاشية اخلريش: ) ( انظر: 2)

 . (9/222اامنموع رشح اامهذب: )  ( انظر:3)

 . ( 4/91الفروع : )( انظر: 4)

(, وجملة األحكام العدلية 341(, والقوانل الفقهية )م4/196(, و بيل احلقا،ق )6/264( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )5)

 (.1224مادو رقا )

 (.173-3/172( انظر: احلاوي الكبري )6)

 در السابق.( انظر: اامص7)

 (.5/135( انظر: رشح فتح القدير : ) 8)

 (.173-3/172( انظر: احلاوي الكبري )9)
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 بحقه.

 أهنا يستننفون احلول وال يبنون. القول الثاين:

 ن احلول ثبت مع بقاء اامالك وير فع بانتقال ااملك.أل

 وال يبنى من استفاد ملكًا عىل حول من كان مالكًا كمن اهتا ماالً أو ابتاعه.

 واامسا،ل يف هذا الباب كثريو جدًا لعل االشارو هبذه اجلملة  يضء لنا ال ريق إىل معرفة نظا،رها.
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 ال يفيد امللكاملوقوف قبل اإلجازة  قاعدة:املبحث الثامن:
 

الفقهية التي  تعلق بنسييباب ااملكية, وهو بلفظه يدل عىل كيفية ثبوت ااملك يف  القاعدو من القواعد هذه 

رصفات ااموقوفة, كام أهن ضوعها  تعلق بنحكام االجازو التي  االت يتوقف عليها ثبوت ااملك, فالقاعدو يف مو

 جه التايل:عىل الو امها جدًا, وينا بيان دراسته و مضموهنا

 :اوألفاظه ا، ووضعهأوالً: الكالم على أصل القاعدة

شار إليه هذه القاعدو  صاحا اهلداية وفيه:  امما أ ثا إذا باع »الفقهاء اامتقدمون, وهي باللف  اامذكور ذكرها 

لو  مكرها وسييلا مكرها يثبت به ااملك عندنا وعند زفر ال يثبت  ألنه بيع موقوف عىل االجازو  أال  رى أنه

 .(1)«أجاز جاز, وااموقوف قبل االجازو ال يفيد ااملك...

( البيع ااموقوف 377وقد ذكرها أصييحاب جملة األحكام العدلية بنلفاظ  متنوعة مفادها واحد منها: اامادو: )

ضويل وبيع اام(2)يفيد احلكا عند االجازو ضًا: البيع الذي يتعلق به حق الغري كبيع الف  رهون ينعقد, وذكروا أي

 .(3)«موقوفًا عىل إجازو ذلك اآلخر

وإن باع الراهن "بعبارات متعددو, ومنها ما جاء يف جواهر االكليل :  ر فقهاء اامالكية إىل هذه القاعدووأشييا

الرهن بال إذن مرهتنه صح بيعه, ووقف مرهون أي بيعه من راهنه عىل رضا مرهتنه أي اامتوثق به يف حقه فله 

ملك غريه بغري إذنه صح بيعه ووقف ملك غريه أي بيعه عىل رضا اامالك, فإن  إجازو ببيعه وإن باع شطص

 .(4)«أمضاه مىض عىل اامطهور... 

 « .فال يستقر نكاح العبد بغري إذن سيده, ووافقنا أبو حنيفة: »(5)ويف الذخريو

 «.ال جيوز إال بإجازو سيده...»وقال الطافعي وابن حنبل: 

والقديا أنه ينعقد موقوفًا عىل إجازو اامالك, فإن أجاز نفذ وإال لغا, : »(6) البلويؤيد هذا ما جاء يف روضة ال

القوالن يف أصييل بيع الفضييويل ويف الفرعل بعده يعرب عنهام بقويل وقف العقود, وحيث قالوا: فيه »وفيه: 

سميا بذلك  ألن اخلالف آيل إىل أن العقد هل ين عقد عىل التوقف قوال وقف العقود أرادوا هذين القولل و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.11/43( مع فتح القدير والبناية رشح اهلداية: )9/241( اهلداية رشح بداية اامبتدي: )1)

 (.1/211( جملة األحكام العدلية: )2)

 (.2/105(, وموسوعة القواعد الفقهية: )1/204(: )368( جملة األحكام العدلية, اامادو رقا : )3)

 ( بترصف وحذف.2/5( انظر: جواهر االكليل: )4)

 (.5/147( و)4/261(, وكذلك انظر امزيد من البيان: الذخريو: )4/15( الذخريو للقرايف: )5)

 (.3/21( روضة ال البل: )6)

= 
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: أن الصييحة عىل قول الوقف ناجزو, لكن ااملك ال حيصييل إال عند (1)أم ال بل يكون باباًل  .ثا ذكر االمام

االجازو, قال: وي رد الوقف يف كل عقد يقبل االسييتنابة كالبيوع, واالجارات واهلبات والعتق وال الق 

 .(2)«والنكاح وغريها

ما نقله النووي عن األكثرين, ونقل  الرافعي عن إمام احلرمل أن الصييحة  هذا: »(3)قال الزرك يي يف اامنثور

 .(4)«ناجزو, واامتوقف عىل االجازو هو ااملك

لة:  ما يؤكد هذا اامعنى عند فقهاء احلناب له أحدمها أرشكناك. انبنى عىل »وذكر صييياحا اامغني  قال  وإن 

صاحبه فنج ضويل, فإن قلنا: يقف عىل االجازو من  رصف الف صفه أو يف ثلثه؟   ازه فهل يثبت له ااملك يف ن

 .( 5)«عىل الوجهل...

وال يصييح  رصييف الفضييويل لغريه ببيع وال رشاء, وال »ما يطييري إىل هذا اامعنى:  (6)وجاء يف اامحرر يف الفقه

الفضويل, نكاح إال رشاؤه له يف الذمة إذا ن يسمه يف العقد فإنه يصح, ثا إن أجازه اامط ي له ملكه وإال لزم 

بقوله:  (7)وهكذا أشييار إليه اامرداوي يف االنصيياف« . وعنه: يصييح  رصييفه بكل حال ويقف عىل االجازو

السييابعة: لو أخرجها من مال من هي عليه بغري إذنه وقلنا: يصييح  رصييف الفضييويل موقوفًا عىل االجازو »

 « .فنجازه ربه كفته...

بد هلا من هذه العبارات وغريها من فقهاء اامذاها  دل بم فهومها العام عىل أن الترصييفات ااموقوفة ال 

 .(8)االجازو لنفاذها, وأن ااملك ال يثبت فيها بمنرد فعلها بل يتوقف عىل إجازو من له العقد الواقع

قد أشار إىل قاعدو الترصفات ااموقوفة االمام ابن رجا بصيغة االستفهام مطري ا إىل أن اامسنلة خالفية فقال: 

لة » ها بترصييف اامسييين جاز ه أم ال؟ ويعرب عن هل  قف عىل إ نه  بدون إذ فات للغري  العرشييون: الترصيي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وهو إمام احلرمل اجلويني  .1)

 (.9/261انظر: اامنموع يف رشح اامهذب: )(, وكذلك 3/23( روضة ال البل: )2)

 (.3/340( اامنثور يف القواعد: )3)

 ( يتبل من كالم الزرك  وغريه أن ااملك ال حيصل إال بعد االجازو مع صحة الترصفات اامذكورو.4)

 (.6/350(, وكذلك انظر: )6/196( اامغني البن قدامة: )5)

 (.1/310( اامحرر يف الفقه: )6)

 (.3/199للمرداوي: ) ( االنصاف7)

 (.2/15( انظر: مغني اامحتاج: )8)

= 
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 .(1) «الفضويل...

واللف  الذي ذكر ه هنا صيييغ عىل ما ن اتلف فيه قول الفقهاء, وهلذا ن ينت عىل بريقة االسييتفهام, ألن 

ىل حكمها  ضييمنا, وأثرها هو الضيياب ة التي نحن بصييددها  عالو أثر الترصييفات ااموقوفة, مع احتوا،ها ع

 ااملك وهذا ال حيصل إال بعد االجازو بال خالف كام ينا بيانه إن شاء اهلل قريبًا.

احكام:األثانياً:اشرحامفرداتاالقاعدةاوماايتعلقابهاامنا

 املوقوف: معناه لغة، واصطالحار واملقصود به يف القاعدة.-أ

و من وقفت الدابة وقفًا ووقوفًا سييكنت, أو من وقفت وهو مفعول من الوقف, وه معنى املوقوف لغة:-1

سبيل اهلل ستها يف  . ومنه التوقف يف ال ء (2)الرجل عن اام  وقفًا: منعته عنه, ومنه وقفت الدار وقفًا: حب

. ولعل ااموقوف هنا منخوذ من قوهلا: وقفت األمر عىل حضييور زيد: (3)كالتلوم فيه, والتوقف عليه: التثبت

 .(5), وااموقوف هنا غري نافذ أي الذي علق حكمه بغريه(4)فيه بحضورهعلقت احلكا 

 معنى املوقوف اصطالحار: -2

 ااموقوف يف اص الح الفقهاء ي لق عىل معان:

, أو حتبيس مالك م لق (6)عىل الوقف: وهو حبس العل عىل ملك الواقف والتصييدق باامنفعة هأوالً: ي لقون

عينه يق ع  رصف الواقف وغريه يف رقبته, يرصف َريععه إىل جهة بر  قربًا إىل  الترصف ماله اامنتفع به مع بقاء

 . وهذا االص الح ليس بمقصود يف القاعدو اامذكورو.(7)اهلل  عاىل

, وهو من أقسام الصحيح عند (8)عىل البيع ااموقوف وهو بيع يتعلق به حق الغري كبيع الفضويل هثانيًا: ي لقون

ذا عرفه بعضييها بقوله: ويعرف البيع ااموقوف أنه هو البيع الصييحيح أصيياًل ووصييفًا , وهل(9)فقهاء احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.404( القواعد البن رجا: م)1)

 (.1113-1112(, والقامو  اامحيف: م)265(, واامصباح اامنري: م)4/1445( انظر: الصحاح: )2)

 (.1113( انظر: القامو  اامحيف: م)3)

 (.257( انظر: اامصباح اامنري: م)4)

 (.1051(, واامعنا الوسيف: م)257نري: م)( انظر: اامصباح اام5)

 (.546(, والتعريفات الفقهية: م )253( انظر: التعريفات للنرجاين: م )6)

 (.344( اام لع عىل ألفاظ اامقنع: م )7)

 (.95-1/94(, ودرر احلكام: )5/50( انظر: رد اامحتار: )8)

 (.4/503(, وكذلك: )5/50( انظر: رد اامحتار: )9)

= 
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 . (1)والذي يفيد ااملك عىل وجه التوقف

واحلادي عرش: البيع ااموقوف وهو أن يبيع أحد متاع أحد بغري إذنه, فإن ذلك : »(3)( 2)دييف فتاوى السعوجاء 

 « .وإن فسطه انفسخالبيع موقوف عىل إجازو صاحبه, فإن أجازه جاز, 

وهو مقابل للبيع النافذ, فمتى قيل بيع نافذ أريد به أنه بيع غري موقوف, وعىل هذا ااموقوف هو غري النافذ, 

فااملكية التي هي أثر للبيع  ثبت يف احلال,  فاذ عند الفقهاء: هو  ر ا أثر الترصييف يف احلال.  ومعنى الن

ط ي مالكًا للبيع بمنرد عقد الب صبح اام يع بعكس البيع ااموقوف, فال  ثبت ااملكية إال عند االجازو كام وي

. وسييمي موقوفًا لوقفه عىل (4)ال  ثبت ااملكية إال عند سييقور اخليار يف اامبيع الذي يوجد فيه أحد اخليارات

 إجازو الغري أو لعدم نفاذه.

صح ب هثالثًا: ي لقون صله ووصفه, ويفيد ااملك عىل عىل العقد ااموقوف أو الترصفات ااموقوفة, وهو عقد ي ن

 .(5)سبيل التوقف, وال يفيد متامه لتعلق حق الغري

يات عارض كبيع : »(6)ذكر الكفوي يف الكل لة ل حلال مع وجود ركن الع لذي ال يعرف يف ا وااموقوف: هو ا

 .« الفضويل ونكاحه, فيتوقف يف جوابه  ألنه ال يدري أن اامانع يزول فيقع احلكا أو ال يزول فيفسخ

من أقواهلا وأفعاهلا ونحوها, فيوقف  ااموقوف يف اصيي الح اامحدثل: وهو ما يروى عن الصييحابة 

, ويوجد يف اص الح الفقهاء اخلراسانيل  عريف ااموقوف باسا (7)ملسو هيلع هللا ىلصعليها, وال يتناوز به إىل رسول اهلل 

 .(8), واألثر ما يروى عن الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصاألثر, فيقولون: اخلرب ما يروى عن النبي 

 املقصود باملوقوف يف القاعدة:-3

اامقصود بااموقوف هنا أعا من اامبايعات ااموقوفة والترصفات ااموقوفة, وهو يطمل كل بيع و رصف أو عقد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.257ر احلكام: م )( انظر: در1)

 هي 461( انظر: هو عيل بن احلسل  بن حممد السغدي و له رشح السري الكبري,  ويف سنة: 2)

 ( .1/691( و هدية العارفل: )2/567انظر: اجلواهر اامضية: ) 

 (.1/441( انظر: فتاوى السغدي: )3)

 (.111(, واامادو رقا: )1/94( انظر: رشح جملة األحكام لعيل حدير: )4)

 (.515( انظر: التعريفات الفقهية: م)5)

 ( . 867( الكليات: م)6)

 (. 236(, والتعريفات: م)67(انظر: التقييد وااليضاح: م)7)

 (.67( انظر: التقييد وااليضاح: م)8)

= 
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 إذا كان موقوفًا قد  علق به حق الغري, وله  فصيل و قسيا ينا بيانه عىل النحو التايل:

 قوفة:الفرع األول: تقسيم املوقوف أو الترصفات املو

 .(1)ااموقوف من حيث نفوذه وأثره له قسامن ذكرمها الزرك  من فقهاء الطافعية أوالر:

األول: وقف صييحة بمعنى أن الصييحة موقوفة عىل االجازو, فال حتصييل إال بعدها, و كون االجازو مع 

 .(2)االجياب والقبول وهو كبيع الفضويل عند الطافعية

طاف بمعنى أ صحيح, ونحن ال نعلمه ثا  بل يف ثاين احلال, فهو وقف الثاين: وقف  بيل وانك ن العقد فيه 

العقد وال خيار فيه, كبيع مال مورثه ظانًا حيا ه وينا  كان عند العقد, وااملك فيه من حلعىل ظهور أمر 

  فصيله يف وقف العقود.

 و اامذيل:, وهي عىل النح(3)ااموقوف من حيث سببه عىل ستة أقسام حرصها الزرك  ثانيار:

 األول: ما يتوقف عىل حصول رشر بعده فهو البابل, كبيع الفضويل يتوقف عىل إجازو اامالك.

 الثاين: ما يتوقف عىل  بيل وانكطاف سابق عىل العقد, فهو الصحيح كبيع مال أبيه عىل ظن حيا ه.

 عىل ملكه. الثالث: ما  وقف عىل انق اع  عدى كبيع اامفلس ماله ثا يفك عنه احلنر وهو باق

الرابع: ما  وقف عىل ار فاع حنر حكمي خام كالعبد يقيا شاهدين عىل عتقه ون يعدال فإن احلاكا حينر 

 عىل السيد يف الترصف فيه إىل التعديل.

 اخلامس: ما  وقف ألجل حنر رشعي من غري احلاكا كترصفات اامريض باامحاباو فيام يزيد عىل قدر الثلث.

 حنر وضعي أي باختيار اامكلف كالراهن يبيع اامرهون بغري إذن اامرهتن. الساد : ما  وقف ألجل

 :(4)الترصفات يف مال الغري بدون إذنه و نقسا إىل ستة أقسام ثالثار:

األول:أن  دعو احلاجة إىل الترصييف يف مال الغري أو حقه, ويتعذر اسييتئذانه إما للنهل بعينه, أو لغيبته 

باح جا،ز موقوف عىل االجازو وهو يف األموال غري خمتلف فيه عند احلنابلة, ومطقة انتظاره, فهذا الترصف م

ضاع خمتلف فيه عندها كالترصف باللق ة التي ال متلك,  صحيح, ويف األب وغري حمتاج إىل إذن حاكا عىل ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.341-3/340( انظر: اامنثور يف القواعد: )1)

 لفروع الفقهية.( انظر: اامصدر السابق, واامسنلة خالفية , ينا  فصيلها يف ا2)

طافعية وقد اتلف غريها فيها وينا بيان ذلك 3/341( انظر: اامنثور يف القواعد: )3) سام كلها لدى فقهاء ال ( وما بعدها, وهذه األق

 يف الفروع إن شاء اهلل.

 (.408-404( انظر: القواعد البن رجا: م)4)
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 والغصوب التي ال يعرف رهبا أو انق ع خربه. ويكون هذا النوع موقوفًا عىل إجازو اامالك.

ن ال  دعو احلاجة إىل هذا الترصييف ابتداء بل إىل صييحته, و نفيذه بنن   ول مدو الترصييف و كثر الثاين: أ

 اس داد أعيان أمواله. كررويت

صله ووقوفه  رصف فيه من أ سا يف ب الن الت الثالث: أن ال  دعو احلاجة إىل ذلك ابتداء وال دوامًا, فهذا الق

 الططص يف مال  غريه حالتان: عىل  إجازو اامالك و نفيذه عىل خالف, ولترصف

األوىل: أن يترصييف فيه امالكه, وهو نا،ا يف الترصييف يف ماله بالبيع واالجازو ونحوها كام لو زوج اامرأو 

 أجنبي ثا أجاز الويل.

 الثانية: أن يترصف لنفسه وهو الغاصا, ومن يتملك مال غريه لنفسه فينيزه له اامالك.

ون اامال بغري والية عليه, فإن كان بعقد نكاح ففيه خالف وإن كان ببيع الرابع: الترصييف للغري يف الذمة د

 ونحوه مثل أن يط ي يف ذمته ف ريقان عند فقهاء احلنابلة.

اخلامس: الترصييف للغري بامل اامترصييف مثل أن يطيي ي بعل ماله سييلعة لزيد وهذا خمرج عىل اخلالف يف 

 عترب الثمن من ماله يكون إقراضًا للمط ي له أو هبة له. رصف الفضويل  ألن العقد يقف عىل االجازو, وي

 الساد : الترصف يف مال الغري بإذنه عىل وجه حتصل فيه خمالفة االذن وهذا نوعان:

ضا به عن  رصف الواقع أوىل بالر صل خمالفة االذن عىل وجه يرىض به عادو بنن يكون الت النوع األول: أن حت

 تبارًا فيه باالذن العريف.اامنذون فيه فالصحيح أنه يصح اع

النوع الثاين: أن يقع الترصف خمالفًا لإلذن عىل وجه ال يرىض به اآلذن عادو مثل خمالفة اامضارب والوكيل يف 

 صفقة العقد دون أصله كنن يبيع اامضارب نساء.

ضيها هذه هي الصيور التي يمكن فيها الترصيف للغري بدون إذنه, وبناء عىل صيور الترصيفات قد يكون بع

 .(1)موقوفًا وقد يكون باباًل وقد يكون صحيحًا نافذا, وللفقهاء يف صورها  فصيل وخالف

 (:2)الفرع الثاين: الكالم عىل وقف العقود، وحكمه

 اامراد بوقف العقود: عدم نفوذها, وعدم جواز االنتفاع بالبدلل حتى جييز صاحا احلق فيها.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ودرر 4/503(, و)5/50(, وحاشية ابن عابدين: )408-404( انظر:  فصيل صور هذه اامسا،ل يف القواعد البن رجا: م)1)

 ( وما بعدها .285(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)342-1/341( )1/94احلكام رشح جملة األحكام: )

صيل الكالم يف وقف العقود. يف األشباه والنظا،ر البن الوكيل: )2) سبكي: ( وما بعدها,  واألشباه والنظا،ر البن ا2/89( انظر:  ف ل

(, وكتاب 3/344( وما بعدها, واامنثور يف القواعد للزرك : )285( وما بعدها, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)1/237)

 ( وما بعدها .4/55القواعد للحصني: )

= 
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هاء يقولون بوقف العقود ف (1)فنكثر الفق ندها, ولكن يتوقف نفوذه عىل .  قد ااموقوف عقد صييحيح ع الع

طافعي  صاحا احلق فيه, ون جيز  ال يف اامذها اجلديد عنده العقد ااموقوف, بل  -رمحه اهلل-إجازو وموافقة 

العقود عنده إما صييحيح وإما بابل, وجعل العقد ااموقوف ضييمن العقد البابل  ألن األصييل عنده أن 

وقد فصل فقهاء الطافعية الكالم عىل وقف العقود فذكروا إذا أورد العقد عىل غري قابل , (2)العقود ال  توقف

امقصييوده فهو بابل ق عًا وال وقف فيه كام لو باع مخرًا أو نكح معتدو فال يقال: إنه متوقف عىل تلله أو 

 انقضاء عدهتا بل جيزم بب النه.

وإن كنا ال نقول بوقف »وقف, وقال الزرك يي: فيه ال اًل للمورد فهو الذي يدخلوإن كان اامعقود عليه قاب

 .(3)«العقود فإن هذا مبني عىل اامساحمة للحاجة

عقاد ووقف  بيل وال يلزم من فسيياد نالوقف وقفان, وقف صييحة أو ا -كام سييبق بيانه-والتحقيق عندها 

 األول فساد الثاين, إذ األول أجدر بالفساد.

صدر  صحة فهو الذي ن ي صدر من أهله . ولكن مع قيام ماأما وقف ال نع ويمكن أن العقد فيه من أهله أو 

 وقف عىل أمر يوجد يف اامستقبل .يعرب عنه بننه هو ال

. وقيل: هو أن يفوت العقد ركن أو رشر, يتوقف انعقاد العقد عىل وجود ذلك الركن أو ( 4)وهو درجات

 . (5)الرشر

 أهله, وسهل نقضه, وهو بيع الفضويل. األوىل: وهي أبعدها عن الصحة, ما صدر من غري

الثانية: ما صدر من غري أهله غري أن نقضه صعا, كترصف الغاصا بالبيع والرشاء  رصفات كثريو عس 

  تبعها, واألول أوىل بالفساد من الثاين, ألن الرضورو قد  لنئ إىل  صحيح الثاين.

كتعلقه برقبة مورد العقد وكذا بذمته مع الرقبة عىل الثالثة: ما صييدر من أهله غري أنه فيه مانعًا يمنع نفوذه 

 الوجه وهو بيع العبد اجلاين.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( وها احلنفية, واامالكية واحلنابلة ويف رواية للطافعية يف اامسنلة خالف ينا بيان ذلك بعد قليل إن شاء اهلل1)

تار: ) لدر اامط تار رشح ا كام: )5/50(, )4/503انظر: رد اامح لذخريو: )1/94(, درر احل (, وجواهر 5/47( )4/261(, وا

 (, واامصادر السابقة للطافعية.1/310(, واامحرر: )6/196(, واامغني: )2/5االكليل: )

 بعدها . ( وما4/57(, وكتاب القواعد للحيض: )3/342( انظر: اامنثور يف القواعد: )2)

 ( انظر: اامصدر السابق.3)

 ( هذه الدرجات أو اامرا ا عند الطافعية فقف.4)

 (.2/91( انظر: األشباه والنظا،ر البن وكيل: )5)
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 الرابعة: صادر من أهله مع اامانع إال أن اامانع فيه دون اجلناية كبيع اامرهون.

اخلامسيية: صييادر من أهله غري أن اامانع فيه غري قوي قوو اامانع قبله, وذلك الحتامل أن يتبل باآلخرو اندفاع 

اموجا له وهو كترصييف اامفلس فإنه قد  بل باآلخرو أنه ن يمنع حق الغرماء, وليس كالرهن فإنه يتعلق ا

 بكل اامرهون.

صحة   رصفات إىل ال ضعيف وهو كترصف اامريض, فهو أقرب الت صادر من أهله غري أن اامانع  سة:  ساد ال

امفلس ممنوع  لراغمته بالترصف ما رشع احلنر ألنه ال حيل له االقدام عىل الترصف اعتامدًا عىل بقاء احلياو وا

 ألجله.

أما وقف التبيل: فهو الذي يصدر العقد فيه من أهله بابنًا ال ظاهرًا وهو اامعرب عنه بننه هو ااموقوف عىل أمر 

 بل وجوده فيام مىض وال افى أنه أقرب إىل الصحة من القسا قبله , ولذا كان صحيحًا إما جزمًا وإما عىل 

 .(1)حيحالص

  ألن احلكا يف البيع الصحيح هو أن يفيد (2)وأما عند غريها من الفقهاء فالعقد ااموقوف من أقسام الصحيح

ااملكية بدون قبض, وااموقوف يفيد ااملكية بدون قبض أيضييًا, وانعقاد هذا العقد موقوفًا عىل االجازو ال 

. ويمكن أن (3)نه موقوفًا عىل إسييقار اخليارينايف كونه صييحيحًا, كام ال يمنع من صييحة البيع الصييحيح كو

, والبيع اسييا لإلجياب والقبول, (4) ﴾ٹ ٹ ٹ يسييتدل بعمومه عىل جواز البيع ااموقوف عليه لقوله  عاىل: ﴿

ست حقيقته وقوع ااملك به للعاقد سه, ولذا ال يثبت ااملك به قبل (5)ولي ضعيف يف نف , ولكن البيع ااموقوف 

 , وكذلك العقد ااموقوف. واهلل أعلا بالصواب.(6)بضاالجازو كاهلبة قبل الق

 حكام:األاإلجازة: التعريف هبا لغة واصطالحار، وما يتعلق هبا من -ب

  :معنى اإلجازة-1

االجازو يف اللغة: االنفاذ, يقال: أجاز ال ييء إذا أنفذه, وأجاز له: سييوغ له ورأيه: أنفذه, وأجاز البيع: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.242-1/238( انظر: األشباه والنظا،ر البن السبكي: )1)

 (.1/95(, ودرر احلكام: )5/50( انظر: حاشية ابن عابدين: )2)

 (.1/95( درر احلكام: )3)

 ( من سورو البقرو . 275( اآلية: )4)

 (.2/189( أحكام القرآن للنصام: )5)

 (.11/62( اامبسور للسخيس: )6)

= 
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 .(2)جعلته جا،زًا نافذاً , ويقال: أجزت العقد (1)أمضاه

 وي لق الفقهاء االجازو لعدو معان:

ضا بام  صود به الر ضا به, وهو ال ارج عن اامعنى اللغوي واامق سويغ الفعل والر األول: ي لقوهنا بمعنى  

 .(3)حصل من العقد وااموافقة عىل الفعل الواقع

 .(4)الثاين: وقد ي لقوهنا بمعنى االع اء

 .(5)الذن باالفتاء أو التدريسالثالث: ي لقون عىل ا

صحاب جملة األحكام العدلية: اامادو رقا: ) (: االذن واالجازو 1552الرابع: وي لقوهنا عىل التوكيل. ذكر أ

 .(6) وكيل

, واالجازو إثبات (7)واامحدثون ي لقوهنا بمعنى االذن بالرواية سييواء أكانت رواية حديث أم رواية كتاب

سدو صفة النفاذ يف العقود اام سدو وهبا  كون العقود نافذو, وال  كون هبا العقود الفا وقوفة ال البابلة والفا

واالجازو  عمل يف  نفيذ ااموقوف ال يف  صييحيح الفاسييد, فيام إذا  زوج أمة بغري »صييحيحة. قال الكفوي: 

لعقد, ون شييهود وبغري إذن موالها ثا أجازه ااموىل بحرضييو الطييهود ال جيوز النكاح, ألن االشييهاد رشر ا

يوجد فكان باباًل ال موقوفًا فال  لحقه االجازو. والفسييخ أقوى من االجازو فإن اامناز يقبل الفسييخ, وال 

, (8) « رد االجازو عىل عقد قد انفسييخ  ألن االجازو إثبات صييفة النفاذ, ويسييتحيل ذلك يف اامعدوم...

 .(9)ذن فال يكون إال سابقًا عليهواالجازو بمعنى االنفاذ ال  كون إال الحقة للترصف, بطالف اال

 :(10)هلا أربعة أركان أركان اإلجازة عند الفقهاء:-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.44(, اامصباح اامنري: م)651( انظر: القامو  اامحيف: م)1)

 (.44( اامصباح اامنري: م )2)

 ر. دار الكتا . (17(, والتعريفات الفقهية للربكتي: م)181, 1/179( ااموسوعة الفقهية: )3)

 (.9/157(,  واامحىل: )149( االثار امحمد بن احلسن الطيباين: )م4)

 (.566(, ببعة الوراق, وكتاب قواعد الفقه: م)1/14( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

 (.3/529( جملة األحكام العدلية: )6)

 ( .1386( م بعة األصيل بحلا سنة )134( انظر: علوم احلديث البن الصالح: م)7)

 (.51( الكليات أليب البقاء الكفوي: )م8)

 (.1/303( انظر: ااموسوعة الفقهية: )9)

 (.1/303( انظر: ااموسوعة الفقهية الكويتية: )10)

= 
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 األول: اامناز  رصفه وهو من  وىل الترصف بال والية وال وكالة كالفضويل.

رصف وقيل: هو امن له العقد الواقع صياًل أم وكياًل أم وليًا (1)الثاين: اامنيز: وهو من يملك الت سواء أكان أ  ,

 م وصيًا أم قياًم أم ناظر وقف.أ

 الثالث: اامناز وهو الترصف سواء أكان قوالً أم فعاًل.

 الرابع: الصيغة: صيغة االجازو وما يقوم مقامها وينا بياهنا يف برا،ق االجازو عند الفقهاء.

 :(2)أ لها عىل ال  يا اامذيلفقهاء, يمكن يل أن ذكرها ال ولإلجازة رشوط-3

 كالبالغ العاقل والصغري اامميز يف بعض  رصفا ه. ينعقد به الترصف أن يكون ممن .1

صغري غري اامميز فإن الترصف يقع باباًل غري  صاًل كاامننون وال أما إذا كان اامبارش غري أهل لعقد الترصف أ

 .(3)قابل لإلجازو

فهوم من بعض الفروع من وهو اام (4)هذا الرشيير عند احلنفية : أن يكون املجاز ترص::فه حيار حلني اإلجازة .2

 .(5)مذها الطافعية

 .(6 الر ملبارشة الترصف وقت اإلجازةأن يكون أه. 3

وذلك يف الترصييفات التي  توقف عىل االجازو كطيار  : املجيل موجودار حال وقوع الترص::ف أن يكون. 4

 الرشر لألجنبي عن العقد, 

 .(7)عند الطافعية , وهذا رشرأن يكون من توىل اإلجازة للترصف عند العقد. 5

 .(8), وهو رشر عند احلنفية واامالكيةأن يكون عاملار ببقاء حمل الترصف. 6

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/15( انظر: مغني اامحتاج: )1)

 (.2/233( انظر: هذه الرشور يف بدا،ع الصنا،ع: ) 2)

صنا،ع: )3) صول2/233( انظر: بدا،ع ال سوقي: )1/324ل: )(, وجامع الف شية الد ( وما 4/263(, والذخريو: )3/295(, وحا

 (.8/407(, واامغني البن قدامة: )3/117(, وروضة ال البل: )4/343بعدها, وهناية اامحتاج: )

 (.3/610(, والفتاوى اهلندية: )114-5/113(, وحاشية ابن عابدين: )2/235( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.3/22(, وروضة ال البل: )4/56(, وكتاب القواعد للحصني: )261-9/260رشح اامهذب: ) ( انظر: اامنموع5)

صنا،ع: )6) شية ابن عابدين: )234-2/233(, )4/137( انظر: بدا،ع ال صولل: )4/135(, وحا (, ودرر 1/314(, وجامع الف

 (.8/407(, واامغني: )3/22(, وروضة ال البل: )3/12( وما بعدها, وحاشية الدسوقي: )1/333األحكام: )

 (.2/15(, ومغني اامحتاج: )3/3191( انظر: هناية اامحتاج: )7)

(, وجواهر االكليل: 3/12(, وحاشييية الدسييوقي: )5/113(, وحاشييية ابن عابدين: )5/313( انظر: اهلداية مع فتح القدير: )8)

= 
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, وهذا رشر عند (1)وال جتوز إجازو وارثه, لب النه بمو ه أن تكون اإلجازة من ص::احب املتاع نفس::ه،. 7

 احلنفية أيضًا.

 .(2)ار حأن يكون الترصف قد وقع صحي. 8

يه . 9 نًا  ألنه مبيع من وجه (3)قاًامر وقت اإلجازةأن يكون املعقود عل كان عرضيييًا معي , وكذلك الثمن إذا 

 .(4)فيكون ملكًا للفضويل

 :نوعان ي وه .(5) الترصفات التي حتتاج إىل اإلجازة يف العقود املوقوفة  -4

 .تناع الترصف.مثل العقود اللفظية وقد سبق بياهنا يف قاعدو ام التي  لحقها االجازو الترصفات القولية  -أ

رصفات الفعلية-ب رصف  جياد.ساء كانت من باب اال :الت صوب ألجنبي بني   صا إذا أع ى اامغ كالغا

 .(6) , أو من باب  اال الف كنن هيا الويل من مال الصغري فإهنا ال جتوز فنجاز اامالك ذلك

  (7)ما حتصل به اإلجازة عند الفقهاء أو طراًق اإلجازة:-5

 مس برا،ق:االجازو  تحقق بط

األوىل: أن  كون االجازو بالقول, وهو نحو قول اامنيز: أجزت, وأنفذت, وأمضيييت, ورضيييت, ونحو 

 .(8)ذلك

 .(9)«االجازو القولية هي كل لف  يدل عىل الرضا بلزوم البيع كنجزُت ورضيت»ذكر أصحاب اامنلة: 

القسييا األول: ما يدل عىل الرضييا : «(11). وجاء يف الذخريو(10)و قوم الكتابة واالشييارو اامفهومة مقام القول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(2/5.) 

 (.114-5/113( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.3/390( وهناية اامحتاج: )3/11( وما بعدها, وحاشية الدسوقي: )2/233لصنا،ع: )( انظر: بدا،ع ا2)

 (.13/50(, واامبسور: )3/111(, والفتاوى اهلندية: )5/311(, وحاشية ابن عابدين: )1/314( انظر: جامع الفصولل: )3)

 (.5/113( انظر: حاشية ابن عابدين: )4)

 (.7/171( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

 (.283( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)6)

 .  (1/308اموسوعة الفقهية: ) ( انظر: ا7)

 (.4/141( انظر: حاشية ابن عابدين )8)

 (.1/250( جملة األحكام مع رشحه درر احلكام: )9)

 (.1/308( انظر: ااموسوعة الفقهية: )10)

 (.264-4/263( الذخريو: )11)

= 
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 « .بالنص عىل األخذ أو ال ك...

. (1)الفعل: فكل ما يصييح أن يكون قبوالً من األفعال يف العقود يصييح أن يكون إجازوأن  كون ب الثانية: 

 : االجازو الفعلية هي كل فعل يدل عىل الرضييا... مثاًل: لو(2)( من جملة األحكام304و نص اامادو: رقا )

كان اامطيي ي خمريًا و رصييف باامبيع  رصييف اامالك كان يعرض اامبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازو 

 فعلية يلزم هبا البيع.

 .(3)الثالثة:ميض اامدو يف الترصفات ااموقوفة كميض مدو اخليار يف خيار الرشر

 .«جيز من له اخليار لزم البيع و اسخ أو ن إذا مضت مدو اخليار ون يف: »(4) (305وجاء يف اامنلة: اامادو: رقا )

: كتبسا البكر البالغة, وضحكها ضحك رسور وابتهاج, وسكوهتا, وقبضها اامفهومة القوية الرابعة: القرا،ن

مهرها عند إعالم وليها إياها, أنه زوجها من فالن فإهنا قرينة قوية عىل إجازهتا بطالف بكا،ها بصييوت 

 .(5)ة عىل الرفضمر فع وولولتها, فهي قرين

اخلامسيية: زوال حالة أوجبت عدم نفاذ الترصييف كام هو احلال يف  رصييفات الرجل اامر د عن االسييالم من 

 .(6)معاوضات مالية كالبيع واالجارو أو  ربعات كاهلبة والوصية والوقف

 
 :اً: المعنى اإلجمالي لهذه القاعدةثالث

ال يثبت ااملك فيها إال بعد وجود االجازو اامعتربو رشعًا  العقود ااموقوفة من البياعات والترصييفات وغريها

 سواء كانت االجازو قولية أو فعلية أو ما يقوم مقامهام من القرا،ن القوية وميض اامدو ااموقو ة وغريها.

ها, وذلك ألن االجازو عند الفقهاء وإن  تايل يف ثبوت ااملك في فاذ العقود ااموقوفة وبال فاالجازو  ؤثر يف ن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/117(, وروضة ال البل: )1/264والذخريو: ) (4/7( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.1/1/251( جملة األحكام مع رشحه: )2)

(, ويف اامسيينلة خالف 6/45(, واامغني: )3/116(, وروضيية ال البل: )4/264(, والذخريو: )1/251( انظر: درر احلكام: )3)

 أشار إليه صاحا الذخريو واامغني.

 , مع درر احلكام.(1/251( جملة األحكام العدلية: )4)

-9/407(, واامغني البن قدامة: )4/264(, والذخريو: )1/287(, والفتاوى اهلندية: )3/445( انظر: حاشييية ابن عابدين: )5)

409.) 

امبسيييور: )6) ظر: ا ن يل: )10/104( ا هى االرادات: )6/151(, واألم: )4/469(, ومنح اجلل ت امغني: 2/503(, ومن (, وا

(12/273-274.) 

= 
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االجازو يف االنتهاء », ولذا قعدوا بقوهلا: (1)نت الحقة فهي كاالذن السييابق أو الوكالة السييابقة رشعاً كا

 .(3)«واالجازو الالحقة كالوكالة السابقة. »(2)«بمنزلة االذن يف االبتداء

ناً  نه لفقده رك لذي ال يثمر اامقصييود م بابل هو العقد ا بابل من العقود وال  من وهي ال  ؤثر وال  لحق ال

, أو ما ال يعتد به, وال يفيد (4)أركانه أو رشبًا من رشوبه, وقيل: البابل ما ال يكون مرشوعًا بنصله ووصفه

 . (5)شيئًا أو ما كان فا،ت اامعنى عىل وجود الصورو إما النعدام األهلية أو النعدام اامحلية

عتباري ومن ثا فهو عدم والعدم والعقد البابل ال وجود له إال من حيث الصييورو فليس له وجود رشعي ا

 .(6)ال ينتو أثراً 

صدرت ممن له احلق أو  ضامن عن اامتلف واالجازو إذا  سقف ال ضًا يف اامتلفات, وبالتايل ال   وهي ال  ؤثر أي

 العقد يظهر أثرها من حل إنطاء الترصف.

بت ااملك يف العقود ويكون اامناز  رصييفه وكياًل لصيياحا احلق, و عترب إجاز ه كاالذن السييابق وهبا يث

 ااموقوفة, ويصح للمعقود له الترصف يف  اامعقود عليه.

أيضييًا: ال  ؤثر يف اامنفسييخ من العقود, فمثاًل لو رد من له حق االجازو الترصييف اامتوقف عليها,  واالجازو

حكمه  فليس له أن جييز بعد ذلك  ألنه بالرد أصييبح الترصييف باباًل, وألن االجازو يف نفوذ العقد وثبوت

. ومعلوم عند الفقهاء أن الفسخ أقوى من (7)بمنزلة االنطاء, فإنام  صح االجازو يف حمل يصح إنطاء البيع فيه

 .(8)االجازو

فالضييابف هنا بلفظه اامذكور يتضييمن حكا االجازو التي يتوقف عليها ااملك يف الترصييفات ااموقوفة. واهلل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وااللتزامات: 1453(, واامنلة مادو رقا: )6/306(, )7/55(, واهلداية مع فتح القدير: )5/151ر: بدا،ع الصيينا،ع: )( انظ1)

 (.123م)

 (.1316( ورشح السري الكبري: م)12/8( انظر: اامبسور: )2)

 (.772-2/771( جملة األحكام العدلية: )3)

 (.337( األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)4)

سيوبي: )( انظر5) شباه والنظا،ر لل (, والتعريفات الفقهية: 1/207(: )370(, وجملة األحكام العدلية مادو رقا: )287-286: األ

 (.41م)

 (.2/190(, ومنتهى االرادات: )3/54(, وحاشية الدسوقي: )5/305( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.18/142( انظر: اامبسور: )7)

(, وروضيية 1/260(, واامهذب: )3/100(, وحاشييية الدسييوقي: )5/271بدا،ع الصيينا،ع: )(, و13/48( انظر: اامبسييور: )8)

 (.2/12(, والكايف البن قدامة: )3/489ال البل: )

= 
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  عاىل أعلا.

 ة، واألدلة عليها:قاعدال ر ھذهرابعاً: أقوال العلماء في اعتبا

عند الفقهاء بناء عىل اختالفها يف مسيينلة وقف العقود, وقد سييبق  وقع اخلالف يف اعتبار هذه القاعدو-أ

 الكالم عليه وعىل هذا فللفقهاء يف اعتبارها اجتاهان:

ثبت فيه ااملك إال أهنا من األصييول اامقررو لدهيا, وأن ااموقوف من العقود والترصييفات ال ي االجتاه األول:

, واحلنابلة يف (3), والطييافعي يف القديا(2), واامالكية يف اجلملة(1)بعد االجازو من أهلها. وهذا مذها احلنفية

 , بناء عىل  رصفات الفضويل ومن يف معناه.(4)رواية

 األدلة: 

ًا ليطيي ي به أع اه دينارملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  يمكن االسييتدالل عىل هذا بحديث عروو بن اجلعد البارقي -1

بالدينار والطاو فنخرب ه فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  شاو, فاش ى شا ل ثا باع إحدامها بدينار يف ال ريق, قال: فن يت النبي 

 .(5)«بارك اهلل يف صفقة يمين »

 .(6)«وفيه أنه أمىض له ذلك وار ضاه, واستدل به عىل جواز بيع الفضويل»قال احلاف  ابن حنر: 

أجاز له البيع الثاين وهو  رصييفه من عنده بال والية وال وكالة, ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  وجه الداللة من هذا احلديث

 .(7)ثبت للمط ي ااملك فيام اش اه وهلذا ن يس د اامبيع. واهلل أعلاملسو هيلع هللا ىلص وبإجاز ه 

 واع ض عىل االستدالل هبذا احلديث بام ينا:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/189(, وأحكام القرآن للنصام: )1/94(, ودرر احلكام: )5/50( )4/503( انظر: رد اامحتار: )1)

 (.2/5(, وجواهر االكليل: )4/61( انظر: الذخريو: )2)

( وما بعدها, والرشح 4/57(, وكتاب القواعد للحصني: )9/261(, واامنموع رشح اامهذب: )3/23( انظر: روضة ال البل: )3)

( وما 1/238( وما بعدها, والبن السييبكي: )2/89(, واألشييباه والنظا،ر البن الوكيل: )124-8/121الكبري للرافعي: )

 (.286-285بعدها, وللسيوبي: م) 

( وما 15/281(, واالنصيياف: )405-404(, والقواعد البن رجا: م)2/29(, والسييلسييبيل: )7/399: اامغني: )( انظر4)

 بعدها .

(, واللف  3642( يف باب حدثني حممد بن اامثنى, من كتاب اامناقا: برقا: )4/252( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )5)

 األمل يتنر فيه فريبح من كتاب الصدقات. ( يف باب2/803اامذكور أخرجه ابن ماجه يف سننه: )

 (.6/733( فتح الباري للحاف  ابن حنر: )6)

 (.2/373( انظر: فتح باب العناية: )7)

= 
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 .(1)بننه مرسل, وال يلزم القول به-أ

ن فيه داللة عىل ما قالوا, اما فيه من الرشيياء الذي ال يصييح وقوفه عندها ولو سييلا جدالً بصييحته ن يك-ب

 .(2)والبيع الذي ال يصح وقوفه عندنا

ستحقه بمطالفته, فدل عىل ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثنى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنه احتمل أن يكون منذونًا من قبله -ج والثناء ال ي

 .(3)أنه فعل ذلك عن إذنه

سول اهلل وبحديث حكيا بن حزام أنه قال: أ-2 ضحية ملسو هيلع هللا ىلص ن ر ش ى أ ضحية, فا ط ي به أ أع اه دينارًا لي

ضحية, فقال:  ضحية بدينار, وجاءه بدينار وأ ش ى أ صد»بدينار, فباعها بدينارين ثا ا شاة وت  قوا بال

 .(5)ودعا له أن يبارك له يف جتار هملسو هيلع هللا ىلص , واللف  عند أيب داود: فتصدق به النبي (4)«بالدينار

ظاهر حيث أنه  رصف يف ملك غريه, وأجازه صاحا ااملك, واع ض عليه أيضًا  وجه الداللة من احلديث

 .(6)ع اضات السابقةالكا

 :(7)قال ااماوردي: أما حديث حكيا بن حزام فيحتمل أمرين

 رد األمر فيه إىل رأيه, فرأى ما فعله, فكان منذونًا فيه.ملسو هيلع هللا ىلص األول: أن يكون النبي 

 شاو عن إذنه اامتقدم.ملسو هيلع هللا ىلص باعه لنفسه ثا اش ى للنبي الثاين: أنه اش ى ذلك لنفسه, ثا 

ولقا،ل أن يقول: كيف يصيح أن يطي ي لنفسيه بامل غريه, بل الظاهر أنه  رصيف يف مال غريه بغري إذنه ثا 

 أجازه ذلك بالثناء عليه.

راء قال الثالث: اللهم استأجرت إج»قال: ملسو هيلع هللا ىلص وبحديث ابن عمر يف قصة الثالثة أصحاب الغار أن النبي -3

فأعطيتهم أجرهم  ي رجل واحد ترك الذي له، وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال، فجاءين بعد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.9/263(, واامنموع للنووي: )5/329( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 ( انظر: اامصادر السابقة.2)

 ( انظر: اامصادر السابقة.3)

(, وال مذي 386(, يف باب يف اامضارب االف من كتاب البيوع واالجارات برقا: )3/679أبو داود يف سننه: )( احلديث أخرجه 4)

(, وذكر أبو عيسى فيه انق اع. ويف إسناده جمهول كام ذكر حمقق 1257(, يف باب ... من كتاب البيوع , برقا )3/558يف سننه: )

 سنن أيب داود . 

 (.3/679( سنن أيب داود: )5)

 (.9/259( انظر: اامنموع للنووي: )6)

 (.5/329( احلاوي الكبري: )7)

= 
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حني، فقال: يا عبد اهلل أدن إيل أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من اإلبل، والبقر والغنم والرقيق، فقال: 

 .(1)«فلم يرتك منه شيئار يا عبد اهلل ال تستهلئ يب، فقلت: ال أستهلئ، فأخذه كله فاستاقه، 

إن هذا رشع امن قبلنا, ويف كونه رشع لنا خالف مطييهور, فإن قلنا: ليس برشييع لنا ن يكن فيه »قال النووي: 

حنة وإال فهو حممول عىل أنه اسييتنجره بنرز يف الذمة ون يسييلمه إليه بل عينه له, فلا يتعل من غري قبض, 

مة ال يتعل إال بقبض صييحيح, ثا إن اامسييتنجر  رصييف فيه وهو فبقي عىل ملك اامسييتنجر  ألن ما يف الذ

 .(2)«هاميملكه, فيصح  رصفه سواء اعتقده له, أو لألجري ثا  ربع بام اجتمع منه عىل األجر ب اض

فنع يته وأبى ذلك »ويمكن أن يقال: إنه احتامل يرده نص احلديث حيث جاء: أنه  ركه وذها, ويف لف : 

من اس::تطاع منكم أن », وأما دعوى أنه رشع من قبلنا فريد عليه قوله: (4()3)ذلك الفرق أن ينخذ, فعمدُت إىل

, قالوا: من صيياحا فرق األرز يا رسييول اهلل؟ فذكر حديث «يكون مثل ص::احب فرق األرز، فليكن مثله

 .(5)«الغار

سوا باالستدالل بقوله  عاىل: ﴿-4 ستنن سلا(6)﴾ ۇئۇئ وئ وئ ەئوا   ألنه ال يكفيه نعت , ويف هذا إعانة ألخيه اام

 .(7)البيع إذا كان خمتارًا له

ضافًا إىل حمله  ألنه مال متقوم, وال رر يف انعقاده -5 صدر من أهله, ألنه عاقل بالغ م رصف  وألن هذا  

عىل اامالك  ألنه خمري فإن رأى فيه مصييلحة أجازه وإال فسييطه, فينعقد ويتوقف نفوذه عىل إجازو اامالك بل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 2215( يف باب إذا اشيي ى شيييئًا لغريه بغري إذنه من كتاب البيوع, برقا )4/471( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )1)

اب: إذا زرع بامل قوم بغري إذهنا (, ويف ب3111وكذلك يف باب من اسييتنجر أجريًا ف ك األجري أجره من كتاب االجازو برقا: )

(, ومسييلا يف 5517(, ويف باب إجابة دعاء من بر والديه من كتاب األدب برقا: )2333من كتاب الزراعة واحلرث برقا: )

(, وهو يف حتفة األرشاف 6884(, يف باب قصيية أصييحاب الغار الثالثة من كتاب الذكر والدعاء... برقا )9/59صييحيحه: )

 (.8461برقا: )

 (.3/680(, وكذلك انظر قول اخل ايب فيه: )9/263( اامنموع رشح اامهذب: )2)

سف: 3) سار, والق سة أق صع عند أهل احلناز, وقيل: الفرق مخ رش مدًا أو ثالثة آ رش رباًل, وهي اثنا ع ستة ع سع  ( الَفَرق: مكيال ي

 نصف صاع فنما الفرق بالسكون فام،ة وعرشون رباًل.

 (.2/264(, والفا،ق: )3/837ديث: )انظر: النهاية غريا احل

 (.2333(, وبرقا: )5/20( )2215( برقا )4/477( البطاري يف صحيحه: )4)

 (.3387( برقا: )3/680( أبو داود: )5)

 ( من سورو ااما،دو .2( اآلية: )6)

 (. 5/149(, وكذلك بدا،ع الصنا،ع: )9/262( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )7)

= 
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سييقف عنه مؤنة بلا اامطيي ي وقرار الثمن, وفيه نفع للعاقد من حيث صيييانة كالمه عن  فيه نفع له حيث

صياًل هلذه الوجوه عيل أن االذن ثابت داللة, ألن كل  رشعية حت ط ي, فتثبت القدرو ال االلغاء, وفيه نفع اام

 . (1)عاقل راض بتحصيل الترصف النافع له

 .(2)يقف عىل االجازو كالوصية بنكثر من الثلث وألن هذا  رصف له جميز حال وقوعه فناز أن-6

عقود يح  ألن حكا الوصيية أوسيع وحكا الويرد عىل هذا االسيتدالل بنن القيا  عىل الوصيية غري صيح

صية عىل ال اخي فناز أن  كون موقوفة عىل االجازو, والقبول يف البيوع  ضيق, أال  رى أن القبول يف الو أ

 .(3)قوفة عىل االجازوعىل الفور فلا جيز أن  كون مو

 .(4)وألن الوصية حتتمل الغرر, و صح باامنهول واامعدوم بطالف البيع

وألنه اما جاز أن يكون العقد موقوفًا عىل الفسييخ إذا ثبت فيه اخليار جاز أن يكون موقوفًا عىل االمضيياء -7

 .(5)إنام ن يوجد معه االذن

ع ن جيز أن يتقدم عىل البيع  ألن ما كان رشبًا للبيع ال جيوز وألن إذن اامالك لو كان رشبًا يف انعقاد البي-8

 قدمه عليه, وهلذا اما كانت الطييهادو رشبًا يف النكاح اشيي ر مقارنتها لعقده, فلام أ عنا عىل أن االذن يف 

 .(6)البيع جيوز  قدمه دل عىل أنه ليس برشر يف صحة انعقاده

صادرو من أهلها جتعل اام-9 سابق وألن االجازو ال رصف بغري إذنه وكياًل له إذ االجازو الالحقة كاالذن ال ت

 .(7)حكامً 

 .(8)إن هذا عقد يتعلق به حق الغري فناز أن يقف عىل إجاز ه كاامريض إذا حابى يف بيعه-10

 إن هذه القاعدو ال اعتبار هلا, بل العقود ال  قف عىل االجازو وعىل هذا االجازو, ال  ؤثر يف االجتاه الثاين:

 ثبوت ااملك بل العقود إما صحيحة نافذو يثبت فيها ااملك أو بابلة غري نافذو ال يثبت فيها يشء.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.374-2/373عناية: )( انظر: فتح باب ال1)

 (.5/328(, واحلاوي الكبري: )9/262( انظر: اامنموع: )2)

 (.5/329( انظر: احلاوي الكبري: )3)

 (.9/263( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )4)

 (.5/329( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.5/262( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )6)

 (.114-5/113( انظر: حاشية ابن عابدين: )7)

 (.5/328( انظر: احلاوي الكبري: )8)

= 
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, بناء عىل عدم (2)وعليها اامذها عندها , ورواية عن االمام أمحد (1)وهو مذها الطييافعي يف قوله اجلديد

 القول بوقف العقود.

 األدلة:

ستدلوا بحديث أيب هريرو -1 سول قال:  ا صاة وعن بيع الغرر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل هنى ر , وهذا داخل (3)عن بيع احل

 فيه ل دده بل جوازين.

سول اهلل -2 سنلت ر سنلني من البيع ما ليس  ملسو هيلع هللا ىلصوبحديث حكيا بن حزام, قال:  فقلت: ين يني الرجل في

 .(5), يعني ما ليس يف ملكك(4)«ال تبع ما ليس عندك»عندي, أبتاع له من السوق ثا أبيعه؟ قال: 

 .(6)"ويف معناه بيع مال غريه بغري إذنه  ألنه ال يدري هل جييز مالكه أم ال؟"حتفة األحوذي: قال يف 

ال طالق إال فيام متل ، وال عتق إال فيام »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوبحديث عمرو بن شييعيا عن أبيه عن جده أن النبي -3

 .(7)«متل ، وال بيع إال فيام متل ، وال وفاء نذر إال فيام متل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 4/56(, وكتاب القواعد للحصييني: )3/340( وما بعدها, واامنثور يف القواعد: )9/259( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )1)

رشح الكبري: ) صحة ناجزو عىل القديا واامتوقف ع2/15(, ومغني اامحتاج: )8/123وال ىل (, قال االمام و بعه الرافعي: إن ال

صحة موقوفة عىل االجازو فتكون االجازو مع االجياب والقبول ثالثتها  االجازو ااملك, وقال النووي: الذي قاله األكثرون: إن ال

 أركان العقد.

 (.4/56(, وكتاب القواعد للحصني: )3/340انظر: اامنثور للزرك : )

و أعتق ملك غريه بغري إذنه ثا را فالبيع والعتق جا،زان, وقال أيضييًا: قال الطييافعي: إن صييح حديث عروو البارقي فكل من باع أ

طافعي قوالن يف اجلديد أحدمها موافق للقديا واهلل  عاىل أعلا . اامنموع:  صار لل صح حديث عروو البارقي, ف صه, وقد  هذا ن

(9/259.) 

(, قال 405واعد البن رجا )م( وما بعدها, الق15/281(, واالنصيياف: )7/399(, )6/295( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.15/282ابن قدامة: أظهر هلا ب الهنا, الرشح الكبري: )

 (.3787(, يف باب ب الن بيع احلصاو.. من كتاب البيوع برقا: )11/395( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )3)

ية بيع ما ليس عنده من أبواب البيوع (, مع حتفة األحوذي يف باب ما جاء يف كراه4/360( احلديث أخرجه ال مذي يف سييننه: )4)

(. 2187(, يف باب: النهي عن بيع ما ليس عندك, من كتاب التنارات برقا: )2/737(, وابن ماجه يف سييننه: )1250برقا: )

 ( . 5/132واحلديث صّححه األلباين يف إرواء الغليل: )

 (.5/328( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.4/360( حتفة األحوذي: )6)

(, وال مذي يف 2190( يف باب ال الق قبل النكاح من كتاب ال الق برقا: )641-2/640( احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )7)

= 
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وبيع، وال رشطان  (1)ال حيل سلف»: ملسو هيلع هللا ىلصبن شعيا عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل  وبحديث عمرو-4

 .(2)«يف بيع، وال ربا ما مل يضمن، وال تبع ما ليس عندك

وجه الداللة من هذه األحاديث بنهنا نص يف الداللة عىل حتريا بيع ما ال يملك أحد, ولعل هذا ينتقض 

 بالوكيل والويل والويص وغريها.

مالك وهو اامطيي ي, فلام ن جيز أن يكون موقوفًا عىل إجازو و-5 با،ع إىل  ألن عقد البيع ينقل ملكًا عن ال

يكون موقوفًا عىل إجازو البا،ع اما فيه من انتزاع ملكه. وحترير الاامطيي ي مع ما فيه من جتديد ملكه فنوىل أن 

 .(3)كالقبولذلك قياسًا: أنه أحد بريف البيع ن جيز أن يقف عىل االجازو 

 .(4)وألنه باع ما ال يقدر عىل  سليمه فلا يصح كبيع ال ري يف اهلواء واحلوت يف ااماء-6

وألن نفوذ البيع إنام يكون يف ملك وعن إذن من له ااملك, فلام كان لو عقد عىل غري ملك كاخلمر ثا صار -7

عن غري إذن اامالك فلا ينفد العقد ثا اامعقود عليه ملكًا بان صييار اخلمر خاًل ن يصييح العقد وجا إذا عقد 

أذن اامالك أن ال يصييح العقد, وحتريره قياسييًا: أنه عقد بيع ن ينفذ عند عقده فوجا أن ال ينفذ من بعده, 

 .(5)أصله ما ذكر يف بيع ما ليس عندك إذا صار ملكاً 

 ولعل هذا منتقض بالبيع الذي فيه خيار. واهلل أعلا  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سن وهو أحسن يشء 1181(, يف باب ما جاء ال بالق قبل النكاح من أبواب ال الق برقا 5/147سننه: ) , وقال: حديث ح

(, واالمام 2047(, يف باب ال بالق قبل النكاح من كتاب ال الق برقا: )1/660روي يف هذا الباب, وابن ماجه يف سييننه: )

(, قال النووي: ويقتىضيي أنه صييحيح وقال ال مذي هو حديث حسيين, اامنموع رشح اامهذب: 2/190أمحد يف اامسييند: )

(9/269.) 

ضاف, أي ال حي1) سلا والقرض, واامراد هنا رشر القرض عىل حذف اام َسَلف ي لق عىل ال سلف وقيل: هو أن ( ال ل بيع مع رشر 

 (.4/361يقرضه قرضًا ويبيع منه شيئًا بنكثر من قيمته . حتفة األحوذي: )

(, 3504( يف باب الرجل يبيع ما ليس عنده من كتاب البيوع واالجارات برقا: )3/769( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )2)

(, وابن ماجه يف 4550هية بيع ما ليس عندك من أبواب البيوع برقا: )(, يف باب ما جاء يف كرا5/242وال مذي يف سييننه: )

(, واالمام أمحد 2/253( يف باب النهي عن بيع ما ليس عندك من كتاب التنارات, والدارمي يف سننه: )738-2/737سننه: )

حه أي ال مذي (, قال ال مذي: هذا حديث حسيين, قال اامنذري: ويطييبه أن يكون صييح205, 179, 2/175يف مسيينده: )

 ( مع سنن أيب داود.3/775)معان السنن:لترصحيه فيه بذكر عبد اهلل بن عمرو. انظر: 

 (.5/329(, واحلاوي الكبري: )9/263( انظر: اامنموع للنووي: )3)

 (.6/296( انظر: اامصدرين السابقل. وكذلك اامغني البن قدامة: )4)

 (.5/329( انظر: احلاوي الكبري: )5)

= 
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عرض والبيان, هو القول بصييحة مثل هذه الترصييفات ثا وقوفها عىل  إجازو بعد هذا ال الذي يظهر لي

صدده يكون معتربًا بمعناه وفحواه, واالجازو  ؤثر يف نفاذ ااموقوف  ضابف الذي نحن ب اامالك, وعىل هذا ال

من العقود وهبا يثبت ااملك فيه. وذلك لقوو ما اسيتدلوا به, وألن  صيحيح ما حيتمل التصيحيح من العقود 

أوىل من إب اله يف باب اامعامالت إذ فيه يس وسامحة. وألن مثل هذا الترصف له نظا،ر يف الرشع وهو البيع 

 .(1)برشر اخليار للبا،ع أو اامط ي عىل ما عرف

وألنه اما جاز أن يترصييف من ليس له ااملك يف ملك غريه بإذنه السييابق جاز له أن يترصييف فيه اعتامدًا عىل 

 ألن االجازو الالحقة كاالذن السابق حكاًم. إجاز ه الالحقة 

هذا اخلالف انبنى عىل  رصفات الفضويل, وكل من يترصف بال ملك وال والية وبغض النظر عن  رصفا ه 

, (3), ال يفيد ااملك إال بعد االجازو عند أكثر الفقهاء(2)فإن ااموقوف من العقود وغريها فام ا فق عليه الفقهاء

 .(4)اامذكورو اعتبارها كنصل فقهي لدى  يع اامذاها. واهلل أعلاوعليه فإن القاعدو 

اخامساً:االفروعاالفقهيةاالمندرجةاتحتاهذهاالقاعدة:

 هذه القاعدو حتتوي يف بياهتا  لة كبريو من الفروع الفقهية واامسا،ل الفرعية, أذكر هنا شيئًا منها:

يثبت فيها ااملك إال بعد االجازو عند من يقول   رصييفات الفضييويل موقوفة عىل إجازو من له العقد, وال-1

 بوقفها, وينا بيان هذه اامسنلة عىل ال  يا اآلا:

ضويل-أ طتغل بام ال يعنيهالتعريف بالف ضويل لغة من ي ضل, (5): الف ضول  ع ف ضول, والف سبة إىل الف , ن

ال  دخل عىل اجلمع, ولكن قد والفضل بمعنى الزيادو, والقيا  أن يقال: فضيل ال فضويل, ألن ياء النسبة 

ثل قوهلا: األنصييياري واألعرايب وما إىل ذلك من  بة م مة كعلا ومفرد ب ريق الغل هذه الكل اسييتعملت 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/149ر: بدا،ع الصنا،ع: )( انظ1)

هذب: 2) لث وغريها. انظر: اامنموع رشح اام ية بام زاد عىل الث عه والوصيي حابى يف بي ثل البيع برشيير اخليار, وبيع اامريض إذا  ( م

 (.296-6/295(, واامغني: )5/328(, واحلاوي الكبري: )5/149(, وبدا،ع الصنا،ع: )9/262)

 الو: حيث قلنا: يملكه باالجازو فإنه يدخل يف ملكه من حل العقد. ( خالفًا للحنابلة يف اامسنلة ق3)

 ( وهو اامذها عندها كام ذكر.12/59انظر: االنصاف للمرداوي: )

(, وحاشييية ابن 2/629(, عقد اجلواهر الثمينة: )265-5/264(, )5/200(, وبدا،ع الصيينا،ع: )12/69( انظر: اامبسييور: )4)

بدين: ) لداين: م)2/364: )(, والتلقل569-4/568عا ية البنريي: 9/199(, واامنموع: )422(, والثمر ا (, وحاشيي

 (.4/3799(, واالنصاف: )24-16/20(, واامغني: )44, 2/48(, ومغني اامحتاج: )2/232)

 (.181( انظر: اامصباح اامنري: م)5)

= 
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 .(1)األلفاظ

, (3), وقيل: هو من ليس بوكيل يف العقد(2): هو من يترصييف بحق الغري بدون إذن رشعيويف االص::طالح

 .(4)اًل يف العقدوقيل: من ن يكن وليًا وال أصياًل وال وكي

أما  رصييف الويل والويص والوكيل واحلاكا يف بيع مال اامفلس وااممتنع من وفاء دينه وااملتقف والظافر بغري 

جنس حقه فال يعد فضوالً, وكذلك  رصف االمام يف بيت اامال وغريه من األمور العامة والقاا يف أموال 

 .(5) بل يكون نافذاً اليتامى وقا،د اجليش يف الغنا،ا فال يعد فضوالً 

  رصف الفضويل بالبيع:-ب

يف بيع الفضييويل إذا كان اامالك أهاًل للترصييف, وبيع ماله وهو غا،ا أو كان حارًا, وبيع  اختلف الفقهاء 

 عىل قولل: .(6) ال يصح؟ مماله وهو ساكت فهل يصح بيع الفضويل أ

صحيح, إال أنه موقوف عىل إ :القول األول ضويل  جازو اامالك, وبالتايل ال يثبت ااملك فيه إال بعد إن بيع الف

 االجازو.

د يف إحدى الروايتل , وأمح(9), والطافعي يف القديا, وأحد قوليه يف اجلديد(8), واامالكية(7)وهذا مذها احلنفية

 .(10)عنه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.181امنري: م)( مع رشحه, واامصباح ا1/95( ودرر احلكام: )5/106( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.1/95(, )112(, وجملة األحكام العدلية اامادو: رقا )5/106( انظر: حاشية ابن عابدين: )2)

ضويل العناية عىل اهلداية: )3) صيل الكالم يف الف طبيل عىل  بيل احلقا،ق: )5/309( انظر:  ف شية ال (,ودرر احلكام: 4/103(, وحا

(1/95.) 

 وما بعدها.( 9/117( ااموسوعة الفقهية )4)

 (.2/15(, ومغني اامحتاج )1/95( انظر: درر احلكام )5)

(, واامغني 1/15( وما بعدها, ومغني اامحتاج: )4/106( وما بعدها, وحاشييية ابن عابدين: )5/148( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )6)

 (.3/157(, وكطاف القناع: )6/296البن قدامة: )

( وما بعدها, وفتح القدير: 5/106(, وحاشية ابن عابدين: )103-4/102يل احلقا،ق: )(, و ب5/147( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )7)

 (, ر. األمريية.5/309)

 (.5/18(, وحاشية اخلريش: )270-4/269(, ومواها اجلليل: )2/12( انظر: حاشية الدسوقي: )8)

 (.4/246(, وحتفة اامحتاج: )9/259(, واامنموع: )3/353( انظر: روضة ال البل: )9)

 (.3/157(, وكطاف القناع: )4/283(, واالنصاف: )467-2/466(, والفروع: )6/295( انظر: اامغني: )10)

= 
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 .(1)واستدلوا بندلة سبق ذكرها يف اعتبار القاعدو لدى الفقهاء

 بابل, وال يتوقف عىل االجازو وهو ما ذها إليه الطييافعي يف قوله الثاين من إن بيع الفضييويل :القول الثاين

 . (3), واالمام أمحد يف رواية عنه وهي اامذها عند فقهاء احلنابلة(2)اجلديد, وعليه اامذها

 هو القول بصحة بيع الفضويل موقوفًا عىل إجازو اامالك. وذلك لألصل الذي بل أيدينا. الذي يظهر لي

إذا باع مال نفسه, أو  اش ى أو  زوج امرأو أو زوج أمته أو كا ا  :الصبي املحجور عليه ها: ترصفومن-2

عبده أو فعل بنفسييه ما لو فعل عليه وليه جلاز عليه, يتوقف عىل إجازو وليه ما دام صييغريًا أو عىل  إجاز ه 

قبل إجازو الويل فنجاز بنفسيه  بنفسيه بعد البلوغ, إن ن يوجد من وليه يف حال صيغره, حتى لو بلغ الصيبي

 .(4)جاز, وال يتوقف عىل نفس البلوغ من غري إجازو, ألن هذه الترصفات هلا جميز حال وجودها

رشاء فيام أذن له الويل فيه؟ اختلف الفقهاء يف  رصفه بالبيع وال صح   صغريًا مميزًا فهل ي صبي إذا كان  أما ال

 اامسنلة عىل قولل:

, ورواية عن االمام أمحد وهي (6), واامالكية(5)فيام أذن له فيه, وهو مذها احلنفية يصييح  رصييفه القول األول:

 .(8), وهو قول للطافعية(7)اامذها عند احلنابلة

 .(9)ال يصح  رصفه حتى يبلغ وهذا مذها الطافعي القول الثاين:

شبه غري اامميز ستدلوا بننه غري مكلف فن عىل االجازو ألنه عاقل مميز . والظاهر أنه يصح  رصفه موقوفًا (10)وا

, وأما إن  رصيف بغري إذن وليه فهل يصيح  رصيفه أم ال؟ (11)حمنور عليه فيصيح  رصيفه بإذن وليه كالعبد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وهي أدلة القول األول يف اامسنلة السابقة.1)

 (.56-4/55(,وكتاب القواعد للحصني: )9/259( انظر: اامنموع: )2)

 ( وما بعدها .12/55(, واالنصاف: )6/295( انظر: اامغني: )3)

 (.594, 6/347(, واامغني البن قدامة: )5/110(, حاشية ابن عابدين: )5/149( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.1/53(, واالختيار: )5/135( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

 (.5/392( ومواها اجلليل: )2/350(, وحاشية العدوي: )1/86( انظر: القوانل الفقهية: )6)

 (.11/19(, واالنصاف: )11/19(, والرشح الكبري: )6/347امة: )( انظر: اامغني البن قد7)

 (.2/7( انظر: اامهذب: )8)

 (.2/7(, واامهذب: )9/150( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )9)

 ( انظر: اامصدر السابق.10)

 (11/19( انظر: الرشح الكبري البن قدامة: )11)

= 
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 اختلف فيه.

, واحتامل عند احلنابلة (2), واامالكية(1)يصح  رصفه ويقف عىل إجازو الويل, وهو مذها احلنفية القول األول:

 .(3)بناء عىل  رصف الفضويل

طافعية القول الثاين: صح  رصفه وهو مذها ال صححوه يف ال ء (5), واحلنابلة(4)ال ي , إال أن فقهاء احلنابلة 

اش ى من صبي عصفورًا فنرسله. ذكره ابن  اليسري, وكذلك  رصف غري اامميز اما روي أن أبا الدرداء 

 .(6)أيب موسى

نفسها من كفء, وهي  عقل النكاح وال ويل هلا,  مسنلة ذكرها فقهاء احلنفية وهي صبية زوجت ومنها:  -3

فالعقد يتوقف عىل إجازو القاا فإن كان يف موضييع ن يكن فيه قاض إن كان ذلك ااموضييع حتت والية 

قاا  لك البلدو ينعقد ويتوقف عىل إجازو ذلك القاا وإال فال ينعقد, وقال بعض اامتنخرين: ينعقد 

 .(7)ويتوقف عىل إجازهتا بعد البلوغ

وهذا إذا كان  رصييفًا يقبل االجازو, وأما إذا كان  رصييفًا ال يقبل االجازو مثل: لو بلق الصييبي امرأ ه, أو 

خالعها أو أعتق عبده عىل غري مال أو عىل مال أو وها ماله, أو  صييدق به أو زوج عبده امرأو أو باع ماله 

نا  يف مثله عادو أو غري ذلك من الترصفات فإنه بمحاباو أو اش ى شيئًا بنكثر من قيمته قدر ما ال يتغابن ال

ال يصييح وال يقف عىل االجازو  ألن هذه الترصييفات ليس هلا جميز حال وجودها فال حتتمل التوقف عىل 

 االجازو إال إذا أجازه الصبي بعد البلوغ بلف  يصلح لإلنطاء.

قد من العقود ال يثبت فيه ااملك ولو , واهلل أعلا بالصييواب. وكل ما ال ينع(8)وكذلك وصييية العبد ال  نعقد

 باالجازو.

فإهنا موقوفة عىل إجازو السيييد, وال يثبت ااملك فيها إال بعد  :  رصييفات العبد اامحنور عليه ومنها:-4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/10: )(, وحاشية ابن عابدين5/135( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.5/392( انظر: مواها اجلليل: )2)

 (.11/20( انظر: الرشح الكبري البن قدامة: )3)

 (.9/150( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )4)

 ( مع الرشح الكبري.11/21( انظر: االنصاف للمرداوي: )5)

 (.11/20(, والرشح الكبري: )6/347( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (.107-5/106ابن عابدين: ) ( انظر: حاشية7)

 (.5/150( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

= 
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 .(2), ألنه أهل للمعاملة وإنام منع حلق السيد(1)إجاز ه

, وهل يصح فيام (3)ري خالف بل الفقهاءوأما  رصفات العبد اامنذون له فيصح  رصفه يف قدر ما أذن له فيه بغ

 . (4)زاد عىل قولل

 .(5)ويصح  رصف العبد واألمة بغري إذن السيد فيام يصح فيه  رصف الصغري بغري إذن وليه

 ويتطرج عىل هذا  رصفه بعقد نكاح فهل يصح أم ال؟ اختلف يف اامسنلة عىل قولل: 

فال يثبت له ملك االنتفاع اام  ا عىل هذا العقد. وهو إن عقده موقوف عىل إجازو السيييد,  القول األول:

 .(8), واالمام أمحد يف رواية(7), واامالكية(6)قول احلنفية

وعىل هذا إذا  زوج امرأو وقع عليها بالقه, وال يقع بالق مواله عىل امرأ ه  ألن ملك النكاح يثبت للعبد  

احلرية إال أنه حيتاج يف ابتداء متلكه إياه إىل إذن ألن ملكه من خصييا،ص اآلدمية, وهو فيها مبقى عىل أصييل 

بالعبد يقع متعلقًا برقبته  تداء والبقاء يف حق النفقة, و علق الدين  ااموىل ألنه ن يرشييع بال مال يف حق االب

بحيث  ؤخذ هي فيه ويف ذلك رر بااموىل فيتوقف عىل رضيياه به, والتزامه إياه, فإذا التزمه حتى ثبت له 

 .(9)ن إليه دفعه ال إىل غريهااملك كا

 .(10)واستدلوا بننه عقد يقف عىل الفسخ فوق عىل االجازو كالوصية

خسيسته وفيه فنعل األمر   يب  واستننسوا أيضًا بحديث الفتاو التي قالت: إن أيب زوجني من ابن أخيه لريفع

 .(11)ر شيئاً إليها, فقالت: قد أجزت ما صنع أيب ولكني أردت أن أعلا أن للنساء من األم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نا،ع: )47-19/46( انظر: اامبسييور للسييخيسيي: )1) بدا،ع الصيي نة الكربى: )5/135(, و امدو لذخريو: 11/429(, وا (, وا

الكبري (, والرشييح 6/351(, واامغني البن قدامة: )5/369(, واحلاوي الكبري: )3/229(, وروضيية ال البل: )4/503)

 (.13/4200(, واالنصاف: )13/421للمقدا: )

 (.4/503( انظر: الذخريو: )2)

 (.5/369(, واحلاوي الكبري: )6/350( انظر: اامغني: )3)

 ( .1( انظر: اامصادر السابقة  يف هامش رقا: )4)

 ( مع الرشح الكبري.11/21( انظر: االنصاف للمرداوي: )5)

 (.1/215(, واهلداية: )128, 5/126(, اامبسور: )6/20(, )2/237( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.1/132(, القوانل الفقهية: )1/460(, الثمر الداين: )4/503( انظر: الذخريو: )7)

 (.9/46(. )9/279( انظر: اامغني البن قدامة: )8)

 (.3/494( انظر: رشح فتح القدير: )9)

 (.9/436( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

( يف باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة من كتاب النكاح, وابن ماجه يف سييننه: 6/71حلديث أخرجه النسييا،ي يف سييننه: )( ا11)

= 
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 وجه الداللة من احلديث أنه جعل العقد موقوفًا عىل إذهنا, فيعترب هذا يف كل مسنلة يعترب فيها االذن.

صحيحًا وال ي  ا عليه  القول الثاين: صري باالجازو  إن هذا العقد يقع باباًل, وال يقف عىل االجازو, وال ي

طافعية . (3), وبه قال أبو عبيد, وأبو ثور وابن اامنذر(2)وهي اامذها, واحلنابلة يف رواية (1)أثره. وهذا مذها ال

نكاحه يف  (4)قال ابن قدامة: أ ع أهل العلا عىل أنه ليس للعبد أن ينكح بغري إذن سيييده, فإن نكح ن ينفذ

يف قوهلا  يعًا. وقال ابن اامنذر: أ عوا عىل أن نكاحه بابل. والصييواب ما قلنا إن شيياء اهلل فإهنا اختلفوا 

 .(5)صحته

 واستدلوا بندلة منها:

 .(6)بحديث ابن عمر: قال: إذا نكح العبد بغري إذن مواله فنكاحه بابل-1

 .(7)«أيام عبد تلوج بغي إذن مواليه فهو عاهر»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وبحديث جابر -2

أن يقال: إن عقده وقع وجه الداللة منه أن نكاحه بغري إذن سيييده بابل, ال يثبت به ملك النكاح ويمكن 

سيده  ألن  سياق مان ينذن له  صل االذن باالجازو نفذ عقده والنص يقيده ال سيده, فإذا ح موقوفًا عىل إذن 

 .(8)االذن هنا رشر نفاذ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/136(, يف باب من زوج ابنته وهي كارهة من كتاب النكاح واالمام أمحد يف مسنده: )1/602)

 (.7/161(, واألم: )370-5/369( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (, االنصاف.9/436(, و)9/379اامغني: ) ( انظر:2)

 (.436, 9/379( انظر: اامغني: )3)

( يف اام بوعة: ن ينعقد, ويف نسطة دار الكتا اامرصية, ونسطة مسند اامؤيد شيخ ن ينفذ, وهو اامقصود هنا وإال ال يستقيا الكالم 4)

 الذي سيق ألجله واهلل أعلا.

 (.9/436( اامغني البن قدامة: )5)

( واللف  له, 2079( يف باب نكاح العبد بغري إذن سيييده من كتاب النكاح برقا: )2/563احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )( 6)

(, يف باب  زويو العبد بغري إذن سيده من كتاب النكاح, قال أبو داود: هذا احلديث ضعيف وهو 1/630وابن ماجه يف سننه: )

 ام.موقوف, وهو قول ابن عمر را اهلل عنه

( يف باب: يف نكاح العبد بغري إذن سيييده, من كتاب النكاح, وال مذي يف سييننه: 2/563( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )7)

( يف باب ما جاء يف نكاح العبد بغري إذن سيييده من باب النكاح, وقال ال مذي: حديث حسيين, والدارمي يف سييننه: 5/31)

ستدرك: )(, يف باب: يف العبد يتزوج 2/152) سيده من كتاب النكاح, واحلاكا يف اام طيخ األلباين: 2/194بغري إذن  (, قال ال

( صييحيح, قال حنبل: ذكرت هذا احلديث أليب عبد اهلل فقال: هذا حديث منكر. انظر: اامغني: 2/399يف صييحيح اجلامع: )

 (, وال أدري ما سبا إنكاره رمحه اهلل؟9/436-437)

 (.2/67(, وكذلك فتح باب العناية: )5/148) ( انظر: بدا،ع الصنا،ع:8)

= 
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 .(1)ألنه نكاح فقد رشبه فلا يصح, كام لو  زوجها بغري شهود-3

عان و-4 مه من ال الق واخللع والل كا يه أح بت ف قد ال  ث نه ع كاح وأل قد كن ها فلا ينع التوارث وغري

 . واهلل أعلا بالصواب.(2)اامعتدو

 .(3)وكذلك احلكا يف رشا،ه بثمن يف ذمته واق اضه واستدانته

 , عند الفقهاء رمحها اهلل.(4)وأما إقراره ففيه  فصيل وخالف

ك فيه عىل إجازو اامنني فإنه هل يتوقف اامل:  ومنها: بيع العبد اجلاين جناية تقتيض:: املال املتعلق برقبته-4

 عليه أم ال؟ وينا بيان اامسنلة عىل ال  يا التايل:

أوالً: إن اجلناية الصييادرو من العبد قد  قتيضيي اامال إما متعلقًا برقبته أو بذمته وقد  قتيضيي القصييام إما يف 

ن أوجبته متعلقًا برقبته النفس أو فيام دوهنا, فإن أوجبت اامال متعلقًا بذمته ن يقدح ذلك يف البيع بحال, وإ

فهل يصييح بيعه؟ نظر: إن باعه بعد اختيار الفداء فال يقدح ذلك أيضييًا, وإن باعه قبل اختيار الفداء أو من 

 .(5)غري اختيار الفداء وهو ُمعٌس فإنه ال جيوز بيعه, اما فيه من إب ال حق اامنني عليه

 ل خالف بل الفقهاء.وإن كان مورسًا فهو حم

ختلف الفقهاء فيام إذا باع العبد اجلاين جناية  وجا اامال متعلقًا برقبته من غري اختيار الفداء, والسيييد ثانيًا: ا

 مورس, عىل ثالثة أقوال:

ية عمدًا أو خ ن عىل النفس وما دوهنا, موجبة  القول األول: نت اجلنا كا بد اجلاين سييواء  يصييح بيع الع

 للقصام أو غري موجبة له.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.9/437( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.9/380( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.422-13/421(, والرشح الكبري للمقدا: )350-6/349(, واامغني البن قدامة: )5/370( انظر: احلاوي الكبري: )3)

 (.352-6/351اامغني البن قدامة: )(, و7/222( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

شباه والنظا،ر البن الوكيل: )5) رشح الكبري: )4/66(, وكتاب القواعد للحصني: )95-2/94( انظر: األ (, 130-8/129(, وال

 (.6/254واامغني البن قدامة: )

= 
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 .(3), وقول لإلمام الطافعي(2), واحلنابلة يف وجه وهو الصحيح(1)وهو مذها احلنفية

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

 .(4)ألنه حق غري مستقر يف اجلاين يملك أداءه من غريه, فلا يمنع البيع كالزكاو-1

ته, ون قال ابن رجا: ألن حقه ليس يف ملك العبد, ولو كان كذلك املكه ابتداء وإنام وجا له أرم جناي

يوجد حمل يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد اجلاين فانحرص احلق فيها بمعنى االستيفاء, فإن را اامالك 

ببذله جاز, وإال فإنام له أقل األمل من قيمة اجلاين أو أرم جنايته فإهنام بدل لزم قبوله, واام البة منه إنام 

عبد عىل  الصييحيح, فال يتوجه اامنع من الترصييف فيه   توجه بحقه, وحقه هو أرم اجلناية ال ملك رقبة ال

 .(5)"ألن  سليمه إليه ن يتعل

 .(6)إنه حق يثبت بغري ضا سيده فلا يمنع بيعه كالدين يف ذمته-2

سيد نفذ وإال فال, وهو مذها اامالكية القول الثاين: ستحقه, إن فداه ال ضا م , وقول (7)إنه يقع موقوفًا عىل ر

 .(9)وقضية قول احلنفية بناء عىل الترصفات التي يتعلق هبا حق الغري ,(8)خمرج للطافعية

قالوا: ذلك لتعلق اجلناية برقبة العبد اجلاين, فإن شيياء مسييتحق اجلناية أمىضيي ذلك البيع, وأخذ الثمن, وإن 

 .(10)شاء رده وأخذ العبد يف اجلناية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/260(, وبدا،ع الصنا،ع: )3/116( انظر: حتفة الفقهاء: )1)

(, وقد جاء يف 35-11/34(, واالنصيياف: )4/11(, واامبدع: )255-6/254غني البن قدامة: )(, واام2/6( انظر: الكايف: )2)

 (.83الرشح الكبري: يصح بيع العبد اجلاين يف أصح الوجهل, وقد أبلق يف اامغني. والقواعد البن رجا: م)

(, واألشييباه والنظا،ر البن 4/66(, والقواعد للحصييني: )3/357(, وروضيية ال البل: )130-8/129( انظر: فتح العزيز: )3)

 (.95-2/94الوكيل: )

 (.6/255( انظر: اامغني: )4)

 (.83( كتاب القواعد البن رجا: م)5)

 (.4/11(, واامبدع: )6/255( انظر: اامغني: )6)

 (.3/12(, وحاشية الدسوقي: )3/13( انظر: الرشح الكبري: )7)

رجًا عىل القول القديا يف بيع الفضويل بل هو قول جديد مقول به مع القول ( حكى هذا القول صاحا التمتمة, وهو ليس يكون خم8)

(, واألشييباء والنظا،ر البن الوكيل: 4/66(, وكتاب القواعد للحصييني: )8/129بب الن بيع الفضييويل. انظر: فتح العزيز: )

 (.9/239(, واألشباء والنظا،ر البن السبكي: )2/95)

 (.1/341(, ودرر احلكام: )2/485( انظر: فتح باب العناية: )9)

 (.3/12( انظر: حاشية الدسوقي: )10)

= 
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لفداء . وهو قول االمام الطييافعي وعليه ال يصييح بيعه بل يقع باباًل, وإن اختار السيييد ا القول الثالث:

 .(3), اختاره أبو اخل اب(2), ووجه عند احلنابلة عند عدم اختيار الفداء(1)اامذها

واسييتدلوا بننه  علق برقبته حق آدمي, فمنع صييحة بيعه كالرهن بل حق اجلناية آكد  ألهنا  قدم عىل حق 

 .(4)اامرهتن

مانعًا يمنع نفوذه كتعلقه برقبة مورد العقد فلا يصييح انعقاده مع وألنه عقد وإن صييدر من أهله غري أن فيه 

 .(5)اامانع

هو صييحة بيع العبد اجلاين وذلك لقوو ما أخذ به أصييحاب هذا القول,  -بعد هذا البيان- الذي يظهر لي

 أعلا , واهلل(6)ألن حقه ال يتعل يف رقبته, بل يملك السيييد إبداله والفداء عنه ولذا إذا اختار الفداء صييّح 

 بالصواب.

صح  ضًا, ولكن األ سيد اامورس هذا العبد اجلاين قبل اختياره الفداء ففيه ثالثة أقوال أي وعىل هذا لو أعتق ال

 .(7)عند الطافعية هنا الصحة لقوو العتق

فهل يتوقف ااملك فيه عىل إجازو وليه أم يقع ذلك نافذًا؟ وينا  ترص::ف املحجور عليه بالس::فه: ومنها:-5

 اامسنلة عىل النحو التايل:بيان 

أنه ال  صييح منه العقود التي هي مظنة الرضيير اامايل كالبيع والرشيياء واالعتاق والكتابة واهلبة والنكاح, -1

, وهذه اامسيينلة مبنية عىل  رصييفات الصييبي العاقل أي اامميز اختالفًا (8)وسييواء اشيي ى بعل أو يف الذمة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, والبن السبكي: 2/94(, واألشباه والنظا،ر البن الوكيل: )4/66(, وكتاب القواعد للحصني: )8/129( انظر: فتح العزيز: )1)

(1/239,) 

 (.1/239ه والنظا،ر البن السبكي: )وقد حكى البغوي خالفًا يف اامسنلة فقال: إن اختار الفداء صّح, انظر: األشبا 

 (.11/35(, والرشح الكبري: )6/255( انظر: اامغني: )2)

 (.11/35( انظر: االنصاف للمرداوي: )3)

 (.11/35(, والرشح الكبري: )255-6/254( انظر: اامغني: )4)

 (.1/239( انظر: األشباه والنظا،ر البن السبكي: )5)

 (.6/255(, واامغني البن قدامة: )83( انظر: القواعد البن رجا: م)6)

 (.6/255(, واامغني: )4/66( انظر: كتاب القواعد للحصني: )7)

 (.11/20(, واالنصاف: )6/611(, واامغني البن قدامة: )419-3/419( انظر: روضة ال البل: )8)

= 
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,  وهذا إذا اسييتقل (3), واامالكية(2)قوفة عىل إجازو وليه عند احلنفية, فعىل هذا  رصييفا ه  قع مو(1)يالً صييو ف

 السفيه هبذه الترصفات.

 أما إذا أذن ويل السفيه له يف البيع والرشاء فهل يصح منه أم ال؟-2

 اجتاهان يف اامسنلة لدى فقهاء الطافعية واحلنابلة:

, ووجه لدى احلنابلة قدمه ابن قدامة يف (4)األول: يصح منه  رصفه, وهو وجه عند الطافعية صححه الغزايل

 .(5)اامغني

 .(6)ألنه عقد معاوضة, فملكه باالذن كالنكاح, وألنه عاقل حمنور عليه فصح  رصفه باالذن فيه كالصبي

 .(9), ووجه احلنابلة(8), قال النووي: وهو أصح عند األكثرين(7)الثاين: ال يصح, وهو وجه عند الطافعية

 .(10)لتبذيره وسوء  رصفه, فإذا أذن له فقد أذن فيام ال مصلحة له فيه فلا يصحألن احلنر عليه 

, ولكنها اختلفوا يف اش ار إذن الويل لصحته (11)وأما لو  زوج بنفسه فقد ا فق الفقهاء عىل صحة نكاحه-3

 عىل ثالثة أقوال:

, وإليه ذها احلنابلة يف (13)الكية, واام(12)ال يط ر لصحة نكاحه إذن الويل, وهو مذها احلنفية القول األول:

 .(14)الصحيح من اامذها إن كان حمتاجًا إىل الزواج

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/171( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.7/171( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.211(, والقوانل الفقهية: م)2/110(, والفواكه الدواين: )2/231رشح الكبري: )( انظر: ال3)

 (, وهذا إذ كان االذن مقيدًا أو معينًا, وأما إذا كان م لقًا فهو لغو: عند الطافعية قوالً واحدًا.3/418( انظر: روضة ال البل: )4)

(, قال يف االنصيياف: فالصييحيح من اامذها صييحة 11/21, )(13/396( واالنصيياف: )6/616( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

  رصفه وهو الصواب.

 (.6/616( انظر: اامغني: )6)

 (.3/418( انظر: روضة ال البل: )7)

 ( .3/418( انظر: روضة ال البل: )8)

 (.11/21(, واالنصاف: )6/617( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.6/617( انظر: اامغني: )10)

 (.6/614(, واامغني: )3/418(, وروضة ال البل: )2/231(, والرشح الكبري: )7/171بدا،ع الصنا،ع: ) ( انظر:11)

 (.7/171( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )12)

 (.211(, والقوانل الفقهية: م)2/231( انظر: الرشح الكبري: )13)

, واختار هذا القول القاا بدون رشر (13/392(, واالنصيياف: )13/392(, والرشييح الكبري: )6/614( انظر: اامغني: )14)

= 
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واستدلوا بننه عقد غري مايل, فصح منه كطلعه وبالقه وإن لزم منه اامال, فحصوله ب ريق الضمن, فال يمنع 

 .(1)من العقد كام لو لزم ذلك من ال الق

. وألنه من احلوا،و (2)ال, فاحلنر هنا ن يمنع صحة الترصفوألنه مصلحة حمضة, والنكاح ن يرشع لقصد اام

 األصلية لإلنسان.

ال يصييح  زوجه بغري إذن وليه, يعني يطيي ر لصييحة  رصييفه بالنكاح إذن وليه, وهو مذها  القول الثاين:

 .(5), وأبو اخل اب من احلنابلة(4)وبه قال أبو ثور ,(3)الطافعية

 .(6)صح بغري إذن وليه كالرشاءوذلك ألنه  رصف جيا به مال, فلا ي

يقع نكاح اامحنور عليه بسييفه موقوفًا عىل إجازو الويل, فإن أجازه نفذ, وإن رده ب ل, وال  القول الثالث:

ية امالك مذها ا هذا  عد االجازو, و لك إال ب بت اام ية يف (7)يشء للزوجة, وال يث , وهو موجا قول احلنف

 .(8) رصفات الصبي العاقل

 . (9)ة فال يصح  رصفه بغري إذن وليه لسفهه كالبيع والرشاءألنه عقد معاوض

رصفات النافعة  الذي يظهر لي سواء أذن له الويل أو ن ينذن له ألن النكاح من الت صحة نكاحه  هو القول ب

 , وألن ببا،ع االنسان  دعو إليه. واهلل أعلا.(10)له

 ه أم جيوز ذلك بغري إذنه كالقن؟ اختلف يف هل يتوقف ااملك فيه عىل إجاز بيع رقبة املكاتب:  ومنها:-6

 اامسنلة عىل ثالثة أقوال:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 احلاجة إليه.

 (.13/392(, والرشح الكبري للمقدا: )6/614( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.13/395( انظر: الرشح الكبري: )2)

 (3/418( انظر: روضة ال البل: )3)

 (.6/614( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.13/392(, والرشح الكبري: )6/614( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.6/614( انظر: اامغني: )6)

 (.211( انظر: القوانل الفقهية: م)7)

 (.7/171( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

 (.7/171( انظر: اامصدر السابق: )9)

 ( انظر: اامصدر السابق.10)

= 
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جيوز بيع اامكا ا, وعىل هذا يقوم مطيي يه مقام اامكا ا, والكتابة ال  نفسييخ بالبيع, وال جيوز  القول األول:

 إب اهلا.

 حكاه أبو ثور عنه . (2), وهو القول القديا لإلمام الطافعي(1)هذا مذها احلنابلة

 دلوا بندلة منها:واست

ال يمنع  ذل  منها، ابتاعي »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصبحديث بريرو ال ويل وفيه: فذكرت ذلك عا،طيية لرسييول اهلل -1

من اش::رتط رشطار ليس يف كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان ماًة »إىل أن قال:  «وأعتقي، إنام الوالء ملن أعتق...

 . (3)«أعتقرشط، قضاء اهلل أحق، ورشطه أوثق، وإنام الوالء ملن 

وهي مكا بة ون ينكر ذلك, ففي ذلك أبل البيان أن بيعه جا،ز ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن اامنذر: بيعت بريرو بعلا النبي 

 .(4)"وال أعلا خربًا يعارضه. وال أعلا يف يشء من األخبار دليال عىل عنزها

 اع ض عىل االستدالل بحديث بريرو بام ينا:

ا ا وإن كانت الزمة من جهة السيييد, فصييار مسيياومة بريرو امواليها إن الكتابة غري الزمة من جهة اامك-1

وها آل اامغريو, يف ابتياع نفسييها فسييطًا منها, كام لو باع برشيير اخليار ثا باع ما باعه كان بيعه الثاين فسييطًا 

 لألول.

 .(5)كذلك يكون مساومة بريرو يف نفسها وابتياعها فسطًا, وبيعها بعد فسخ الكتابة جا،ز

 .(6)أمر عا،طة بعتقها, ولو بقيت الكتابة لعتقت هبا, فال معنى للعتق مرو أخرىملسو هيلع هللا ىلص ن النبي وأل-2

وليس حيتمل أن : »(8), قال الطافعي يف األم(7)أنه كانت قد عنزت عن ننوم الكتابة ففسطت عقد كتابتها-3

اامكا ا حتى يعنز أو يرىض ب ك جيوز بيع اامكا ا واامكا بة إن ن يعنزا, فلام ن أعلا خمالفًا يف أن ال يباع 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مة: )1) قال يف االنصييياف: وهو من 19/300نصييياف: )(, واال2/10(, واامحرر يف الفقه: )14/535( انظر: اامغني البن قدا  ,)

 مفردات اامذها.

 (.251-250(, )2/13(, واامهذب: )8/75(, واألم: )18/248( انظر: احلاوي الكبري: )2)

 . (514سبق ترجيه م ) (3)

 (.14/535( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.18/249( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.18/249)( انظر: احلاوي الكبري: 6)

 (.14/536( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.8/75( األم: )8)

= 
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تًا عن النبي  ثًا ثاب ومن عرفت من  يع النا  عىل ملسو هيلع هللا ىلص الكتابة ن يكن هذا معنى احلديث, ألين ن أجد حدي

 « .خالفه

وألن الكتابة رشر للمكا ا عىل سيييده, فمتى شيياء اامكا ا أب ل الكتابة ألهنا وثيقة له ن ترجه من -4

 .(1)ا،هاملك سيده, وال ترجه إال بند

ولقا،ل أن يقول: قوهلا: أعينيني عىل كتابتي داللة عىل بقا،ها عىل الكتابة, وألهنا أخربهتا أن ننومها يف كل 

عام أوقية, فالعنز إنام يكون بميضيي عامل أو بميضيي عام, فالتنويل إىل أهنا كانت قد عنزت, وفسييطت 

 .(2)كتابتها بعيد حيتاج إىل دليل يف غاية القوو

, والدليل عىل أنه مملوك (3)امكا ا عبد مملوك لسيييده ن يتحتا عتقه, فناز بيعه كاامعلق عتقه بصييفةوألن ا-2

 .(4)«املكاتب عبد ما بقي عليه درهم»ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبي 

وألنه يصييح عتقه, وال يصييح عتق من ليس بمملوك, ويرجع عند العنز إىل كونه قنًا, ولو صييار حرًا ما -3

 .(5)تاقه  ألنه يزيل الرق بالكلية, وليس بعقد, إنام هو إسقار للملك فيهعاد إىل الرق, ويفارق اع

, ورواية (8)وهو القول اجلديد لإلمام الطييافعي (7), واامالكية(6)ال جيوز بيعه, وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

 .(9)عن االمام أمحد حكاها أبو اخل اب

 واستدلوا بام ينا:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/75( انظر: األم: )1)

 (.18/536( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.14/536( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

لعتق, وال مذي يف سييننه: ( يف باب: يف اامكا ا يؤدي بعض كتابته من كتاب ا2/346( احلديث أخرجه أبو داود يف سييننه: )4)

( يف باب اامكا ا 2/842( يف باب: ما جاء يف اامكا ا إذا كان عنده ما يؤدي, من أبواب البيوع. وابن ماجه يف سننه: )5/265)

( من حديث عمرو بن شييعيا عن أبيه عن جده. 209, 206, 184, 2/178من كتاب العتق. واالمام أمحد يف مسيينده: )

 ( . 6/119إرواء الغليل: )واحلديث حسن, انظر: 

 (.19/303(, والرشح الكبري للمقدا: )537-14/536( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.3/265(, واهلداية: )5/141( )4/151( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.2/139(, والفواكه الدواين: )7/257( انظر: اامدونة الكربى: )7)

 (.2/13(, واامهذب: )18/248( انظر: احلاوي الكبري: )8)

 (.301-19/300(, واالنصاف: )19/301(, والرشح الكبري للمقدا: )14/535( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

= 
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 .(1)به فمنع بيعه كبيعه ألجنبي وعتقهألنه عقد يمنع استحقاق كس-1

وألن السيييد قد عاوض عىل رقبته بكتابته حتى زال ملكه عن أرم اجلناية عليه, فوجا أن يكون ممنوعًا -2

 .(2)من بيعه كالعبد اامبيع

وألن البيع إن  وجه إىل ننوم الكتابة فهو بابل لكون عقدًا عىل جمهول أو جلعله والءه لغري معتقه  ألن -3

سيد البا،ع, خلروجها م ىض أن  كون ننوم الكتابة لل ستقر, وإن  وجه إىل الرقبة اقت سيد عليها غري م لك ال

من البيع, وإن  وجه إليها ن جيز  ألن مال العبد مملوك وهو ال يدخل يف البيع, وما أفىضيي إىل هذا وجا أن 

 .(3)يكون بابالً 

ألن صييفة عتقه متقدمة عىل ملكه, وال عىل با،عه لزوال وألن بيعه لو صييّح ن جيز أن يعتق عىل مطيي يه  -4

 .(4)ملكه, ويف ثبوت عتقه باألداء دليل عىل فساد بيعه اامنايف حلكمه

وألن عتقه إذا نفذ بعد بيعه مفض إىل سييقور الوالء امسييتحقه ألنه الجيوز أن يكون للبا،ع لزوال ملكه, -5

 .(5)ىل هذا فهو بابلوال للمط ي  ألنه ن يعقد سبا عتقه وما أفىض إ

 .(6)وألنه حر من وجه, فال جيوز بيعه كاامدبر وأم الولد-6

جيوز بيع اامكا ا بإذنه, وال جيوز بيعه بغري إذنه, وعىل هذا يتوقف ااملك عىل إجاز ه إن ن  القول الثالث:

 حيصل االذن مسبقًا.

 .(8)ن احلنفية, وحكي ذلك عن أيب يوسف م(7)وبه قال الزهري, وربيعة وأبو الزناد

 .(9)ألن بريرو إنام بيعت برضاها وبلبها-1

 .(10)وألن لسيده استيفاء منافعه برضاه, وال جيوز بغري رضاه كذلك بيعه-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.14/535( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.18/248( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )2)

 (.18/249( انظر: احلاوي الكبري: )3)

 ق.( انظر: اامصدر الساب4)

نة الكربى )5) امدو بذلك. انظر: ا كا ا  كا ا وإن را اام بة اام باع رق لك: ال   ما قال  هذا  حلاوي الكبري: 7/257( وعىل  (, وا

(18/249.) 

 (5/141( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.18/248(, واحلاوي الكبري: )14/535( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.19/301وكذلك الرشح الكبري للمقدا: ) (,4/151( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

 (.4/151( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )9)

 (.19/301(, والرشح الكبري للمقدا: )14/535( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

= 
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ضاه, وهو حق احلرية, فال جيوزبيعه كاامدبر وأم الولد, وإن را -3 وألن فيه إب ال حق اامكا ا من غري ر

 .(1)ة ألن امتناع اجلواز كان حلق اامكا ا, فإذا را زال اامانعبه اامكا ا جاز, ويكون ذلك فسطًا للكتاب

, واهلل أعلا (2)وألنه اما باعه ااموىل برضيياه فقد  راضيييا عىل الفسييخ, فيكون إقالة والكتابة حتتمل االقالة

 بالصواب.

 اامذيل: ملك اامرهون إذا  رصف فيه الراهن بام يزيل ااملك عنه, واامسنلة  نا عىل ال  يا ومنها:-7

رصف يف اامرهون بام يزيل ااملك وينقل العل كالبيع واهلبة ونحومها بإذن -أ ا فق الفقهاء عىل أن الراهن إذا  

 .(3)اامرهتن فإنه يصح منه, ويب ل الرهن, وجيوز للمرهتن أن يرجع يف كل  رصف أذن فيه

ضًا عىل أنه إذا  رصف يف اامرهون بام يزيل ااملك غري اال-ب صح منا فقوا أي ه, ويغلق عتاق مع اامرهتن فإنه ي

 .(4)رهنال

وا فقوا أيضًا عىل أن الراهن ممنوع من كل  رصف يزيل ااملك وينقل العل ومما يزحا اامرهتن يف مقصود -جي

 .(5)الرهن وهو الرهن عند غريه, ومن كل  رصف ينقص اامرهون أو يقلل الرغبة فيه كالتزويو

ساد عنه, ومداوا ه إن احتاج إليها, فإذا كان وا فقوا عىل أنه ال يمنع ال-د صالح الرهن, ودفع الف راهن من إ

ماشييية فاحتاجت إىل إبراق الفحل فللراهن ذلك  ألن فيه مصييلحة الرهن وزياد ه, وذلك زيادو يف حق 

 .(6)اامرهتن من غري رر

يزيل ااملك كالبيع واهلبة والوقف  واختلفوا فيام إذا  رصف الراهن يف اامرهون مع غري اامرهتن بغري إذنه بام-هي

 غري االعتاق هل يصح منه ذلك أم ال؟ عىل قولل:

إنه يقع بيع الراهن رهنه بغري إذن اامرهتن موقوفًا عىل إجاز ه, فإن أجاز مرهتنه البيع أو قىضيي  القول األول:

بيع الرهن وفسخ ن ينفسخ يف  الراهن دينه نفذ البيع, وصار ثمنه رهنًا وإن ن يط ر ذلك, وإن ن جيز اامرهتن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/151( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( انظر: اامصدر السابق.2)

(, 2/80(, وجواهر االكليل: )7/69(, ورشح فتح القدير: )2/485)(, وفتح باب العناية: 6/147( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )3)

ضة ال البل: )2/130(, ومغني اامحتاج: )6/70(, واحلاوي الكبري: )6/475والذخريو: ) (, واامغني البن 3/2023(, ورو

 (.424-12/423(, واالنصاف: )424 -12/423(, والرشح الكبري للمقدا: )6/483قدامة: )

 ادر السابقة.( انظر: اامص4)

 (.316-3/315( انظر: اامصادر السابقة, وروضة ال البل: )5)

 (.12/414( انظر: اامصادر السابقة, والرشح الكبري للمقدا: )6)

= 



 588 الفهارس 

ه الراهن كان للمط ي سبيل عليه, فإذا ن ينفسخ, وبقي موقوفًا صرب كتفااألصح, بل يبقى موقوفًا حتى لو 

 .(2), واامالكية(1)اامط ي إىل فك الرهن ليسلا له اامبيع ون يثبت له ااملك فيه. هذا مذها احلنفية

ذن صييياحبه, أما اامرهتن فلعدم ملكه, أما الراهن فلتعلق حق اامرهتن ألنه ال جيوز بيع أحد العاقدين بال إ

 .(3)بامليته

وأما إذا أجازه اامرهتن فإنه ينفذ  ألن اامقتيضيي لنفاذه موجود, وهو الترصييف الصييادر عن األهل يف اامحل 

 .(4)وعدم نفاذه إنام هو لتعلق حق اامرهتن بالرهل الستيفاء دينه, وقد زال ذلك بإجاز ه

إذا  رصف الراهن بغري العتق كالبيع واالجارو واهلبة والوقف والرهن وغريه فإن  رصفه بابل,  قول الثاين:ال

طافعية صح ذلك, وهذا مذها ال رصف يب ل حق اامرهتن من الوثيقة غري مبني (6), واحلنابلة(5)وال ي , ألنه  

 .(7)عىل التغليا والساية فلا يصح بغري إذن اامرهتن كفسخ الرهن

 .(8)وا فقوا أيضًا عىل أنه ال جيوز للراهن عتق الرهن  ألنه يب ل حق اامرهتن من الوثيقة-و

 .(9)وا فقوا أيضًا فيام إذا  رصف الراهن بعتق اامرهون بإذن اامرهتن كام سبقت االشارو إليه

 ة أقوال: واختلفوا فيام إذا أعتق الراهن عبده اامرهون أو أمته اامرهونة بغري إذن مرهتنه عىل ثالث

 إن أعتق نفذ إعتاقه سواء كان مورسًا أو معسًا. القول األول:

, وبه قال: (12)ا, ورواية عن االمام أمحد وهي اامنصييوم عليه(11), وقول للطييافعي(10)وهذا مذها احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/485( وفتح باب العناية: )7/69(, ورشح فتح القدير: )6/147( )4/208( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.2/80االكليل: ) (, وجواهر6/475( انظر: الذخريو: )2)

 (.2/485( انظر: فتح باب العناية: )3)

 (.6/475(, والذخريو: )2/485( انظر: اامصدر السابق: )4)

 (.2/130(, ومغني اامحتاج: )3/316(, )3/21(, وروضة ال البل: )6/71( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.12/417(, واالنصاف: )6/483( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (.2/130(, ومغني اامحتاج: )6/483( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

حلاوي الكبري: )8) مة: )3/317(, وروضييية ال البل: )590-6/581( انظر: ا قدا (, والرشييح الكبري 6/482(, واامغني البن 

 (.12/415للمقدا: )

 (.6/483( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.486-2/485, وفتح باب العناية: )(6/147( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )10)

 (.3/317(, وروضة ال البل: )6/58( انظر: احلاوي الكبري: )11)

 (.412-12/411(, واالنصاف: )12/415(, والرشح الكبري للمقدا: )6/482( انظر: اامغني البن قدامة: )12)

= 
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صالح سعى العبد يف أقل من قيم(1)رشيك واحلسن بن  ته , إال أن احلنفية قالوا: إن أعتقها حال كونه معسًا 

 . (2)ومن الدين وقىض به الدين إن كان حاالً, ووضعه رهنًا عنده إن كان مؤجالً 

 واستدلوا بام ينا:

 .(3)إنه إعتاق من مالك جا،ز الترصف  ام ااملك فنفذ كعتق اامستنجر-1

ضعفها, فإذا -2 ستيثاق للمرهتن وهو أ طتمل عىل حقل: حق ملك للراهن, وهو أقوى وحق ا إن الرهن ي

 .(4)راهن بام ينفسخ به الرهن زال حق استيثاق اامرهتن, ويثبت ما هو األقوى وينفذ ذلك رصف ال

ألن الرهن عل حمبوسيية السييتيفاء احلق, فنفذ فيها عتق اامالك كاامبيع يف يد البا،ع, والعتق االف البيع  -3

 .(5)بضه... بطالف البيعفإنه مبني عىل التغليا والساية, وينفذ يف ملك الغري, وجيوز عتق اامبيع قبل ق

ثاين: ية القول ال امالك مذها ا هذا  كان معسييًا, و فذ إن  كان مورسًا, وال ين فذ إذا  , وهو أظهر أقوال (6)ين

 , واستدلوا:(8), وهي رواية عن االمام أمحد ذكرها الرشيف أبو جعفر(7)الطافعية, وعليه اامذها

رس واامعسيي كعتق الرشيييكل فإن أيسيي ببعضييهام عتق بننه عتق يب ل حق غري اامالك, ففرق فيه بل اامو-1

 .(9)القدر الذي أيس بقيمته, وإقدام اامورس عىل العتق جا،ز

 .(10)وألن عتقه يسقف حق اامرهتن من الوثيقة من عل الرهن وبدهلا, فلا ينفذ, اما فيه من االرار باامرهتن-2

, وبه قال ع اء, (11)أو معسييًا. وهو قول للطييافعي ال ينفذ عتق الراهن م لقًا, مورسًا كان القول الثالث:

 .(12)وعثامن البتي, وأبو ثور من فقهاء األمصار

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/482( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.2/486( انظر: فتح باب العناية: )2)

 (.6/482( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.6/58( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.6/482( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.2/81( انظر: جواهر االكليل: )6)

 (.2/130(, ومغني اامحتاج: )3/317( انظر: روضة ال البل: )7)

 (.12/415(, والرشح الكبري للمقدا: )6/482( انظر: اامغني: )8)

 (.6/482(, واامغني: )3/317(, وروضة  ال البل: )2/130( انظر: مغني اامحتاج: )9)

 (.6/482( انظر: اامغني: )10)

 (.3/317( انظر: روضة ال البل: )11)

 (.12/415(, والرشح الكبري: )6/482( انظر: اامغني البن قدامة: )12)

= 



 590 الفهارس 

 .(1)ألنه حنر عىل نفسه فال ينفذ  رصفه-1

 .(2)ألنه معنى يب ل حق الوثيقة من الرهن فلا ينفذ كالبيع-2

ذ, وأنه ملك العاقد هل يثبت مال أبيه عىل ظن أنه حي, وهو فضييويل فبان ميتًا حينئرجل  باع  لو ومنها:-8

 ذلك عىل أنه صحيح أم يقف عىل أنه  رصف فضويل أم يقع باباًل؟

: أظهرمها أن البيع صييحيح, وعليه يثبت ااملك من حل العقد, وذلك (3)وجهان لفقهاء الطييافعية يف اامسيينلة

 لصدوره من مالك.

صحيح, فهو وقف  عىل ظهور أمر كان عند العقد وااملك قال الزرك : هذا وقف  بل بمعنى أن العقد فيه 

 .(4)فيه من حل العقد, وال خيار فيه

 .(5), ألنه يف معنى اامعلق بمو ه, وألنه كالغا،اوالثاين: بابل

ملك اامطيي ى يف اامبيع يف مدو اخليار, هل يكون موقوفًا عىل االمضيياء أم ينتقل إليه بنفس العقد؟  ومنها:-9

 ة أقوال:اختلفوا يف اامسنلة عىل أربع

ط ي بنفس العقد, وال فرق بل كون اخليار هلام أو ألحدمها  القول األول: إن ااملك يف بيع اخليار ينتقل إىل اام

أو أهيام كان. وعىل هذا اامطيي ي يملك اامبيع بنفس العقد, وال يتوقف ملكه يف اامبيع عىل انقضيياء اخليار 

لك حاصياًل بالعقد وحده, واسيتقرار ااملك يكون موقوفًا ولكن ال يسيتقر ملكه إال بق ع اخليار, فيكون اام

 عىل ق ع اخليار. وإذا ثبت ااملك يف اامبيع للمط ي ثبت يف الثمن.

, وهو اامذها عند فقهاء (7), وأظهر الروايتل عن االمام أمحد(6)وهذا أحد أقوال الطييافعي وهو أصييحها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/317( انظر: منتقى الينبوع: )1)

 (.6/482غني البن قدامة: )( انظر: اام2)

 (.3/23( انظر: روضة ال البل: )3)

 (.3/341( اامنثور يف القواعد للزرك : )4)

(, والرشح الكبري للرافعي: 4/57(, وكتاب القواعد للحصني: )3/341(, واامنثور للزرك : )3/22( انظر: روضة ال البل: )5)

 (.1/242)(, واألشباه والنظا،ر البن السبكي: 8/121-124)

(, قال ااماوردي: وهو أصييح األقاويل 2/48(, ومغني اامحتاج: )3/112(, وروضيية ال البل: )5/47( انظر: احلاوي الكبري: )6)

 ويف اامنهاج خالف ذلك.

 (.11/302(, والرشح الكبري للمقدا: )6/20( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

= 



 591 الفهارس 

 .(2)ة إذا كان اخليار للمط ي وحده, وقول أيب يوسف وحممد من فقهاء احلنفي(1)احلنابلة

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

 .(3)«املتبايعان كل واحد منهام عىل صاحبه باخليار ما مل يتفرقا»قال: ملسو هيلع هللا ىلص بحديث ابن عمر أن النبي -1

 .(4)ساممها متبايعل, فدّل عىل حصول البيع, وموجا البيع حصول ااملكملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة أنه 

من باع نخالر قد أبرت فثمرها للباًع إال أن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بن عمر أيضييًا. أن رسييول اهلل  وبحديث عبد-2

 .(5)«يشرتط املبتاع

 .(6)«من ابتاع عبدار فامله للذي باعه إال أن يشرتط املبتاع»وبحديث ابن عمر أيضًا: -3

 .(7)وجه الداللة منهام أنه جعله للمبتاع بمنرد اش ابه , وهو عام يف كل بيع

إن اخليار نوعان: خيار عقد, وخيار عيا, فلام ن يكن خيار العيا مانعًا من حصييول ااملك ن يكن خيار -4

 .(8)العقد مانعًا من حصول ااملك

إن األمالك  سييتفاد بنحد وجهل بقول وبفعل, فلام كان ما يملك بالفعل كاالصيي ياد واألحتطييام ال -5

كالبيع واهلبة ال يكون مررو يكون مرور الزمان أيضيييًا مؤثرًا يف متلكه بالقول  ما يملك  , وجا أن يكون 

 .(9)الزمان أيضًا مؤثرًا يف متلكه

 .(10)وألنه بيع صحيح, فينقل ااملك عقيبه كالذي ليس فيه خيار-6

وألن البيع متليك عند الفقهاء بدليل قوله: ملكتك, فيثبت به ااملك كسييا،ر البيع, حيققه أن التمليك يدل -7

املك إىل اامط ى, ويقتضيه لفظه, والرشع قد اعتربه, وقىض بصحته, فينا أن يعتربه فيام يقتضيه عىل نقل ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.11/302( انظر: االنصاف للمرداوي: )1)

 (.6/284نظر: رشح فتح القدير: )( ا2)

 (, يف باب إذا ن يؤقت اخليار هل جيوز البيع من كتاب البيوع.3/84( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )3)

 (.5/47( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 .  (154م) ( احلديث سبق ترجيه5)

 (.3882عليها ثمر من كتاب البيوع برقا: )(, يف باب من باع نطاًل 3/1173( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )6)

 (.6/21( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.5/47( انظر: احلاوي الكبري: )8)

 ( انظر: اامصدر السابق.9)

 (.6/21( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

= 
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ويدل عليه لفظه, وثبوت اخليار فيه ال ينافيه كام لو باع عرضييًا بعرض فوجد كل واحد منهام بام اشيي اه 

 .(1)عيباً 

يضيي اخليار, فاامطيي ي ال يملك اامبيع إال إن ااملك ال يثبت للمطيي ي, وال ينتقل إليه حتى ينق القول الثاين:

بالعقد وق ع اخليار, فيكون ملكه موقوفًا عىل ق ع خياره وال يسييتقر ااملك له إال بعد انربام العقد وق ع 

 اخليار  يعًا.

طافعي(2)هذا مذها اامالكية يب , وهو قول االمام أ(4), والرواية الثانية عن االمام أمحد(3), وأحد أقوال االمام ال

 .(5)حنيفة إذا كان اخليار هلام أو للبا،ع

 , واستدلوا بام ينا:(6)وعىل هذا القول يكون ااملك يف اامبيع للبا،ع, وكذلك ال يثبت له ااملك يف الثمن

 .(7)االستصحاب يف ملك البا،ع, فإن األصل بقاؤه حتى يثبت له الناقل-1

نار عن ابن عمر أن النبي -2 بد اهلل بن دي قا إال بيع »ال: قملسو هيلع هللا ىلص حديث ع كل بينعني فال بيع بينهام حتى يتفر

 .(9)«أو يقول أحدمها لصاحبه اخرت (8)اخليار

نفى البيع قبل االف اق, فدل عىل أن ااملك حيصييل باالف اق, وكذلك انقضيياء ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة منه: أنه 

 .(10)اخليار

ا حتى حيصييل االمضيياء فال ينتقل وألن العقد إنام ينقل ااملك بالرضييا من ال رفل, ون حيصييل الرضيي-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.22-6/21( انظر: اامصدر السابق: )1)

 (.37-2/36(, وجواهر االكليل: )4/261( انظر: الذخريو: )2)

 (.2/48(, ومغني اامحتاج: )5/47(, واحلاوي الكبري: )3/112( انظر: روضة ال البل: )3)

 (.303-11/302(, واالنصاف: )21-6/20( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.5/264(, وبدا،ع الصنا،ع: )284-6/283( انظر: رشح فتح القدير: )5)

 (.3/112( انظر: روضة ال البل: )6)

 (.4/261ر: الذخريو: )( انظ7)

(, يف باب إذا ن يوقت يف اخليار هل جيوز البيع من كتاب البيوع, ومسييلا يف 3/84( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )8)

 (, يف باب ثبوت خيار اامنلس من كتاب البيوع.3/1173صحيحه: )

احلديث صييححه ع بزيادو: أو يقول أحدمها لصيياحبه:اخ .(, يف باب خيار اامتبايعل من كتاب البيو2/245( أبو داود يف سييننه: )9)

 (.2181األلباين يف صحيح ابن ماجه برقا )

 (.5/48( انظر: احلاوي الكبري: )10)

= 
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 .(1)ااملك

, وال يتا (2) ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ    ڦ ڄ باامراضيياو لقوله  عاىل: ﴿ -الذي هو البيع-وألن متام هذا السييبا -4

الرضييا مع اخليار  ألنه يفيد عدم الرضييا بزوال ملكه, فلا يتا السييبا يف حق البا،ع  ألنه ال يعمل إال مع 

يوجا حكمه يف حقه, فال ارج اامبيع عن ملكه فلهذا جاز  رصفه فيه, فنفذ وجود الرشر وهو الرضا فال 

 .(3)عتقه فيه ولو كان يف يد اامط ي, وال يملك اامط ي الترصف فيه, وإن قبضه بإذن البا،ع

إن حصييول ااملك يقتيضيي ثبوت موجبه, وموجا ااملك جواز الترصييف, فلام كان اامطيي ي ممنوعًا من -5

 .(4)أن ااملك غري منتقلالترصف دّل عىل 

بل  كالرهون واامبيع ق لك  كان ألجل حق الغري, فال يمنع ثبوت اام ناع الترصييف إنام  ،ل أن يقول: امت قا ول

 .(5)القبض

ط ي  القول الثالث: إن كان اخليار للبا،ع, فملك اامبيع له, وإن كان للمط ي فله, وإن كان هلام فإن ملك اام

ع اخليار بعد العقد عن  راض منهام به, َبان أن اامطيي ي كان مالكًا للمبيع للمبيع موقوف مراعى فإن انق 

 بنفس العقد وإن نقض اخليار عن فسخ بان أن اامبيع ن يزل عن ملك البا،ع, وأن اامط ي ن يكن مالكًا له.

 .(6)هذا أحد أقوال االمام الطافعي

ك, واألمر م دد بل أن يغلا حكا العقد يف إثبات ووجه هذا القول أن العقد يثبت ااملك, واخليار ينفي اامل

ااملك بق ع اخليار عن  راض, وبل أن يغلا حكا اخليار يف نفي ااملك بالفسييخ قبل  قيضيي اخليار, فصييار 

كالقبض الذي يقتضيييه العقد, ويقف  صييحيحه عليه, فإن أقبضييه َبان صييحة العقد, وإن  لف َبان فسيياد 

اخليار, فإن  قىضي عن  راض َبان صيحة العقد وانتقال ااملك, وإن  قىضي العقد, فكذا جيا أن يكون حال 

 .(7)عن فسخ بان ب الن العقد وإن ااملك ن ينتقل به

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/261( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 ( من سورو النساء.29( اآلية: )2)

 (6/283( انظر: رشح فتح القدير: )3)

 (.5/48( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.6/22( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

حلاوي الكبري: )113-3/112( انظر: روضييية ال البل: )6) هذا هو 2/48(, ومغني اامحتاج: )48-5/47(, وا هاج  (, ويف اامن

 األظهر عند الطافعية.

 (.5/48( انظر: احلاوي الكبري: )7)

= 
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 .(1)وألنه ليس أحد اجلانبل أوىل من آلخر, فالتوقف هنا أوىل

 إن ااملك ارج من البا،ع, وال يدخل إىل اامط ي. القول الرابع:

 .(3)وبه قال أبو حنيفة إذا كان اخليار للمط ي ,(2)وهو قول بعض احلنابلة

ألنه اما ن ارج الثمن عن ملكه فلو قلنا: إنه يدخل اامبيع يف ملكه اجتمع البدالن: الثمن واامبيع يف ملك -1

رجل واحد حكاًم للمعاوضة, وال أصل له يف الرشع  ألن اامعاوضة  قتيض اامساواو بل اامتعاوضل يف  بادل 

 .(4)ملكيتهام

ويرد عىل هذا أنه اما خرج عن ملك البا،ع, لو ن يدخل يف ملك اامطيي ي يكون زا،اًل ال إىل ملك مالك وال 

, وهذا يفيض إىل وجود ملك ال مالك له وهو حمال, كام أنه (5)عهد لنا به يف الرشع يف باب التنارو واامعاوضة

للمط ي أو إىل نقل ملكه عن اامبيع من غري يفيض إىل ثبوت ااملك للبا،ع يف الثمن من غري حصول عوضه 

 .(6)ثبو ه يف عوضه وكون العقد معاوضة ينبى ذلك

وألن خيار اامطيي ي رشع نظرًا له لي وى, فيقف عىل اامصييحلة يف رأيه, ولو أثبتنا ااملك له بمنرد البيع -2

غري اختياره, فيعود رشع اخليار مع خياره أحلقناه نقيض مقصوده, إذ ربام كان اامبيع من يعتق عليه فيعتق من 

 .(7)عىل موضوعه بالنقض إذا كان مفو ًا للنظر, وذلك ال جيوز

لعل القول بنن ااملك يتوقف حتى ينقيضيي اخليار حيقق اامعنى الذي ألجله رشع اخليار للمتعاقدين, وإال فال 

ت عىل القول بننه ينتقل إليه معنى للطيار إذا ثبت ااملك بمنرد العقد وألن ملك اامطيي ي يف اامبيع وإن ثب

, فال ينفذ (8)بنفس العقد ال يفيد مقتضاه وهو الترصف فيه ألنه يكون موقوفًا عىل إجازو البا،ع لتعلق حقه به

 . واهلل أعلا بالصواب وإليه اامآب.(9) رصفه وإال انبنى احلكا عىل  رصف الفضويل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/48( انظر: مغني اامحتاج: )1)

 (.11/303)( انظر: االنصاف للمرداوي: 2)

 (.6/284( انظر: رشح فتح القدير: )3)

 (.285-6/284( انظر: رشح فتح القدير: )4)

 (.285-6/284( انظر: رشح فتح القدير: )5)

 (.6/22( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (.6/285( انظر: رشح فتح القدير: )7)

 (.4/261( انظر: الذخريو: )8)

 (.5/48( انظر: مغني اامحتاج: )9)

= 
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إجازهتام أم العقد بابل ال  لحقه االجازو؟ اختلف  ااملك يف بيع اهلازل هل يثبت أم يتوقف عىل ومنها:-10

 عىل قولل:

, (1)إن بيع اهلازل يصح, وهو بيع منعقد  لحقه االجازو منهام وهو أصح الوجهل عند الطافعية القول األول:

 .(3)منها, وقول لبعض احلنفية ذكره السخيس يف اامبسور (2)وجه عند احلنابلة, اختاره أبو اخل ابو

ما مفاده: ثا قال أحدمها: قد أجزت البيع ن جيز عىل صيياحبه, ألن ذلك بمنزلة اشيي ار  (4)اامبسييور جاء يف

اخليار فاامنيز يكون مسق ًا خلياره, فإن قال صاحبه: قد أجزت أنا أيضًا فالبيع جا،ز, ألهنام أسق ا خيارمها, 

ر منهام للحكا, وقد اختارا ذلك... وهذا ألن البيع كان هزالً منهام, ون يكن مفيدًا حكمه النعدام االختيا

 ألن احلكا وهو ااملك غري ثابت لعدم اختيارمها للحكا بالقصد إىل اهلزل فتوقف احلكا عىل اختيارمها له.

سبا  باهلزل لو كان ينعدم هوهبذا الفصل يتبل أن بيع اهلازل منعقد  لحقه االجازو منهام  ألن اختيار أصل ال

سبا البد من اعتباره يف هذه األشياءاما صح النكاح وال ال , وذلك ألن (5)ق والعتاق عن اهلازل, وأصل ال

 .(6)اهلزل بمنزلة رشر اخليار

وألن اال فاق السييابق يكون ملغيًا إذا حصييل اال فاق عند العقد, وكذلك اهلزل ال اعتبار له بدليل أهنام لو 

 .(7)ا فقا عىل رشر فاسد ثا عقدا بال رشر صح العقد

د, وال يصييح نفاذه, وال  لحقه االجازو, وهو اامطييهور يف مذها قإن بيع اهلازل بابل ال ينع الثاين: القول

 .(11), ووجه عند الطافعية(10), والوجه اامعتمد عند احلنابلة(9), واامالكية(8)احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/23(, وروضة ال البل: )1/186(, وخبايا الزوايا: )9/334( انظر: اامنموع: )1)

 (.2/452(, والفروع: )4/266( انظر: االنصاف: )2)

 (.24/124( انظر: اامبسور: )3)

 (.24/124( اامبسور للسخيس: )4)

 (.24/124( انظر: اامبسور للسخيس: )5)

 ( انظر: اامصدر السابق.6)

 (.9/334نموع للنووي: )( انظر: اام7)

 (.24/124(, )24/55(, واامبسور: )5/176( بدا،ع الصنا،ع: )8)

 (.2/351( حاشية الدسوقي: )9)

 (.3/150(, وكطاف القناع: )2/452(, والفروع: )6/308(, واامغني: )4/266( انظر: االنصاف: )10)

 (.3/23( انظر: روضة ال البل: )11)

= 
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د, فإذا ألن اهلازل غري راض بنصييل البيع  ألن البيع اسييا للند الذي له يف الرشييع حكا, واهلزل ضييد اجل

 .(1) صادقا عىل أهنام ن يبارشا ما هو سبا ااملك ال ينعقد البيع بينهام موجبًا للملك

 . واهلل أعلا بالصواب.(2)وألنه متكلا بكالم البيع ال عىل إرادو حقيقته, فلا يوجد الرضا بالبيع, فال يصح

فضل عن الغرماء هل يصح يأو ماله ثا يفك عنه احلنر, وهو باق عىل ملكه  ومنها: ترصف املفلس يف-11

 بيعه أم يقع موقوفًا عىل الفك؟ للمسنلة برفان:

أوالً: أن يترصف اامفلس يف عل ماله بعد أن حينر عليه ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأًو ماالً له, أو نحو 

 ذلك. اختلف فيه عىل قولل:

 ال يصح  رصفه يف عل ماله. القول األول:

 , واستدلوا بام ييل:(5), واامذها عند احلنابلة(4), وهو أصح القولل عند الطافعية(3)ةوهذا مذها اامالكي

 .(6)إنه حمنور عليه بحكا حاكا, فلا يصح  رصفه كالسفيه-1

 .(7)وألن حقوق الغرماء  علقت بنعيان ماله فلا يصح  رصفه فيها-2

 .(8)ماء نفذ وإال ب ل. وهذا قول للطافعيلغرليقف  رصفه, فإن كان فيام بقي من ماله وفاء  القول الثاين:

 هذا إذا  رصف بغري العتق, وأما إذا  رصف بالعتق فهل يصح ذلك أم ال؟ ثالثة أقوال عند الفقهاء:

 .(10), وبه قال إسحاق(9)األول: أنه يصح عتقه, وينفذ, وهي رواية عن االمام أمحد اختارها أبو بكر

 قبل احلنر, وفارق سا،ر الترصفات ألن للعتق  غليبًا ورساية وهلذا قالوا: ألنه عتق من مالك رشيد فنفذ كام

 .(11)يسي إىل ملك الغري بطالف غريه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.24/55( انظر: اامبسور للسخيس: )1)

 (.5/176( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.2/88( انظر: جواهر االكليل: )3)

 (.3/367(, وروضة ال البل: )1/240(, واألشباه والنظا،ر البن السبكي: )343-3/342( انظر: اامنثور يف القواعد: )4)

 (.13/250(, واالنصاف: )6/571( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.6/571ي البن قدامة: )( انظر: اامغن6)

 (.6/571( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (, وقال الزرك : وعىل هذا فهو وقف  بيل.3/343(, واامنثور يف القواعد للزرك : )367-3/366( انظر: روضة ال البل: )8)

 (.13/250اف للمروداوي: )(, واالنص250-13/249(, والرشح الكبري للمقدا: )6/572( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.6/572( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

 (.13/250( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )11)

= 
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, وعليها (3),  ورواية عن االمام أمحد(2), والطييافعية(1)الثاين: ال يصييح, وال ينفذ عتقه, وهذا مذها اامالكية

 ي من الفقهاء .ليىل والثور أيب اامذها, واختارها أبو اخل اب, وبه قال ابن

 .(4)ألنه ممنوع من التربع حلق الغرماء, فلا ينفذ عتقه كاامريض الذي يستغرق دينه ماله

 , واهلل أعلا . هذا كله إذا  رصف يف عل ماله.(5)الثالث: إنه موقوف عىل فك احلنر, وهو قول للطافعي

 ح  رصفه أم ال؟ثانيًا: أن يترصف يف ذمته برشاء أو ضامن أو إقرار أو نحو ذلك هل يص

. ألنه أهل للترصف, وإنام وجد يف حقه احلنر, واحلنر إنام يتعلق بامله (6)يصح  رصفه عىل قول عامة الفقهاء

ال بذمته, ولكن ال يطييارك أصييحاب هذه الديون الغرماء, ألهنا رضييوا بذلك, وإذا علموا أنه مفلس, 

 .(7)الطهرو, ويتبع هبا بعد فك احلنر عنهوعاملوه, ومن ن يعلا فقد فرر يف ذلك, فإن هذا يف مظنة 

وحيتمل عند بعض فقهاء احلنابلة أن يتوجه عدم صييحة  رصييفه يف ذمته بناء عىل رواية حتكي عدم صييحة 

 .(8)ضامنه

 هذا كله إذا كان  رصفه بعد حنر احلاكا عليه.

لغرماء وغري ذلك عند وأما  رصييفه قبل حنر احلاكا يف ماله نافذ من البيع واهلبة واالقرار وقضيياء بعض ا

 .(9)عامة الفقهاء

وال نعلا فيه خالفًا  ألنه رشيد غري حمنور عليه فنفذ  رصفه كغريه, وألن سبا اامنع احلنر, »قال اامقدا: 

 .(10)«فال يتقدم سببه, وألنه من أهل الترصف ون حينر عليه أشبه ااملئ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/88( انظر: جواهل االكليل: )1)

 (.3/366( انظر: روضة ال البل: )2)

 ( انظر: اامرجع السابق . 3)

 (.6/573( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.3/366بل: )( انظر: روضة ال ال5)

شية الدسوقي: )2/88( انظر: جواهر االكليل: )6) ( وما بعدها, واامغني البن قدامة: 3/366(, وروضة ال البل: )3/265( وحا

 (.20/110(, واامبسور للسخيس: )13/251(, والرشح الكبري للمقدا: )6/571)

 (.572-6/571( انظر: الغني البن قدامة: )7)

 (.13/252(, واالنصاف: )4/179( انظر: الفروع: )8)

سور: )9) صنا،ع: )20/110( انظر: اامب سوقي: )2/88(, وجواهر االكليل: )4/89,135(, وبدا،ع ال شية الد (, 3/265(, وحا

 (.13/248(, واالنصاف: )13/246( وما بعدها, والرشح الكبري للمقدا: )3/366وروضة ال البل: )

 (.6/571(, وكذلك اامغني البن قدامة: )13/246( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )10)

= 
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, وقال: (2), واختاره هو وابن رجا(1)رواية وقيل: ال ينفذ  رصييفه, ذكره شيييخ االسييالم ابن  يمية وحكاه

, قال اامرداوي: هذا (3)"اامفلس إذا بلا البا،ع منه سلعته التي يرجع هبا قبل احلنر ن ينفذ  رصفه, نص عليه

 . (4)القول هو الصواب, خصوصًا وقد كثرت حيل النا 

صوب-12 صب يف املال املغ رصفات الغا صحيحة أم موقوفة : ومنها: ت صوب منه  هل  قع  عىل إجازو اامغ

 صاحا اامال؟ ينا بيان اامسنلة عىل الوجه التايل:

 :(5)أوالً:  رصفات الغاصا ينقسا إىل قسمل

 .(6) رصفات الغاصا احلكمية. وهي التي حيكا عليها بصحة أو فساد-1

ساد-2 صحة وف رصفات التي ليس هلا حكا من  رصفات غري احلكمية: وهي الت عنها  , ويمكن أن يعرب(7) 

 بالترصفات الفعلية وهي التي عليها اال الف أو الفوات من الغاصا.

ساد كالبيع : احلكمية اح از من الترصفات الصورية, فاحلكمية ما له حكا م(8)قال ابن نرص اهلل ن صحة وف

 .(9)حن احلا, ونسو الغزل, وننر اخلطا ونحوهواهلبة والوقف ونحوه, والصورية ك 

 اصا احلكمية هل  قع صحيحة أم ال؟ اختلفوا يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال:ثانيًا:  رصفات الغ

أن  رصييفات الغاصييا احلكمية  قع صييحيحة, و كون موقوفة عىل إجازو اامالك وعىل هذا  القول األول:

 يتوقف ااملك فيه عىل االجازو.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.29/541( انظر: جمموع فتاوى شيخ االسالم: )1)

 (.13/248(, واالنصاف: )83-82( انظر: القواعد البن رجا: م)2)

 ( .53(, قاعدو رقا: )82( القواعد البن رجا: م)3)

 (.13/248( االنصاف: )4)

 (.15/281وما بعدها, واالنصاف: )( 15/281( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )5)

 (.15/286( انظر: االنصاف: )6)

 ( انظر: اامصدر السابق.7)

(هي, ورحل إىل مرص والطام . وانتهت 765( هو أمحد بن نرص اهلل بن أمحد البغدادي ثا اامرصي, حما الدين أبو الفضل, ولد سنة )8)

 (هي . 844إليه مطيطة احلنابلة .  ويف )

 ( . 7/250(, وشذرات الذها: )239-1/233لالمع: )انظر: الضوء ا 

 (.15/286( انظر: االنصاف: )9)

= 
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 .(4)االمام أمحد , ورواية عن(3), والقول القديا للطافعي(2), واامالكية(1)وهذا مذها احلنفية

 ألن  رصفات الغاصا يف اامغصوب كترصفات الفضويل, وهو يترصف يف ملك غريه لغري إذنه.

 .(5)أن  رصفا ه  قع صحيحة وهي رواية عن االمام أمحد ذكرها أبو اخل اب القول الثاين:

امالك إب اله, وأخذ اامعقود قال ابن قدامة: وهذا ينبغي أن يتقيد يف العقود بام ن يب له اامالك, فنما اختاره ا

 .(6)"عليه فلا نعلا فيه خالفاً 

ضاء بب الهنا رر كثري وربام عاد  رصفا ه, ففي الق صا   ول مد ه, و كثر   صحيح فيه أن الغا ووجه الت

الرضيير عىل اامالك, فإن احلكا بصييحتها يقتيضيي كون الربح للاملك, والعوض بنام،ه وزياد ه له, واحلكا 

 .(7)كبب النه يمنع ذل

 , واهلل أعلا.(8)قالوا: إنام أجيز بذلك لعس  تبعها بالنقض

طافعية القول الثالث: طافعي وعليه مذها ال رصفا ه كلها بابلة, وهذا القول اجلديد لل , ورواية عن (9)أن  

 .(10)االمام أمحد, وعليها اامذها

 .(11)وذلك ألنه ممنوع من كل  رصف فيها

ا ه عىل إجازو اامالك, لألصل الذي بل أيدينا, وألنه  رصف يف مال غريه لعل الظاهر هو القول بوقف  رصف

 بغري إذنه, فإذا حصل االذن ب ل ذلك اامانع الذي ألجله كان ممنوعًا من الترصف. واهلل أعلا بالصواب.

  رصفات الوكيل إذا خالف فيها موكله, وينا  فصيل اامسنلة عىل النحو التايل: ومنها:-13

وكيل بالبيع, هذا ال الو إما أن يكون م لقًا, وإما أن يكون مقيدًا, فإن كان مقيدًا بنن وكله يف بيع أوالً: الت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/147( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.149-2/148( انظر: جواهر االكليل: )2)

 (.3/341(, واامنثور يف القواعد: )26) -(9/260(, واامنموع رشح اامهذب: )3/146( انظر: روضة ال البل: )3)

 (.283-15/282(, واالنصاف: )15/282(, والرشح الكبري للمقدا: )7/399اامغني البن قدامة: )( انظر: 4)

 (.15/283(, واالنصاف: )7/399( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.7/399( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 (.5/282( انظر: اامصدر السابق, والرشح الكبري: )7)

 (.9/261ذب: )( انظر: اامنموع رشح اامه8)

 (.9/260( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )9)

 (.282-15/281(, واالنصاف: )7/399( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

 (.9/260( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )11)

= 
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, (2), أو وكل رجاًل يف الترصييف يف زمن مقيد فإنه يراعى فيه القيد باال اع(1)عبد أو حيوان أو عقار ونحوه

 حتى إذا خالف قيده ال ينفذ عىل ااموكل.

ضيه إذن موكله من جهة الن ق أو من جهة العرف, ألن وذلك ألن الوكيل ال يم رصف إال ما يقت لك من الت

  رصفه باالذن فاختص بام أذن فيه.

 ولو وكل رجاًل يف الترصف يف زمن مقيد ن يملك الترصف قبله وال بعده.

بعد غد, وإن عل له اامكان, ألنه ن يتناوله إذنه ن قًا وال عرفًا, فلو قال له: بع ثويب غدًا, ن جيز بيعه اليوم, وال 

وكان يتعلق به غرض مثل أن ينمره ببيع ثوبه يف سييوق, وكان ذلك السييوق معروفًا بنودو النقد أو كثرو 

 .(3)الثمن, أو حله, أو بصالح أهله أو بمودو بل ااموكل وبينها  قيد االذن به

 .(4)ل اامذكورولكن هل يتوقف العقد عىل إجازو ااموكل أم ال؟ خالف انبنى عىل األص

هذا هو القول اامنقول يف بيع »جاء يف روضييية ال البل:  كل, و جازو اامو فًا عىل إ لك موقو كل ذ يصييح 

 .(5) «الفضويل...

فيتوقف عىل إجاز ه إال أن يكون خالفه إىل خري بنن قال:  بع سيارا هذه بثالثل ألٍف فباعه بنكثر من ثالثل 

, ألنه إن كان خالفًا صييورو فهو وفاق معنى  ألنه آمر به داللة, فكان (6)ألف, نفذ بيعه ألنه خالف إىل خري

 .(7)مترصفًا بتولية ااموكل

سيئة, أو باعها نقدًا يصح بيعه  سيئة أو عل له ثمنها, فباعها نقدًا بام  ساوي ن سلعة ن وكذلك لو وكله يف بيع 

 .(8)بيعها بعرشو فباعها بنكثر منهاألنه زاده خريًا. فكان منذونًا فيه عرفًا, فنشبه ما لو وكله يف 

سكوت عنه إال  صل وهو أن حكا احللول ال يتناول اام صحة البيع بناء عىل أ ذكر ابن قدامة احتامالً يف عدم 

كان يف  لة, ومتى  يه أو اامامث تًا ب ريق التنب ثاب يه  كاامن وق أو أكثر, فيكون احلكا ف نه يف اامصييلحة  إذا علا أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/244( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 ( وما بعدها .7/243ي البن قدامة: )(, واامغن3/536(, وروضة ال البل:  )6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.7/243( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.244-7/243(, واامغني البن قدامة: )6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.3/537( روضة ال البل: )5)

 (.6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )7)

 (.7/246امة: )( انظر: اامغني البن قد8)

= 
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 .(1)ن جيز  فويته, وال ثبوت احلكا يف غريه اامن وق به غرض خمتص به

وإن كان اخلالف إىل رش, بنن قال: بع هذه السيارو بثالثل ألفًا فباعها بعرشين ألفًا, أو قال: بعها نقدًا فباعها 

نسيييئة أو نحو ذلك ال ينفذ  رصييفه  ألن أغراض النا  تتلف باختالف األجنا , فكان هذا يف معنى 

 .(2)اخلالف إىل رش

سيارو أو قال: وكلتك لبيع هذه األعيان فطالفه الوكيل  أما إذا كان التوكيل بالبيع م لقًا: بنن قال: بع هذه ال

بنن باعه بدون ثمن اامثل, أو دون ما قدره له أو نحو ذلك بني ثمن كان يصييح بيعه, ويتوقف عىل إجازو 

 .(4), وهو قول ألصحاب الطافعي(3)ااموكل عند االمام أيب حنيفة

 ثانيًا: التوكيل بالرشاء ال الو إما أن يكون م لقًا وإما أن يكون مقيدًا.

 . سواء كان القيد راجعًا إىل اامط ي أو إىل الثمن.(5)فإن كان مقيدًا يراعى فيه القيد إ اعاً 

لف مثال األول: إذا قال اشيي  يل جارية تدمني, ومثال الثاين: لو قال: اشيي  يل جارية بنلف درها, فطا

الوكيل موكله يف الرشاء واش ى غري ما أمره برشا،ه, فاش ى جارية مق وعة اليدين أو الرجلل أو اش ى 

 جارية بنكثر من األلف هل ينفذ ذلك عىل ااموكل أم ال ينفذ عليه بل ينفذ عىل الوكيل؟

لة فإنه يراعى فيه وأما إذا كان م لقًا, بنن قال: اشيي  يل جارية, وسييمى نوعها وثمنها حتى صييحت الوكا

 .(6)االبالق ما أمكن إال إذا قام دليل التقييد من عرف أو غريه فيتقيد به

 والتوكيل بالرشاء سواء كان م لقًا أو مقيدًا ال الو من وجهل:

صحيح,  رشاء  رشا،ه بثمن يف ذمته فإن ال ط ي غري ما أمر ب رشاء, في األول: أن االف الوكيل موكله يف ال

, (8), وهو قول اجلمهور(7)زو ااموكل, فإن أجازه لزمه, وعليه الثمن, وإن ن يقبل لزم الوكيلويقف عىل إجا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/247( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.3/537( انظر: روضة ال البل: )4)

(, 6/294( )246-7/245(, واامغني البن قدامة: )553, 542-3/541(, وروضة ال البل: )6/29( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

 (.13/517واالنصاف: )

 (.6/29( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.7/241(, )295-6/294( وما بعدها, واامغني: )3/553( وما بعدها, وروضة ال البل: )6/29( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )7)

 ( انظر: اامراجع السابقة . 8)

= 
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ش ى بثمن يف ذمته, وليس ذلك ملكًا لغريه صح كام لو ن ينوه (1)ألنه إنام ا رصف يف ملك غريه ف , وألنه ن يت

 .(2)لغريه

والوكيل بالبيع إذا خالف يتوقف عىل وألن األصييل أن الوكيل بالرشيياء إذا خالف يكون مطيي يًا لنفسييه, 

إجازو ااموكل والفرق بينهام أن الوكيل بالرشاء متها, ألنه يملك الرشاء لنفسه, فنمكن  نفيذه عليه حتى إنه 

رشاء  صبيًا حمنورًا, أو عبدًا حمنورًا ال ينفذ عليه, بل يتوقف عىل إجازو ااموكل  ألهنام ال يملكان ال لو كان 

 ن التنفيذ عليهام, فتوقف.ألنفسهام, فال يمك

, ويف وجه للطييافعية ال يصييح (3)ومعنى التهمة ال يتعذر من الوكيل بالبيع فاحتمل التوقف عىل االجازو

 .(5), ألنه عقده عىل أنه للموكل, ون ينذن فيه فلا يصح كام لو اش ى بعل ماله(4)رشاؤه

 وكل؟ اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:وإذا ثبت هذا فالرشاء يلزم اامط ي أم يقف عىل إجازو اام

, ووجه (8), ورواية عن االمام أمحد(7), واامالكية(6)الرشيياء الزم للمطيي ي, وهو مذها احلنفية القول األول:

 .(9)للطافعية

 .(10)ألنه اش ى يف ذمته, بغري إذن غريه, فكان الرشاء له, كام لو ن ينو غريه

وكل, فإن أجازه لزمه  ألنه اشيي ى به وقد أجاز فلزمه, كام لو اشيي ى أنه يقف عىل إجازو اام القول الثاين:

رشاء  بإذنه, وإن ن جيزه لزم الوكيل  ألنه ال جيوز أن يلزم ااموكل  ألنه ن ينذن يف رشا،ه, ولزم الوكيل  ألن ال

طافعية سه, وهذا وجه لل ش اه لنف اية عن االمام , ورو(11)صدر منه, ون يثبت لغريه, فيثبت يف حقه كام لو ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/241( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.7/241دامة: )( انظر: اامغني البن ق2)

 (.6/29/301( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.3/554( انظر: روضة ال البل: )4)

 (.7/241(, واامغني البن قدامة: )3/554( انظر: روضة ال البل: )5)

 ( وما بعدها .6/29( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.5/196(, ومواها اجلليل: )3/382( انظر: حاشية الدسوقي: )7)

 (.13/517(, واالنصاف: )7/241نظر: اامغني البن قدامة: )( ا8)

 (.3/554( انظر: روضة ال البل: )9)

 (.3/553( انظر: روضة ال البل: )10)

 (.6/31( وبدا،ع الصنا،ع: )7/241( انظر: اامغني البن قدامة: )11)

= 
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 .(1)أمحد

رشاء له, أو ن  صد ال سواء كان وكياًل للذي ق شيئًا يف ذمته لغريه بغري إذنه,  ش ى  وهكذا احلكا يف كل من ا

له قده (2)يكن وكياًل  لذي ن مة, وا لذ لذي يف ا كل أم ال؟ ألن الثمن هو ا مال اامو قد الثمن من  , وسييواء ن

 .(3)عوضه

 كل, واالفه فيام أمره برشا،ه.الثاين: أن يط ي بعل مال اامو

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

إنه يصييح رشاؤه, ويقف عىل إجازو اامالك, فإن ن جيزه ب ل وإن أجازه صييّح, وهذا مذها  القول األول:

 .(7), ورواية عن االمام أمحد(6), وقول للطافعية(5), واامالكية(4)احلنفية

اما اشيي اه بعل من  كان التوكيل ألنه  هذا إذا  باع العل, والبيع يقف عىل إجازو ااموكل  له, فقد  ما أعيان 

 .(8)بالرشاء مقيدًا, فنما إذا كان م لقًا فإنه يراعى فيه االبالق ما أمكن

 وألنه األصل الذي بل أيدينا, وهو حيكا عليه.

 .(9)وألنه  رصف له بطري فصح, ووقف عىل االجازو كالوصية بالزا،د عىل الثلث

طافعية القول الثاين: , ألنه عقد عىل مال من ن ينذن له يف العقد (11), واحلنابلة(10)أن البيع بابل, وهو مذها ال

 .(12)فلا يصح كام لو باع مال الصبي اامراهق ثا بلغ فنجازه

شيئًا بإذنه هل يثبت ااملك للموكل مبارشو بحيث ينتقل ااملك م ش ى الوكيل اموكله  ن البا،ع وعىل هذا إذا ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.13/517(, واالنصاف: )6/295( )7/241( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.3/553(, وروضة ال البل: )7/241: اامغني البن قدامة: )( انظر2)

 (.6/295( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.6/29( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.3/382( انظر: حاشية الدسوقي: )5)

 (.3/554( انظر: روضة ال البل: )6)

 (.13/551(, واالنصاف: )7/241( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.6/29انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

 (.7/242( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.3/553( انظر: روضة ال البل: )10)

 (.13/509(, واالنصاف: )7/241( انظر: اامغني البن قدامة: )11)

 (.7/242( انظر: اامغني البن قدامة: )12)

= 
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 .(1) إىل ااموكل ون يدخل يف ملك الوكيل أم إنه يثبت ااملك للوكيل أوالً ثا ينتقل إىل ااموكل؟

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:

 أنه يدخل يف ملك الوكيل أوالً ثا ينتقل إىل ااموكل. القول األول:

 .(4), وأحد الوجهل للطافعية(3), واامالكية(2)وهو مذها احلنفية

 .(5)ألن اخل اب جرى معه, وأحكام العقد  تعلق به-1

وألن الوكيل هو العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد راجعة إليه كام إذا  وىل ااموكل بنفسه, فكان ينبغي أن -2

يكون أصل احلكا له أيضًا  ألن السبا وجد منه حقيقة ورشعًا, إال أن الرشع أثبت أصل احلكا للموكل 

 .(6)ه له بنمره, وإنابته, وفعل اامنمور مضاف إىل اآلمرألن الوكيل إنام فعل

 .(7)وألن حقوق العقد  تعلق بالوكيل بدليل أنه لو اش اه بنكثر من ثمنه دخل يف ملكه ون ينتقل إىل ااموكل-3

ثاين: ها  القول ال مذ هذا  يل, و لك الوك يدخل يف م بارشو, ون  كل م با،ع إىل اامو لك من ال قل اام نه ينت إ

 .(9), والطافعية(8)ةاحلنابل

 . (10)ألنه قبل عقدًا لغريه صّح له فوجا أن ينتقل ااملك إليه كاألب والويص-1

وألن الوكيل مترصف ب ريق النيابة عن ااموكل, و رصف النا،ا  رصف اامنوب عنه, ألن حكا  رصفه -2

كا فإذا  عة للحكا, واحلكا هو اامتبوع,  له, فكذا يقع للموكل, فكذا حقوقه, ألن احلقوق  اب ن األصيييل 

 .(11)التابع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.255-7/254(, واامغني البن قدامة: )3/555البل: )(, وروضة ال 6/33( انظر:  فصيل اامسنلة يف بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.6/33( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.2/126( انظر: جواهر االكليل: )3)

 (.3/555( انظر: روضة ال البل: )4)

 ( انظر: اامصدر السابق.5)

 (.34-6/33( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.7/254( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.7/254ر: اامغني البن قدامة: )( انظ8)

 (, قال النووي: والصحيح: أنه يقع أوالً للموكل.3/555( انظر: روضة ال البل: )9)

 (.7/254( انظر: اامغني البن قدامة: )10)

 (.6/33( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )11)

= 
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 . واهلل أعلا بالصواب.(1)وألنه لو لو وقع للوكيل لعتق عليه أبوه إذا اش اه اموكله, فال يعتق ق عاً -3

 فيام يزيد عىل قدر الثلث, وهي عىل أقسام: (3)باامحاباو (2) رصفات اامريض ومنها:-14

 أوالر: املحاباة يف البيع والرشاء.

عىل أن اامريض إذا باع شيييئًا من أعيان ماله ألجنبي بثمن اامثل أو بام يتغابن النا  بمثله  (4)ا فق الفقهاء-1

فبيعه صييحيح نافذ عىل الثمن اامسييمى, وال حيتاج نفاذه إىل إجازو أحد غريه  ألن اامريض غري حمنور عن 

 اامعاوضة اامعتادو التي ال متس حقوق دا،نيه وورثته.

 باو فهل يمنع ذلك صحة العقد أم ال؟وأما إذا باعه مع اامحا-2

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل:

أنه إذا باع اامريض شيييئًا من ماله ألجنبي, وحاباه يف البيع فإنه ال يمنع صييحة العقد, بل عقده  القول األول:

 .(8), واحلنابلة(7), والطافعية(6), واامالكية(5)صحيح. وهذا قول  هور الفقهاء من احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/555( انظر: روضة ال البل: )1)

و ه, والضييابف يف ذلك كام ذكر أصييحاب اامنلة: اامادو: مرض ااموت: هو الذي ( اامقصييود باامريض هو اامريض الذي يف مرض م2)

يغلا فيه خوف ااموت, ويعنز معه اامريض عن رؤية مصيياحله خارجًا عن داره إن كان من الذكور, وعن رؤية مصيياحله داخل 

 يكن.داره إن كان من االناث, ويموت عىل ذلك احلال قبل مرور سنة سواء كان صاحا فرام أو ن 

وقال النووي: اامرض اامطوف واامطيف: هو الذي ااف منه ااموت لكثرو من يموت به, فمن قال:خموف, قال: ألنه ااف منه 

 ااموت, ومن قال خميف قال: ألنه ايف من رآه.

 (.2/26( وفتح الوهاب: )6/123(, روضة ال البل: )1595( اامادو رقا: )2/887انظر: جملة األحكام العدلية: )

د, ( اامحاباو: مفاعلة من حابى حيايب, فاعل من احِلَباء: الع ية, فمتى باع بدون ثمن اامثل, أو اش ى بنكثر منه فقد حابى بالقدر الزا،3)

بدون  ناه: البيع  له أن يع ي  ألنه  ربع, وال يتربع بامل غريه, ويف مع باء إذا أع اه, فليس  َباه حيبوه حبوًا ِح وهو من قوهلا: َح

 مة والرشاء بنكثر منها, ألنه ع ية يف اامعني.القي

 (.311, 307(, واام لع عىل ألفاظ اامقنع: م)46انظر: اامصباح اامنري: م )

 (.8/498قال ابن قدامة: اامحاباو: أن يعاوض بامله, ويسمح امن عاوضه ببعض عوضه. اامغني البن قدامة: )

 (.8/498(, واامغني: )4/30(, واألم: )4/1429(, وكطف األرسار: )23/135( انظر: اامبسور: )4)

 (.5/112(, وحاشية ابن عابدين: )7/375(, وبدا،ع الصنا،ع: )23/135( )14/74( انظر: اامبسور: )5)

 (.212(, والقوانل الفقهية: م)3/307(, وحاشية الدسوقي: )1/360( انظر: الكايف البن عبد الرب: )6)

 (.5/236ل البل: )(, وروضة ا1/379( انظر: اامهذب: )7)

 (.17/140وما بعدها, واالنصاف: ) 17/142(, والرشح الكبري للمقدا: )8/498( انظر: اامغني البن قدامة: )8)

= 



 606 الفهارس 

 واستدلوا بام ينا:

 . (1)﴾ٹ ٹ ٹبعموم قوله  عاىل: ﴿-1

 .(2)وألنه  رصف صدر من أهله يف حمله فصّح كغري اامريض-2

 .(3)إن العقد بابل, وهو قول أهل الظاهر القول الثاين:

ه وعىل هذا إن كانت اامحاباو بحيث حيملها الثلث, فإن البيع صحيح ونافذ عىل البدل اامسمى  ألن اامريض ل

 أن يتربع لغري وارثه بثلث ماله, ويكون هذا التربع نافذًا وإن ن جيزه الورثة.

وأما إذا كانت اامحاباو أكثر من ثلث ماله بنن لو كان له عبد قيمته ثالثون وال يملك غريه, فباعه بعرشييو فقد 

فإن أجازها الورثة ن بنكثر من الثلث,  باو  له اامحا ماله, وليس  فذت, ألن اامنع كان حابى اامطيي ي بثلثي 

ية, وزادت  حد من األموال الربو بدالن من جنس وا فإن ن يكن ال قد أسييق وه, وإن ن جييزوها  حلقها و

اامحاباو عىل الثلث, ون جيزها الورثة فيطري اامطيي ي بل أن يدفع للورثة قيمة الزا،د عىل الثلث ليكمل هلا 

 .(4)لورثة, وينخذ ما دفعه من الثمن إن كان الفسخ ممكناً الثلثل وبل أن يفسخ البيع, ويرد اامبيع إىل ا

 وأما إذا  عذر الفسخ كام إذا هلك اامبيع حتت يده, أو أخرجه عن ملكه ألزم بإمتام الثمن إىل أن يبلغ القيمة.

وأما إذا كان البدالن من جنس واحد من األموال الربوية غري النقدين, وكانت اامحاباو بنكثر من ثلث ماله, 

ون جيزها الورثة, فليس للورثة أن يلزموا اامطيي ي بنن يدفع هلا الزا،د عىل الثلث أو يفسييخ البيع  ألن هذا 

 يؤدي إىل ربا الفضل, هلذا ينسا الثلث إىل اامحاباو, ويصح البيع بقدر النسبة ويب ل فيام عداها.

 بيع يف القدر الباقي.واامط ي باخليار بل فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه, وبل الرضا بال

وعىل هذا إن  رصييفات اامريض يف مرض مو ه فيام يزيد عىل الثلث موقوفة عىل إجازو الورثة فإن أجازوها 

 .(5)صحت وإال ب لت

 بيع اامريض اامدين ماله ألجنبي:-3

ذ عىل إذا باع اامريض شيييئًا من ماله ألجنبي بثمن اامثل, وكان مدينًا بدين مسييتغرق فإن البيع صييحيح ناف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو البقرو.275( اآلية: )1)

 (.143-17/142( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )2)

 (.8/498( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( وما بعدها .4/30( انظر: األم: )4)

 (.3/343( انظر: اامنثور يف القواعد للزرك : )5)

= 



 607 الفهارس 

 العوض اامسمى, والحق للدا،نل يف االع اض عليه  ألن حقها متعلق باملية ال كة ال بنعياهنا.

وأما إذا كان يف البيع حماباو للمطيي ي, فإنه يكون موقوفًا عىل إجازو الدا،نل فال  نفذ اامحاباو سييواء أكانت 

 قليلة أم كثريو.

امبيع متام قيمته وبل فسييخ العقد وأخذ ما دفعه من الثمن إذا كان فإن ن جييزوا ُخرّي اامطيي ي بل أن يبلغ ا

 .(1)الفسخ ممكناً 

صح البيع, ونفذ عىل  ستغرق اماله  شيئًا من ماله ألجنبي بثمن اامثل, وكان مدينًا بدين غري م وإذا باع اامريض 

ذا البيع حكا البيع فيام لو البدل اامسييمى, وأما إذا كان فيه حماباو, فيطرج مقدار الدين من ال كة, وينخذ ه

 .(2)كان اامريض غري مدين أصاًل بالنسبة للمبلغ الباقي بعد االخراج

 :(3)بيع اامريض غري اامدين ماله لوارث: وهذا ال الو من حالل-4

: إذا باع اامريض وارثه عينًا من ماله بمثل القيمة أو بام يتغابن النا  بمثله وهو مسيينلة معاوضية احلال األول

 هل يصح البيع أم ال؟ اختلفوا عىل قولل: (4)اامريض بثمن اامثل عند فقهاء احلنابلة

أنه جيوز للمريض أن يبيع ما شيياء من أعيان ماله إىل أي شييطص من ورثته, وينفذ بيعه عىل  القول األول:

 العوض اامسمى إذا كان البيع بمثل القيمة, أو بام يتغابن النا  بمثله.

 .(9), وبه قال ابن أيب ليىل(8), واحلنابلة(7), والطافعية(6), وهو مذها اامالكية(5) من احلنفيةوهذا قول الصاحبل

ية فكان الوارث واألجنبي يف ذلك  امال به حقها وهو ا مما يتعلق  يه إب ال حلق الورثة عن يشء  ألنه ليس ف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/414(, ورشح اامنلة لأل اا: )2/54( انظر: العقود الدرية البن عابدين: )1)

 ( انظر: اامصادر السابقة.2)

, ورشح اامنلة لأل اا: (4/193(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )14/150( انظر:  فصيييل الكالم يف اامسيينلة يف اامبسييور: )3)

(2/409.) 

 (.17/140(, واالنصاف: )17/140( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )4)

 (.4/193(, ورد اامحتار: )5/13,14( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

سويل: )6) رص خليل: )2/82( انظر: البهنه رشح التحفة للت شية اخلريش عىل خمت سالة (, ورشح ابن ناجي عىل ال5/305(, وحا ر

(2/315.) 

 (.3/303(, وحاشية البنريي عىل اخل يا: )5/408(, وهناية اامحتاج: )7/97(, واألم: )1/460( انظر: اامهذب: )7)

 (.17/140(, واالنصاف: )17/140(, والرشح الكبري: )8/498( انظر: اامغني البن قدمة: )8)

 (.17/140دا: )(, والرشح الكبري للمق8/498( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

= 
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 .(1)سواء

 .(2)الوارث وغريه وألنه ليس بوصية  ألن الوصية  ربع, وليس هذا  ربعًا فاستوى فيه

البيع يكون موقوفًا عىل إجازو باقي الورثة, فإن أجازوه نفذ وإن ردوه ب ل سييواء أكان البدل  القول الثاين:

امذها يه ا فة, وعل باو, وهو قول أيب حني حما يه  كان ف مة أم  ثل القي قال أبو اخل اب من (3)مسييياويًا ام , وبه 

 .(4)احلنابلة

 وارثه عينًا من ماله, وحاباه يف الثمن فامذا احلكا؟ : إذا باع اامريضاحلال الثاين

 اختلفوا يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال:

أن البيع يتوقف عىل إجازو الورثة, سييواء محل ثلث ماله هذه اامحاباو أم ن حيملها, فإن أجازوه  القول األول:

الورثة يف االع اض عليه وبل أن  نفذ, وإال خري الوارث بل أن يبلغ اامبيع متام القيمة, وعندها يسييقف حق

 يفسخ البيع, ويرد اامبيع إىل ال كة, ويستلا الثمن الذي دفعه للمورث.

 .(8), وهو الصحيح يف اامذها(7), ووجه للحنابلة(6), ومذها الطافعية(5)هذا مذها احلنفية

لبيع بابل بقدر اامحاباو كلها إن ن فإن حاباه يف الثمن كنن باعه بام،ة ما يسيياوي ما،تل مثاًل, فا القول الثاين:

جيزها الورثة وال  عترب اامحاباو من الثلث ويصح البيع, وينفذ فيام عداها, و عترب إجازو الورثة للقدر اامحابى 

 به ابتداء ع ية منها  فتقر إىل جواز.

 .(10), ووجه لفقهاء احلنابلة(9)وهذا مذها اامالكية

 .(11)وجه للحنابلة أيضاً ال يصح البيع, وهو  القول الثالث:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.17/140( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )1)

 (.17/140( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )2)

 (.4/193(, ورد اامحتار: )14, 5/13( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.17/141( انظر: االنصاف: )4)

 (.2/262(, والعقود الدرية: )4/193(, ورد اامحتار: )14/150( انظر: اامبسور: )5)

 (.5/408(, وهناية اامحتاج: )7/97( انظر: األم: )6)

 (.17/141( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )7)

 (.17/141( انظر: االنصاف للمرداوي: )8)

 (.2/315(, ورشح ابن باجي عىل الرسالة: )6/158(, واامنتقى للباجي: )5/305( انظر: حاشية اخلريش: )9)

 (.17/143مقدا: )( انظر: الرشح الكبري لل10)

 (.17/141(, واالنصاف: )17/143( انظر: الرشح الكبري: )11)

= 
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رشو فقال: قبلت  ضه كام لو قال: بعتك هذا الثوب بع صح يف بع ط ي بذل الثمن يف كل اامبيع, فلا ي ألن اام

صحيح اامبيع عىل الوجه الذي  عاقدا عليه, فلا  صفه بطمسة, وألنه ن يكن   صفه أو قال: قبلت ن البيع يف ن

 .(1)يصح كتفريق الصفقة

 ن ماله لوارث:بيع اامريض اامدي-5

سمى,  صحيح نافذ عىل البدل اام ستغرق إذا باع ماله لوارث بثمن اامثل, فإن البيع  إن اامريض اامدين بدين م

 وال حق للدا،نل يف االع اض عليه  ألن حقها متعلق باملية ال كة ال بنعياهنا.

حاباو سييواء أكانت قليلة أم كثريو إال أما إذا كان يف بيع اامريض اامدين حماباو للوارث يف البدل, فال  نفذ اام

بإجازو الدا،نل, فإن أجازوها نفذت, وإن ردوها خري اامطيي ي بل أن يبلغ اامبيع متام قيمته وبل فسييخ 

 .(2)البيع

 .(3)ومثل البيع يف كل األحوال اامتقدمة الرشاء

صداق مثلها مخسة  ثانيار: املحاباة يف التلويج ضه امرأو,  سواها ثا إذا  زوج يف مر صدقها عرشو ال يملك  فن

 .(4)رها وثلث ما حاباها بههاامحاباو إال أن جييزها سا،ر الورثة وإن ن  رثه فلها م إب الورثته لمات, فإن 

, بنن االعها يف مرضييها بنكثر من مهرها للزوج األقل من اامسييمى يف اخللع أو مرياثه ثالثار: املحاباة يف اخللع

 .(5)ة فيه بطالف األكثر منها وإن كان بزيادو يتوقف عىل إجازو بقية الورثةمنها, ألن ذلك ال هتم

 رصفات اامر د هل هي موقوفة عىل رجوعه إىل االسالم أم هي بابلة؟ واامسنلة مبنية عىل حكا  ومنها:-15

 اامر د يف أمواله, وينا بيان اامسنلة عىل ال  يا اامذيل:

 له أم ال؟أوالر: مل  املرتد هل يلول عن أموا

 .(6)ا فق الفقهاء عىل أن اامر د إذا أسلا بعد رد ه  كون أمواله عىل حكا ملكه السابق-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.17/142( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )1)

 (.4/1432( انظر:  فصيل اامسنلة يف كطف األرسار: )2)

 (.6/110(, والفتاوى اهلندية: )2/413( انظر: رشح اامنلة لأل اا: )3)

 (.501-8/500اامغني البن قدامة: )( انظر:  فصيل اامسنلة يف 4)

 (.8/228(, واامغني )5/182( انظر:  فصيل اامسنلة يف األم: )5)

نا،ع: )6) بدا،ع الصيي قا،ق: )7/136( انظر:  لدردير: )3/285(, و بيل احل تاج: 4/305(, والرشييح الكبري ل (, ومغني اامح

 (.151-27/150ا: )(, والرشح الكبري للمقد12/272(, واامغني البن قدامة: )4/1420)

= 
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 .(1)وا فقوا أيضًا عىل أن اامر د إذا مات عىل رد ه أو قتل أو حلق بدار احلرب حيكا بزوال ملكه عن أمواله-2

  ه عىل الردو عىل ثالثة أقوال: واختلفوا يف زوال ملكه بعد رد ه وقبل رجوعه إىل االسالم أو مو-3

عاد إىل  القول األول: فإن  فًا مراعى,  كه موقو بل يكون مل لك اامر د بمنرد رد ه,  نه ال حيكا بزوال م إ

 االسالم فامله ن يزل باقيًا عىل ملكه, وإن قتل علا أن ملكه زال عن ماله بمو ه.

 .(5), ومذها احلنابلة(4)فعية يف األظهر, والطا(3), ومذها اامالكية(2)وهذا قول االمام أيب حنيفة

مة:   قدا هل العلا»قال ابن  كل من نحف  عنها من أهل (6)وهو قول أكثر أ هذا  نذر أ ع عىل  قال ابن اام  ,

 .(7)«العلا

 واستدلوا بام ينا:

صول ااموت فكان -1 سبا حل سبا لوجوب القتل, والقتل  سبا زوال ااملك, وهو الردو  ألهنا  أنه وجد 

ااملك عند ااموت مضافًا إىل السبا السابق وهو الردو, وال يمكنه اللحاق بدار احلرب بنمواله  ألنه ال زوال 

يمكن من ذلك بل يقتل فيبقى ماله فاضيياًل عن حاجته فكان ينبغي أن حيكا بزوال ملكه للحال إال أنه 

, وجيعل كنن ن يكن, فكان  وقف فيه الحتامل العود إىل االسييالم, ألنه إذا عاد  ر فع الردو من األصيييل

التوقف يف الزوال للحال الشييتباه العاقبة, فإن أسييلا  بل أن الردو ن  كن سييببًا لزوال ااملك الر فاعها من 

 .(8)األصل, وإن قتل أو مات أو حلق بدار احلرب  بل أهنا وقعت سببًا للزوال من حل وجودها

 .(9)فكذلك زوال ملكه ألن ب الن أعامله يتوقف عىل هالكه عىل الردو-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.161-13/160( انظر: اامصادر السابقة واحلاوي الكبري للاموردي: )1)

 (.3/385(, و بيل احلقا،ق: )6/73(, ورشح فتح القدير: )7/136(, وبدا،ع الصنا،ع: )10/103( انظر: اامبسور: )2)

 (. 2/279(, وجواهر االكليل: )4/306( انظر: الرشح الكبري للدردير: )3)

هذب )260( انظر: خمترصيي اامزين )م4) تاج )2/223(, واام حلاوي الكبري )4/142(, ومغني اامح ناع 13/160(, وا (, واالق

 (.2/270(, وفتح الوهاب )2/553للرشبيني )

مة )5) قدا قدا )12/272( انظر: اامغني البن  (, والفروع 151-27/150(, واالنصييياف )27/150(, والرشييح الكبري للم

 (.182-6/181ف القناع )(, وكطا6/166)

 (.12/272( انظر: اامغني البن قدامة )6)

 ( . 12/272(, واامغني البن قدامة: )76(, واال اع: م)3/164( انظر: االرشاف: )7)

 (.6/73(, ورشح فتح القدير )7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع )8)

 (.4/142( انظر: مغني اامحتاج )9)

= 
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, بدليل (1)وألن زوال العصييمة ال يلزم منه زوال ااملك, والحتامل العود إىل االسييالم يكون ملكه موقوفاً -3

 .(2)الزاين اامحصن, والقا ل يف اامحاربة, وأهل احلرب, فإن ملكها ثابت مع عدم عصمتها

 .(3)وألن الردو سبا يبيح دمه, فلا يزل ملكه هبا كزنا اامحصن-4

إن ماله باق عىل ملكه إىل أن يقتل بالردو أو يموت فيزول ملكه عنه بالقتل أو بااموت, وهذا  القول الثاين:

 .(5), وهو أحد قويل الطافعي(4)قول الصاحبل من احلنفية

 واستدلوا بندلة منها:

كفر ال ينايف ااملك ألن ااملك كان ثابتًا له حالة االسييالم لوجود سييبا ااملك وأهليته وهي احلرية, وال-1

 .(6)كالكافر األصيل فكذلك الردو ال  ؤثر يف يشء من ذلك

قاؤه عىل ملكه إىل وقت -2 بااموت علا ب مالك, فلام ن ينتقل إىل ملك غريه إال  امالك ال ينفك عن  وألن ا

 .(7)ااموت

 فًا.أن ملكه يزول بمنرد رد ه, وإن راجع االسالم عاد إليه متليكًا مستنن القول الثالث:

, (9), وبه قال أبو بكر عبدالعزيز من احلنابلة(8)وهذا قول عند الطافعية, وصححه أبو إسحاق الطريازي منها

 واستدلوا بام ينا:

 .(10)ألن عصمة نفسه وماله إنام  ثبت بإسالمه, فزوال إسالمه يزيل عصمتهام كام لو حلق بدار احلرب-1

 .(11)وجا أن يملكوا أمواله هباوألن اامسلمل ملكوا إراقة دمه برد ه, ف-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.182-6/181(, وكطاف القناع )27/152) ( انظر: الرشح الكبري للمقدا1)

 ( انظر: اامصدرين السابقل . 2)

 ( انظر: اامصادر السابقة.3)

 (.10/103(, واامبسور: )7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.2/270(, وفتح الوهاب: )4/142(, ومغني اامحتاج: )13/160( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.4/142(, ومغني اامحتاج: )7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 (.13/160( انظر: احلاوي الكبري: )7)

 (.2/553(, واالقناع: )4/142(, ومغني اامحتاج: )161-13/160( انظر: احلاوي الكبري: )8)

 (.153-27/152(, واالنصاف للمرداوي: )27/151(, والرشح الكبري للمقدا: )12/272( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.27/151( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )10)

 ( انظر: اامصدر السابق.11)

= 
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صمة النفس, -3 صمة ماله, ألهنا  بع لع سه بالردو, فينا قتله, وكذا  زول ع صمة نف وألن اامر د  زول ع

 .(1)فتزول ملكيته عن ماله

: نغنا ما أصييبنا منكا, (3)وغ فان (2)قال لوفد بزاخة واما روى بارق بن شييهاب أن أبا بكر الصييديق -4

 .(4)صبتا مناو ردون إلينا ما أ

 األصيل هو القول بوقف ملك اامر د  ألن زوال عصمته ال يلزم منه زوال ملكه  وألن الكفر الذي يظهر لي

ال ينايف ااملك فكيف الردو؟ وألنه حيتمل عود ه لإلسالم, وااملك ال يزول باالحتامل, فنظرًا لالحتامل القول 

 علا بالصواب.بتوقف زوال ملكه يف احلال أوىل من غريه. واهلل أ

 بناء عىل اختالفها يف اامسنلة اامذكورو اختلفوا يف  رصفات اامر د وذهبوا إىل اجتاهات ثالثة:  ثانيار:

أنه حينر عليه ويمنع من الترصييف, ولو  رصييف  كون  رصييفا ه موقوفة, فإن أسييلا جاز  االجتاه األول:

, (5)حاب القول األول يف اامسنلة السابقة رصفه, وإن قتل لرد ه أو مات عليها ب ل  رصفه, وهو مذها أص

سنلة, وينا بيان ذلك  ّصلوا يف اام طافعية ف رصفات اامر د وكذلك ال سيا يف   صيل و ق إال أن احلنفية هلا  ف

 قريبًا إن شاء اهلل.

أو  عترب  رصييفات اامر د نافذو يف أمواله كام جتوز من اامسييلا حتى لو أعتق, أو دبر أو كا ا  االجتاه الثاين:

اش ى أو وها نفذ ذلك كله. وهذا مذها الصاحبل يف اامر د إذا كان رجاًل, ومذها احلنفية بال خالف 

 .(7), إذا كان امرأو, وقول للطافعية(6)عندها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/142(, ومغني اامحتاج: )13/161( انظر: احلاوي الكبري: )1)

( بزاخة بالضييا ماء لبني بيء, وقيل: لبني أسييد, ويوم بزاخة يوم معروف وهو يوم خالد بن الوليد عىل بليحة األسييدي. انظر: 2)

 (.1/247(, ومعنا ما استعنا: )14/149)( 3/9لسان العرب: )

  (03/889: (  ها بنو غ فان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام من كهالن من القح انية . انظر: معنا قبا،ل العرب3)

سنن الكربى: )4) صنف: )16538( برقا: )8/183( األثر أخرجه البيهقي يف ال شيبة يف اام (, 33893( برقا: )7/15(, وابن أيب 

 (.6795له موجود يف صحيح البطاري  عن بارق بن شهاب برقا: )وأص

(, ومغني 4/305(, والرشييح الكبري للدردير: )7/136(, وبدا،ع الصيينا،ع: )10/103( انظر:  فصيييل القول يف اامبسييور: )5)

 (.12/273(, واامغني البن قدامة: )4/142اامحتاج: )

 (.3/328(, الدر اامطتار: )3/285و بيل احلقا،ق: )( وما بعدها, 4/390( انظر: رشح فتح القدير: )6)

 (.2/224(, واامهذب: )13/161( انظر: احلاوي الكبري: )7)

= 
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سف وحممد فيام بينهام يف كيفية اجلواز سان (1)واختلف أبو يو رصف االن رصفا ه كت سف:  نفذ   , فقال أبو يو

ألنه يمكنه الرجوع إىل االسييالم, فيتطلص عن القتل, أما اامريض فال يمكنه دفع العادي الصييحيح البدن  

 .(2)اامرض عن نفسه فال  طابه بينهام

وقال حممد:  نفذ  رصييفا ه كاامريض مرض ااموت, أي ال  نفذ  ربعا ه بالنسييبة للورثة إال يف حدود الثلث  

. وهذا أحد وجهي (3)نشييبه اامريض مرض ااموتألن اامر د معرض للموت بتنفيذ العقاب عليه وهو القتل ف

 .(4)احلنر عليه عند الطافعية

 إن  رصفا ه كلها بابلة, غري نافذو, سواء قتل بالردو أو عاد إىل االسالم. االجتاه الثالث:

 , واهلل أعلا بالصواب.(6), وقول أيب بكر من احلنابلة(5)هذا وجه للطافعية اختاره أبو إسحاق الطريازي

 :(7)عند احلنفية:  رصفات اامر د عندها أربعة أنواع : ترصفات املرتدثالثار 

األول: نافذ باال فاق, وهو االسيتيالد, حتى إذا جاءت جاريته بولد فادعى نسيبه ثبت النسيا منه, وورث 

 .(8)هذا الولد مع ورثته, وكانت اجلارية أم ولد له

يحة  ألن احلل هبام يعتمد ااملة, وال ملة للمر د, فقد  رك الثاين: ما هو باال فاق بابل يف احلال كالنكاح والذب

 .(9)ما كان عليه, وهو غري مقر عىل ما اعتمده

الثالث: ما هو موقوف باال فاق, وهو  اامفاوضة, فإنه إذا شارك غريه رشكة مفاوضة  وقف صحة اامفاوضة 

 .(10)باال فاق

يتوقف بل أن ينفذ باالسييالم أو  -رمحه اهلل–حنيفة الرابع: ما هو خمتلف فيه وهو سييا،ر  رصييفا ه. عند أيب 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.4/392(, ورشح فتح القدير: )7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.143-4/142(, ومغني اامحتاج: )13/162( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.4/142(, ومغني اامحتاج: )161-13/160( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 (.27/153(. واالنصاف: )27/153( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )6)

 (.10/104( انظر: اامبسور للسخيس: )7)

 (.137-7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )8)

 (.7/137(, وبدا،ع الصنا،ع: )10/104( انظر: اامبسور: )9)

 ( انظر: اامصادر السابقة.10)

= 
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 .(1)يب ل إذا مات أو قتل عىل الردو أو حلق بدار احلرب وعند الصاحبل نافذ

 رابعًا:  رصفات اامر د عند الطافعية: 

 :(2)وقد فصل الطافعية يف  رصفا ه, فقالوا: إن  رصف يف ماله بعد احلنر عليه فهو ربان

ون يف  رصفه استهالك اماله كالع ايا, واهلبات والوصايا والصدقات والوقف والعتق, الرضب األول: أن يك

 .(3)فكل ذلك بابل مردود سواء قيل: إن حنره حنر سفة أو حنر مرض

الرضب الثاين: ما ن يكن فيه استهالك كالبيوع واالجارات والترصفات التي  كون مننزو, وال  قبل التعليق 

 :(4)بناء عىل معنى حنرهفيكون يف صحتها وجهان 

أحدمها: أن  يعها بابلة إذا قيل: إن حنره حنر سييفه  ألن عقود السييفيه بابلة, وهو القول عىل ب الن 

 وقف العقود يف اجلديد.

 والثاين: إن  عيها جا،زو, إذا قيل: إن حنره حنر مرض  ألن عقود اامريض جا،زو.

بوقف العقود يف القديا, وأما إن  رصف قبل احلنر عليه فإن وحيتمل أن  كون موقوفة أيضًا بناء عىل القول 

كان  رصييفًا يقبل التعليق يكون  رصييفه موقوفًا إىل أن يتبل حاله, وإن كان  رصييفًا ال يقبل التعليق كالبيع 

 .(5)واهلبة والرهن فبابل بناء عىل ب الن وقف العقود

 موقوف أم ال؟ ملك ااموىص له بعد ااموت وقبل القبول هل هو ومنها:-16

صية بموت  سنلة: إذا مات ااموىص له بعد موت اامويص بال قبول وال رد, هل يملك ااموىص له الو صورو اام

ية  لك الوصيي ية أم م له من قبول الوصيي بد  بالقبول , أم ال  تدبر, ولكن إنام  سييتقر  كاالرث وال اامويص 

 (6)موقوف؟

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال:

به  األول:القول  ية, وقبوهلا وعىل هذا يكون ملك ااموىص  له يقومون مقامه يف رد الوصيي إن ورثة ااموىص 

 موقوفًا عىل القبول.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.10/104( انظر: اامبسور: )1)

 (.4/142(, ومغني اامحتاج: )2/224(, واامهذب: )13/162( انظر: احلاوي الكبري: )2)

 (.13/162( انظر: احلاوي الكبري: )3)

 ( انظر: اامصدر السابق.4)

 (.2/223( انظر: اامهذب: )5)

 (.3/54( انظر: مغني اامحتاج: )6)

= 
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 .(3), واحلنابلة(2), والطافعية يف األظهر(1)وهذا مذها اامالكية

بت للوار-1 بت للمورث, فث نه حق ث عد مو هأل يه الصييالو والسييالم: (4)ث ب له عل قار », لقو من ترك ح

 .(6), وكطيار الرد بالعيا(5) «فلورثته...

 .(7)وألن الوصية عقد الزم من أحد ال رفل فلا  ب ل بموت من له اخليار-2

يكون ااموىص به لورثة اامويص, وال يملكه ااموىص له, فالوصية بابلة وهو قول زفر من احلنفية  القول الثاين:

 .(10), قال عنه القاا: وهو قيا  اامذها(9)بلة, وبه قال ابن حامد من احلنا(8)وهو القيا  عندها

 .(11)ألنه عقد يفتقر إىل القبول, فإذا مات من له القبول قبله ب ل العقد كاهلبة-1

 .(12)وألن متام الوصية موقوف عىل القبول, وقد فات القبول-2

 .(13)ألنه خيار ال يعتاض عنه فب ل كطيار اامنلس والرشر, وخيار األخذ بالطفعة-3

أن موت ااموىص له يف هذه احلالة قبول, و لزم الوصية يف حق الوارث, و دخل يف ملكه حكاًم  ل الثالث:القو

 بغري قبول.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/583(, والرشح الصغري: )4/424( انظر: حاشية الدسوقي: )1)

 (.4/57(, وكتاب القواعد للحصني: )3/54( انظر: مغني اامحتاج: )2)

 (.4/459(, وم الا أويل النهى: )4/344(, وكطاف القناع: )17/245( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )3)

 (.417-8/416: هكذا ذكره اخلرقي. انظر: اامغني البن قدامة: )ذكر ابن قدامة

 (.17/245( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )4)

(, يف باب الدين من كتاب الكفالة, ويف باب الصالو عىل من  رك دينًا من 155, 3/128( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )5)

(, يف باب من  رك ماالً فلورثته من كتاب الفرا،ض من حديث أيب 1238-3/1237كتاب االستقراض, ومسلا يف صححه: )

 هريرو.

 (.8/417( انظر: اامغني: )6)

 (.4/459(, وم الا أوىل النهى: )4/344( انظر: كطاف القناع: )7)

 (.2/682(, وروضة القضاو: )5/421( انظر: حاشية ابن عابدين: )8)

 ( .17/245ح الكبري للمقدا: )(, والرش8/417( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.17/246( انظر: اامصادر السابقة واالنصاف: )10)

 (.8/417( انظر: اامغني البن قدامة: )11)

 (.2/682( انظر: روضة القضاو: )12)

 (.17/245( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )13)

= 
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 .(2), وهو وجه عند احلنابلة ذكره الرشيف أبو جعفر وأبو اخل اب(1)وهذا مذها احلنفية استحساناً 

ىص له هو عدم الرد منه, وذلك بوقوع وجه االستحسان عند فقهاء احلنفية أن أحد الركنل من جانا اامو-1

 .(3)الين  عىل الرد منه, وقد حصل ذلك بمو ه, فتا الركن

وألن الوصية قد لزمت من جهة اامويص, وإنام اخليار للموىص له, فإذا مات ب ل خياره ودخل يف ملكه, -2

 .(4)كام لو اش ى شيئًا عىل أن اخليار له فامت قبل انقضا،ه

 .واهلل أعلا بالصواب

ااميت قبل وفاء دينه, إن كان الدين مسييتغرقًا هلا, والوارث ليس بمورس   رصييف الوارث ب كة ومنها:-17

ىض  طافعية, ومنها: أنه موقوف إن ق رصف مردود . وأما إن كان مورسًا فعىل ثالثة أوجه عند فقهاء ال فإنه  

 .  (5)الدين َبان النفوذ, وإال فال

ستنجرو موقوف ارجون عىل ه فقهاء احلنفية-18 سا،ل: بيع العل اام سا،ل كثريو, ومن  لك اام ذا األصل م

 .(6)عىل إجازو اامستنجر

 .(7)بيع ما يف مزارعة الغري موقوف عىل إجازو اامزارع ومنها:-19

 .(8)بيع البا،ع لل ء اامبيع بعد القبض من غري اامط ي موقوف عىل إجازو اامط ي األول ومنها:-20

ال ييء برقمه اامكتوب عليه موقوف عىل  بل الثمن, فإن علمه اامطيي ي يف جملس البيع نفذ بيع  ومنها:-21

 .(9)وإال ب ل

 .(10)البيع بام باع به فالن, واامط ي ال يعلا فهو موقوف عىل العلا يف اامنلس ومنها:-22

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/3321(, وبدا،ع الصنا،ع: )5/421( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.17/247نظر: االنصاف للمرداوي: )( ا2)

 (.7/332( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.17/247(, واالنصاف: )8/417( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 ( . 4/63(, وكتاب القواعد للحصني: )85-14/84(, وروضة ال البل: )118-10/117انظر: الرشح الكبري للرافعي: )( 5)

 (.177-2/176(, ودرر احلكام: )4/139(, وحاشية ابن عابدين: )6/75( انظر: البحر الرا،ق: )6)

 (.111-5/110(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )76-6/75( انظر:  فصيل اامسنلة يف البحر الرا،ق: )7)

شية ابن عابدين: )177-2/176( انظر: درر احلكام يف رشح غرر األحكام: )8) شية ال ح ا5/111(, وكذلك حا وي عىل (, وحا

 (.3/63الدر: )

 (.5/111(, ورد اامحتار عىل الدر اامطتار: )76-6/75( انظر: البحر الرا،ق: )9)

 (.5/111( انظر: رد اامحتار عىل الدر: )10)

= 
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 .(1)البيع بمثل ما يبيع النا  موقوف عىل  بل الثمن ومنها:-23

عتوه ورشاؤه وإجار ه وغري ذلك من اامعاوضييات اامالية أهنا موقوفة التنفيذ عىل إذن الويل بيع اام ومنها:-24

 .(2)وإجاز ه

 .(3)بيع ااموىل عبده اامنذون فإنه موقوف عىل إجازو الغرماء ومنها:-25

أعلا  هذه أمثلة عىل األصييل الذي بل أيدينا, والفروع الفقهية الكثريو  ن بق عليه من أبواب كثريو. واهلل

 بالصواب.

 

 

  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( انظر: اامصدر السابق.1)

 (.2/424(, و يسري التحرير: )950(, ورشح اامنار: م)76-6/75( انظر: البحر الرا،ق: )2)

 (.5/111حتار عىل الدر اامطتار: )( انظر: رد اام3)
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 :الفصل الثاين: القواعد والضوابط يف أسباب امللكية املنشئة واختالفها

 و فيه ستة مباحث:       

 :من اامباحات ملكه إليه : ما سييبق االنسييان ضييابف  املبحث األول

 .بنخذه

 :ًا ن متلك فهي له: من أحيا أرضضابف املبحث الثاين . 

 :اامعادن البابنة هل متلك باالحياءضابف املبحث الثالث : . 

 :لك الكفار أموال اامسلمل بالقهر .ضابف: هل يم املبحث الرابع 

 :قاعدو: اختالف أسييباب ااملك ينزل منزلة اختالف  املبحث اخلامس

 .األعيان 

  :ل الذاتقاعدو:  بدل سبا ااملك قا،ا مقام  بد املبحث السادس . 
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 إليه من املباحات ملكه بأخذه:ضابطاملبحث األول
ُ
 اإلنسان

َ
ق

َ
 : ما سب

 

سباب ااملك, وهوهذه  سباب متلك  الضابف من الضوابف التي  تعلق بن سبا من أ باللف  اامذكور  دل عىل 

ناُ , والتعرف عىل األصل مهمة جًدا وذلك ألن اامباحات مما يتنازع فيه ال الضابف بموضوعه اامباحات, و

سالمي, ومن يض عىل اامنازعة يف متلك اامباحات من األمور اامرموقة يف الفقه اال هنا يتنىل لنا أمهية  الذي يق

 يف باب ااملكية .  هذا الضابف

 ودراستها  تكون من العنارص اآل ية: 

ا،اووضعه،اوألفاظه:االضابطاأوًل:االكالماعلىاأصلا

الضابف باللف  اامذكور  بعبارهتا اامطتلفة, و -رمحها اهلل-التي أشار إليها الفقهاء  ابفالضابف من الضو هذا

  ". (2)اامباح يملك باالحراز "بلف  أخرص منه: بقوهلا: الضابف, وقد أشار إىل (1)يف بلغة الساغا جاء

, وما جاء يف (4)«لمكتسااالكتساب يف اامحل اامباح يوجا ااملك ل»ما يؤكد هذا اامعنى:  (3)وجاء يف اامبسور

ا: وهو: (5)اامهذب يعضييد هذا اامعنى يملك الطييفيع الطييقص باألخذ  ألنه متلك مال بالقهر, فوقع », أيضييً

 « . ااملك فيه باألخذ, كتملك اامباحات

ولو رأى واحد من  اعة صيًدا واختص برؤيته من بينها ثا »ما ذكر يف مواها اجلليل:  ويقرر هذا الضابف

 .  (6)«فبادر إليه غريه, فنخذه, كٌل آلخذه خاصة  ألن اامباحات إنام  ستحق بوضع اليد, ال باامعاينةأخربها, 

صيد, وعنرب, وح ا وثمر وما ينبذه الناُ  رغبة عنه فهو أحق به : »(7)وجاء يف اامقنع سبق إىل مباح  ك ومن 

صاف...«  ضاَع من النا  مما ال  : »(8)ويف االن سبق إىل ما  سقف من وكذا لو  تبعه اهلمة, وكذا اللقيف, وما ي

 « . الثلو واامن وسا،ر اامباحات فهو أحق به, وهذا بال نزاع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 287بلغة الساغا: م)( 1)

(, وموسوعة القواعد الفقهية للربونو: 118(, وقواعد الفقه للمفتي عميا االحسان: م)1737انظر: رشح السري الكبري: م)( 2)

(9/414 . ) 

 ( . 11/216اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 2/77) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للندوي:( 4)

 ( .1/382اامهذب للطريازي: )( 5)

 ( . 224-3/223مواها اجلليل: )( 6)

 ( . 16/138اامقنع البن قدامة: )( 7)

 ( . 16/139االنصاف للمرداوي: )( 8)

= 
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( كل من أحرز 1249اامادو: )», حيث ذكر أصييحاهبا: (1)جملة األحكام العدلية والضييابف  نص عىل مدلوله

َعاء كالعلبة فإنه يملكه بإحرازه وحفظه ا مباًحا كان مالًكا له مسييتقاًل فلو  ناول ااماء من هنر بيده, أو بوشيييئً 

 « . يف ذلك الوعاء, وليس لغريه أن ينتفع به, وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه كان ضامنًا

 واللف  اامذكور أوىل من غريها اما فيه من الداللة عىل بيان األحقية يف متلك اامباحات, واهلل أعلا الصواب . 

امناالمسائل:ااماايتعلقابهواضابطثانياً:اشرحامفرداتاال

 املباحات: -أ

سعة ال ء وبروزه ظهوره صل: بوح, وهو  سبق الكالم عليه (2)اامباحات  ع اامباح وهو االباحة من أ ,وقد 

 يف أسباب ااملكية .

, (3)واامقصييود باامباحات هنا هي األشييياء التي ن  دخل يف ملك حم م, وال يوجد مانع رشعي من متلكها

 .  (4)ا بقي عىل أصل خلقته ون يملكه مالكوقيل: هو م

 وليس اامقصود باامباح هنا ما اص لح عليه األصوليون, واهلل أعلا بالصواب . 

 ينقسا إىل قسمل:  املباح من حيث اجلواز أو اإلذن-ب

 األول: املباح عىل وجه التمل  واالستهالك: 

وليس يف حيازو أحد مع إمكان حياز ه, ولكل إنسييان  وهو كل ما خلقه اهلل لينتفع به الناُ  عىل وجه معتاد,

 حق متلكه سواء كان  اًدا أو حيواًنا أو نباً ا, وهو عىل ثالثة أقسام: 

 األول: اجلامدات اامباحة مثل ااماء, والنار, واألرض ااموات, واامعدن, والكنوز وغري ذلك . 

 الثاين: احليوانات اامباحة مثل الصيد, ونحو ذلك . 

 لث: النبا ات اامباحة مثال الكأل, والتمر, واألشنار النابتة يف ااموات واحل ا . الثا

 القاعدو  عالو أحكام متلك هذه النوع من اامباحات . 

 الثاين: املباح عىل وجه االنتفاع: 

يف احلياو وهو ما يسييمى باامنافع العامة التي جعل اهلل إباحتها  يسييرًيا عىل عباده فيها, أوليامر سييوا أعامهلا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1249(, مادو رقا: )1/680جملة األحكام العدلية: )( 1)

 ( . 143انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 2)

 ( .266لألستاذ اخلفيف: م)انظر: ااملكية ( 3)

 ( . 9/414انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )( 4)

= 
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 .  (1)مستعينل هبا, كاامساجد, واألهنار, وال رق, واألسواق وما إىل ذلك

 قوهلم: ملكه بأخذه : -ج

شارو إىل أن األخذ يفيد مبارشو التملك لكونه  ستيالء إ صود به يملك اامباح باألخذ, عرب باألخذ عن اال اامق

 .  (2)الذي يفيد ااملك يف اامباحات بثالثة ألفاظ عرب عن هذا السبا -رمحها اهلل-استيالًء حقيقًيا والفقهاء 

 .  (3)األول: األخذ وهو التناول ووضع اليد عىل ال ء

صينه ضع يف احلرز, واامراد باحلرز: ما يكون به حف  ال ء وحت , فاامباح إنام يملكه (4)الثاين االحراز: وهو و

 .(5)عىل إحرازه, وبدون ذلك ال يكون إحراًزاآخذه بوضعه يف مكاٍن حصل أو إناء أو وضع عالمة عليه  دل 

واامحكا يف االحراز هو العرف, إذ ن حيد يف الرشع وال يف اللغة, ويمكن أن يضب ه بام ال يعد صاحبه مضيًعا 

 . (6)له

 . (7)الثالث: االستيالء وهو وضع اليد عىل ال ء بالفعل أو بالقوو

خذ إما أن يكون حقيقًيا . ويكون بوضييع اليد حقيقة عىل ذلك وهذا االسييتيالء واأل: »(8)جاَء يف درر احلكام

 ال ء, كنخذ ااماء بإناء من النهر, وكصيد الصيد, وكق ع اخلطا من اجلبال . 

ضع إناء جلمع ماء  ستيالء كو سبا األخذ واال ستيالء حكمًيا, وذلك بتهيئة  وإما أن يكون هذا األخذ واال

  «  .اام ر, ونصا شبكة ألجل الصيد...

واهلل لتعبري باالسييتيالء أعا من األخذ. ومن خالل هذا البيان يظهر لنا أن األخذ هو االسييتيالء احلقيقي, وا

  يف أسباب ااملكية   ونوعيه  وقد سبق الكالم عىل االستيالء أعلا .

 : (9): ولألخذ رشبانرشوط األخذ واالستيالء-د

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .266انظر: ااملكية لألستاذ اخلفيف: م)( 1)

 ( .266(, وااملكية لألستاذ  اخلفيف: م)3/274انظر: درر احلكام: ) (2)

 ( .9انظر: حمتار الصحاح: م) (3)

 ( . 1/366(, والنهاية البن األثري: )50انظر: اامصباح اامنري: م)( 4)

 ( . 4/164(, ومغني اامحتاج: )3/194انظر: حاشية ابن عابدين: )( 5)

 انظر: اامصادر السابقة . ( 6)

 (, وقد سبق الكالم عليه مفصاًل . 266انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)( 7)

 ( . 3/274درر احلكام: )( 8)

 ب ااملكية . سبق بيانه يف أسبا( 9)

= 
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 األول: أال يسبق إىل إحرازه أو أخذه غريه . 

 ين: أن يقصد باألخذ التملك . الثا

 اختلف الفقهاء يف اش ابه وعدمه  نظرًا إىل نوعي االستيالء عىل النحو التايل:  

ستيالء احلقيقي-1 ش ابه يف اال ستيالء احلقيقي ال حيتاج (1)ا فقوا عىل عدم ا , فقالوا: و ر ا ااملَك عىل اال

عليه نية التملك, ولذا يعترب من كل من يصدر منه ولو  إىل نية وقصٍد فهو سبا فعيل ال  ط ر يف  ر ا أثره

مااًل مباًحا متلكه  ناول أحدمها  فإذا   كان غري أهل لاللتزام واالرادو كاامننون, والصييغري الذي ال يميز, 

 .  (2)بتناوله  ألن النية يف هذا النوع من االستيالء ليست رشًبا

 ثالثة أقوال:  اختلفوا يف اش ابه يف االستيالء احلكمي عىل-2

أنه يطيي ر قصييد التملك يف االسييتيالء احلكمي, وعىل هذا أن االسييتيالء احلكمي ال    ا  القول األول:

 عليه ااملكية إذا قصَد به االحراز, فإن ن يقصد به االحراز ن    ا عليه ملكية . 

 .  (6)مذها أهل الظاهر أيًضاوهذا  (5), ورواية عن االمام أمحد(4), وقول للطافعي(3)هذا مذها احلنفية

ومن ثا قال احلنفية: إذا وضَع الصا،د شبكة للتنفيف فتعلق هبا صيد ن يملكه بمنرد  علقه هبا, ذلك 

ألن عمله قصد به يشء آخر خالف االحراز, وال يملكه إال إذا حرَض إليها فنمسك الصيَد أو كان بحيث لو 

, ولكنه إذا كان قد وضييعها بقصييد االحراز, ففر (7)يقي حينئذٍ مّد يده إليه ألخذه  لوجود االسييتيالء احلق

ستقر الحتامل زواله  صيد ملكه من وقت  علقه هبا وإن كان هذا ااملك غري م صد فتعلق هبا  صيُد, أو بال ق ال

 بانتقاض االستيالء, وذلك بتطلص الصيد من الطبكة وفراره . 

يالء بوسييابتها التملك إال إذا قصييد من وإذا اسييتعمل آالت ليسييت للصيييد فال ي  ا عىل االسييت

 استعامهلا إحراز الصيد . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ومنح 1/585(, وفتح اجلليل: )5/418(, والفتاوى اخلانية: )5/147(, والفتاوى اهلندية: )194, 6/193( بدا،ع الصناع: )1)

 ( . 191-192(, والقواعد البن رجا: م)182-8/183(, واامغني: )1/354(, والفروق: )1/586اجلليل: )

 ( . 270م)ااملكية يف الرشيعة االسالمية: انظر: ( 2)

 ( . 193-6/194( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 ( وما بعدها . 8/117( انظر: هناية اامحتاج: )4)

 ( . 133, 4/128( انظر: كطاف القناع: )5)

 ( . 463-6/464( انظر: اامحىل البن حزم: )6)

 ( . 271( ااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)7)

= 
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لو  كس صيٌد يف أرض إنساٍن, فصاَر ال يستي ع براًحا, أو رمى صيًدا فوقَع : »(1)ولذا جاء يف اامبسور

بنخذه ون يوجد من  قد أحرزه  فنخذه رجٌل فهو للذي أخذه  ألنه  يدري من رماه,  يف أرض رجٍل, وال 

 « . إحراز, وإن عنز الصيد عن ال ريان بام أصابه  ألن اامباح يملك باالحراز صاحا األرض

َصَا فًطا»: -رمحه اهلل-يقول االمام أبو حممد ابن حزم  للصيد فكل  (3)أو حباًلة أو حفر ُزبَيةً  (2)كل من َن

صيد فهو امن أخذه  ما وقَع يف يشء من ذلك فهو له, وال حيل ألحد سواه, فإن نصَبها لغري الصيد فوقَع فيها

»...(4)  . 

إن االسييتيالء احلكمي كاالسييتيالء احلقيقي يف عدم اشيي ار القصييد يف إفاد ه ااملك, وهلذا  القول الثاين:

 .  (7)ورواية عن أمحد (6)وقول للطافعي (5)مذها اامالكية

يف العادو للصيييد,  إن االسييتيالء احلكمي عىل الصيييد إن كان بآلة من اآليات التي  سييتعملالقول الثالث: 

 واالستيالء عليه  ر ا عليه ااملك, وإن ن يكن من اامستويل نية التملك أو القصد إليه. 

أما إذا  ا االسييتيالء عليه بام ال يتطذ عادًو لذك ن ي  ا عليه ااملك, إال إذا قصييد به التملك, فإن ن 

صار به أحق من غريه, وعىل هذ صد به التملك ن يملكه, وإن  صار يق ساٍن و صيد يقع يف أرض إن ا ففي ال

سبا  وحله أو انكسار عضو منه ن يملكه صاحا األرض إذ ال يقصد باألرض االص ياد  مقدوًرا عليه ب

 ولو وقَع يف شبكة أعدت للصيد ملكه بمنرد وقوعه فيها لوجود القصد إىل االص ياد . 

  . (9), واحلنابلة يف اامذها(8)هذا قول الطافعية يف األصح

كام هو معلوم يكون باسييتعامل اآلالت -من بل هذه األقوال أن االسييتيالء احلكمي  الذي يظهر لي

غري أن هذه اآلالت إذا كانت للصيييد كان اقتناؤها واتاذها واسييتعامهلا دلياًل عىل نية الصيييد عادًو ولذا ن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 11/251: )للسخيس ( اامبسور1)

 ( . 676(, واامعنا الوسيف: م)793الفخ ما يعد للصيد . انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 2)

: هي الرابية التي ال يعلوها ماء, ثا عرف اسييتعامهلا عىل حفرٍو لألسييد . انظر: القامو  اامحيف: -بضييا الزاي اامعنمة–الزبية ( 3)

 ( . 1666م)

 ( . 1080ا: )(, مسنلة رق6/160( انظر: اامحىل البن حزم: )4)

 ( . 1/586(, ومنح اجلليل: )1/585(, وفتح اجلليل: )1/534( انظر: بداية اامنتهد: )5)

 ( . 3/111( وما بعدها, وحاشية البنريي: )8/117انظر: هناية اامحتاج: )( 6)

 ( . 4/133انظر: كطاف القناع: )( 7)

 ( . 118, 8/117( هناية اامحتاج: )8)

 ( . 4/133( كطاف القناع: )9)
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ستعملها لغرٍض يط ر يف  ر يا ااملكية عىل االستيالء هبا القصد إىل االحراز, وإنام  الرشر أال يكون قد ا

 آخر إذا ما  علق هبا صيد, واهلل أعلا بالصواب . 

 
 : ضابطثالثًا: المعنى اإلجمالي لل

ضابف صًدا متلكه, ثا قام بإحرازه َملك ذلك ال ء اامباح ي ال سبق إىل مباٍح من اامباحات قا دل عىل أن من 

 ييء, فإن كان منقواًل ال بد من أخذه بيده أو نقله إىل باالحراز, واالحراز يكون بوضييع اليد عىل ذلك ال

 حرزه, وإن كان عقاًرا أو مما ال يمكن نقله يلزمه وضع عالمة عليه  دل عىل إحرازه لذلك ال ء . 

ستيالء  ستيالء عىل يشء له مالك كاال صد التملك, ألن اال سبقه غريه, وأن ينخذه بق ط ر يف ذلك أال ي وي

تيالء عىل يشء مباح لغري مغارو ال جيعله مالًكا له, بل يكون به غاصييًبا, وأما االسيي عىل ح ا  عه أحد من

 قصٍد مما فيه رر للمسلمل, وهو حمظور رشًعا, واهلل أعلا . حاجة وال 

ا

اواألدلةاعليه:ااالضابطافيااعتباراهذاارابعًا:اأقوالاالفقهاء

وعىل هذا فالضابف  صحيح اامعنى و سليا  (1)ا البابالتي ا فق عليها الفقهاء يف هذ الضابف من الضوابف اهذ

 عند الفقهاء يف اجلملة وإن اختلفوا يف بعض رشوبها كام سلفت االشارو .  االع اض

 واألدلة عليها: 

 واحلديث نص يف القاعدو. (2)«من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله -1

, واهلل أعلا بالصواب (3)لملك, فمن قام به ثبت له حق التملك فيهألن االستيالء عىل ال ء اامباح سبا ل-2

 . 

 : الفقهية المندرجة تحت الضابط خامًسا: الفروع 

 : منها فروع فقهية كثريو أذكر هنا  لةً  ضابفال هذا  ندرج حتت

إنسييان ومأل به ااماء اجلاري يف األهنار والبحريات والربك وماء العيون ماء مباح للنميع, فإذا أحذ منه  -1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 494, 211(, والكايف البن عبد الرب: م)3/15(, وحتفة الفقهاء: )3/64(, وبدا،ع الصنا،ع: )4/284انظر: الدر اامطتار: )( 1)

ضة ال البل: )1/382(, واامهذب: )3/223ومواها اجلليل: ) صاف: )7/342(, ورو رشح الكبري 4/166(, واالن (, وال

 ( . 16/138للمقدا: )

 ( 97ترجيه .  يف )  ديث سبقاحل( 2)

 ( . 16/138انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 3)

= 
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 . (1)ستيالء عليه بغري إذن صاحبهأحرزه, وملكه, وال جيوز لغريه االجرو أو إناًء له فقد 

شطص صيًدا, وأثبته برميته فهو صاحبه ومالكه, وهو أحق به  الصيد مباح لكل صا،ٍد, فإذا رمى ومنها:-2

 .  (2)من غريه  ألن إثبا ه وحبسه برميه يعترب إحراًزا له

سان ومنها:-3 سمكة, فوقعت يف حنر إن سفينة إذا وثبت فيها  سفينة  ألن حر ال صاحا ال زه فهي له دون 

ز هذا الرجل ال السفينة شمل هذا الرجل وغريه, وحرز سمكة من حرز صاحا السفينة  ألن حرأخص بال

 .  (3)يتعداه فهي أخص, واألخص مقدم عىل األعا

ساقان أو ظبيً  ومنها:-4 صاَد بريًا يف رجله  ا يف أذنيه قربان أو يف عنقه قالدو عرف بذلك ثا ند وهرب, لو 

يه لربه, وإن كان هروبه هروب  فإن كان هروبه ليس هروب انق اع وال  وحش رده, وما وجد عل ينظر: 

 .  (4)انق اع و وحش فالصيد خاصة لصا،ده دون ما عليه

 ألرض: االستيالء عىل املعادن والكنوز واستخراج ما يف باطن او منها:  -4

اامراد باالستيالء عىل اامعادن والكنوز هو أن يستويل عليها أحٌد باستيال،ه عليها مبارشو بنن يستطرجها 

من منا ها ومعادهنا أو باسييتيال،ه عىل حماهلا من األرض التي هي يف حياز ه, بنن  وجد يف األرض التي 

 .  (5)أحياها أحد من اامسلمل, أو رشع يف إحيا،ها وحتنرها

واامراد باامعادن والكنوز هي اامعادن والكنوز اامباحة بحيث ن يتملكها أحد قبل, أو ن يسييبق إليها أحٌد 

لك أرض  كنرض ااموات, وكذ حة  با حة هي التي  وجد يف األراا اام با عادن والكنوز اام ها, واام يا، الح

 احلرب, فتكون امن جيدها باالستيالء عليها . 

 يف قاعدو اامعادن إن شاء اهلل  عاىل, واهلل ويل التوفيق .  امعادن فصيل الكالم عىل اوينا 

 االستيالء عىل النبات، الكأل واآلجام: و منها:  -5

: االستيالء عىل الكأل:   أوالر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 9/414انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )( 1)

 انظر: اامصدر السابق . ( 2)

 ( . 3/224(, ومواها اجلليل: )35( يف الفرق: )1/356انظر: الفروق للقرايف: )( 3)

 ( . 3/244جلليل: )(, ومواها ا1/356انظر: الفروق: )( 4)

( 4/72(, والفقه االسالمي وأدلته: )292( وما بعدها, وااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)8/154( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 وما بعدها . 

= 
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ستثامر األرض وهو مباح للنميع  صوًدا من ا الكأل نبات ينبت يف اخلالء من غري إنبات, وال يكون مق

َبَق إليه  إذا كان يف (1)إباحة عامة الصييحاري أو األراا غري اامملوكة, فيكون كااماء يف األهنار العامة فإذا سييَ

الناس »أحٌد واسييتوىل عليه باحليازو الرشييعية فقد ملكه, والدليل عليه عموم قوله عليه الصييالو والسييالم: 

 .  (2)«رشكاء يف ثالث: يف املاء والكأل والنار

 ألرض فهو ملكه قواًل واحًدا وكذلك إذا أحرز بعد ق عه . أما إذا كان قد استنبت بفعل صاحا ا

 وأما إذا كان الكأل قد نبَت يف أرض مملوكة, فهل يملكه صاحبها بملكها أم ال؟

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقواٍل:  

ضل الكأل م القول األول: صار مالًكا له, فال حيل منع ف  لًقا, غري أن أنه ال يملكه, وأي رجل أخذه وحازه 

 لصاحا األرض أن يمنع غريه من دخول أرضه وعليه عند ذلك أن ارج الكأل امن ي لبه . 

 .  (6)وأشها من اامالكية (5), وبه قال أبو عبيد(4), واحلنابلة يف اامذها(3)هذا مذها احلنفية

 واستدلوا بعموم حديث: النا  رشكاء يف ثالث: يف ااماء والكأل والنار . 

ثاين:القول  نا  رشكاء يف ثال ال بالكأل يف احلديث: ال نه يملكه بملك األرض, وقالوا: إن اامراد  ث: هو أ

 احة ال اامملوكة . الكأل النابت يف األرض اامب

 .  (8)يف رواية أخرى أمحد , واالمام(7)هذا مذها الطافعية

كه, ألن االحابة كاالحراز له, هو التفريق بل األرض اامحوبة وغريها, ففي اامحوبة يمل القول الثالث:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يوسف: ( وما بعدها, واخلراج أليب 6/376(, واامغني البن قدامة: )1257, 1256(, مادو رقا: )2/681( انظر: رشح اامنلة: )1)

(, وسييبل السييالم: 417(, واألموال أليب عبيد: م)225-5/226(, والذخريو: )6/194(, وبدا،ع الصيينا،ع: )102م)

(3/183 . ) 

 .( 184: م)( سبق ترجيه2)

(, ورشح 181-4/182(, رشح اامنلة لأل اا: )6/193(, وبدا،ع الصيينا،ع: )103-104( انظر: اخلراج أليب يوسييف: م)3)

 ( وما بعدها .2/681از: )اامنلة لسليا ب

 ( .6/376(, و)8/157( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 ( .417( كتاب األموال أليب عبيد: م)5)

 ( . 225-5/226( انظر: الذخريو: )6)

 ( .2/373( انظر: مغني اامحتاج: )7)

 ( . 8/157انظر: اامغني البن قدامة: )( 8)

= 
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 . (1)ويف غريها ال يملكه, ويصري مباًحا للنميع هذا مذها اامالكية

 , هو القول األول, وهو أنه ال يملكه لعموم احلديث . والعلا عند اهلل الذي يظهر لي 

ب بالعناية  مالكها  ئة من  بإعداد وهتي قد نبت يف أرض مملوكة, وكان ذلك  ًيا أما إذا كان الكأل  ه سييق

 .  (2)وإصالًحا ليقوم ب بية ما شيته منه وغري ذلك فإنه يملكه بال خالف, وارج بذلك عن االباحة العامة

 :(3)ثانيرا: االستيالء عىل اآلجام

ًضا ستيالء  (4)أما اآلجام فهي من األموال اامباحة أي إن كانت يف أرض غري مملوكة. فلكل واحد حق اال

نها, وليس ألحٍد منع النا  منها, وإذا اسييتوىل شييطص عىل يشء وأحرزه صييار عليها, وأخذ ما حيتاجه م

ملًكا له لكن للدولة  قييد اامباح بمنع ق ع األشيينار رعاية للمصييلحة العامة, وإبقاًء عىل الثروو الطيينرية 

 اامفيدو . 

حد أن أما إذا كانت يف أرض مملوكة فال  كن مااًل مباًحا, بل هي ملك لصيياحا األرض, فليس أل

 ينخذ منها شيًئا إال بإذنه  ألن األرض  قصد آلجامها بطالف الكأل, ال  قصد األرض اما فيها من الكأل . 

 االستيالء عىل املاء والنار: ومنها:  -6

 واامقصود بااماء هو ااماء اامباح, وكذلك النار اامباحة,

 و فصيل الكالم ينا عىل النحو التايل:  

 املاء: أوالر: االستيالء عىل

و بيان ذلك عىل ال  يا  :فيطتلف حكمه باختالف ببيعة هذه األنواع قسييا الفقهاء اامياه إىل عدو أنواعٍ  

  اامذيل:

اامياه اامحرزو يف نحو إناء أو خزان أو بركة ونحو ذلك وا فق الفقهاء عىل أن هذا النوع من اامياه  األول:

 (5)وعىل هذا االستيالء عليه ال ي  ا عليه حق متلك ملك لصاحبه, جيوز بيعه, ومنع سا،ر اخللق عنه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .43-2/44(, ورمحة األمة: )2/285صاح: )(, وكذلك االف5/225( انظر: الذخريو: )1)

 ( . 448-1/449( انظر: ااملكية يف الرشيعة: )2)

باح اامنري: م)3) كة, انظر: اامصيي بات أو األرض غري اامملو غا فة يف ال نار الكثي جام: هي األشيي قامو  اامحيف: 3( اآل (, وال

 ( . 4/72(, والفقه االسالمي وأدلته: )1388م)

 ( . 6/193نا،ع: )( انظر: بدا،ع الص4)

نا،ع: )8/167(, )4/62( انظر: اامغني: )5) عدها, وبدا،ع الصيي باجوري: )1/188( وما ب ية ال عدها, وحاشيي (, 2/40( وما ب
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 . 

 .  (1)«اًعاااماء اامحرز يف اجلرار ونحوها ملك إ »: -رمحه اهلل-قال الطوكاين 

ثاين: باح  ال ياه م هذا النوع من اام هاء عىل أن  قد ا فق الفق ظام . ول حار, واألهنار والقنوات الع ياه الب م

ط كون ستوي فيه الناُ , فها م طمس واهلواء, وانتفاع  ي فيه رشكة إباحة, ينتفعون به انتفاعها بال

 .  (2)األفراد هنا مرشور بعدم االرار بالعامة

فال ملك ألحد فيها وال يف رقبة النهر...بل هو حق لعامة اامسييلمل فلكل أحد أن »قال الكاسيياين: 

 .  (3)«ينتفع هبذه األهنار...

  األرض اامملوكة ويكون قلياًل كعل صغريو . ااماء الذي يكون ظاهًرا يف الثالث:

 ااماء الذي يستطرجه مالك األرض كبئر أو عل مستنب ة .  الرابع:

لذي يكون يف احلياض واآلبار  اماء ا حٍد وهو ا ياه يف نوٍع وا هذه النوعل من اام كاسييياين  وقد ذكر ال

 والعيون . 

 ه عىل قولل:وقد اختلف الفقهاء يف إباحية هذين النوعل من ااميا

سواء كان يف أرض  القول األول: سه  إن ااماء الذي يف العل أو البئر ال يكون مملوًكا ألحد بل هو مباح يف نف

مباحٍة أو مملوكة لكن له حق خام فيه فصاحا األرض أحق به من غريه, فإذا فاض يشء من حاجته 

 وبلبه آخر وجَا عليه إع اؤه . 

طافعية(5), واامالكية(4)احلنفية هذا مذها  هور الفقهاء منها صاحا  (7)واحلنابلة (6), و هور ال وحكى 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/183(, وسبل السالم: )5/344(, ونيل األوبار: )423واألموال أليب عبيد: م)

 ( . 6/188(, وكذلك انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5/344( نيل األوبار: )1)

(, وااملكية لألسييتاذ عيل اخلفيف: 4/261(, وزاد اامعاد: )2/40(, وحاشييية الباجوري: )8/168( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

(2/135 . ) 

 ( . 6/192( بدا،ع الصنا،ع: )3)

 ( . 6/192( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 ( . 2/237(, والفواكه الدواين: )4/72انظر: الرشح الكبري: )( 5)

 ( .2/40( حاشية الباجوري: )6)

 ( .8/170( انظر: اامغني: )7)
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 : اال اع أن صاحا ااماء أحق من  غريه . (1)الروض النضري

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا: 

 ...« .الناس رشكاء يف ثالث »بعموم قوله عليه الصالو والسالم يف احلديث: -1

 .  (2)«عن بيع فضل املاءملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »قال:   وبام رواه جابر بن عبد اهلل-2

 عدم جواز متلكه  ألنه ما ال جيوز بيعه ال جيوز متلكه .  وهذا يدل عىل

 إن ااماء الذي يف العل أو البئر مملوك لصاحبه .  القول الثاين:

 .  (4), وهي رواية عن االمام أمحد أيًضا(3)وإليه ذها بعض الطافعية

 .  (5)نامء ملك فهو إذا مملوك لصاحا األصل يترصف فيه  رصف اامالك يف أمالكهاقالوا: بننه 

رد عىل هذا بننه ليس كذلك, وإنام جيري من حتت األرض إىل ملكه, فنشييبه ااماء اجلاري يف النهر إىل 

 .  (6)كهملكه, عىل أن الفقهاء القا،لل بعدم التملك يقّرون بنن صاحا األرض أحق به من غريه لكونه يف مل

ااماء خلقه اهلل يف األصل مط ًكا بل العباد والبها،ا, وجعله سقًيا هلا, فال »: -رمحه اهلل-قال ابن القيا 

ته أو إنا،ه, فذاك غري اامذكور نَن عليه ... فنما من حازه يف قربيكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه و 

سا،ر اامباحات إذا (7)يف احلديث ثا  (8)«حازها إىل ملكه ثا أراد بيعها كاحل ا والكأل وااملح..., وهو بمنزلة 

وقواعد الرشيعة  قتيض اامنع من »عقا بعد ذلك عىل مسنلة ماء البئر اامستنب ة وماء العيون اامملوكة بقوله: 

ط ك بينه وبل غريه, فإذ ضه من هذا ااماء اام سقي أر ستغنى بيع هذا ااماء, فإنه إنام كان له حق التقديا يف  ا ا

 .  (9)«عنه ن جيز له اامعاوضة عنه, وكان اامحتاج إليه أوىل به بعده...

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .3/310( الروض النضري: )1)

(, يف باب حتريا بيع فضييل ااماء الذي يكون بالفالو من كتاب اامسيياقاو, برقا: 10/472( احلديث أخرجه مسييلا يف صييحيحه: )2)

(3980 . ) 

 ( . 2/40شية الباجوري: )(, وحا10/473( انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلا: )3)

 ( . 8/175(, واامغني البن قدامة: )5/801( انظر: زاد اامعاد: )4)

 ( . 5/803( انظر: اامصدر السابق: )5)

 ( . 8/175انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

 ( اامقصود باحلديث هو النا  رشكاء يف ثالث: ... .7)

 ( وما بعدها . 5/798( زاد اامعاد: )8)

 ( . 5/802املعاد: ) ( زاد9)
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ش اك النا  يف ااماء  والعلا عند اهلل الذي يظهر لي  صاحبه, ألن أحاديث ا أنه ال يكون مملوًكا ل

 .  -رمحه اهلل-ظاهرو, وقواعد الرشيعة  قتيض ذلك كام أشار إليه االمام ابن القيا 

ماء بئر حفرت يف أرض موات: إن صيياحبه أحق به من غريه بمقدار ما يسييقي دوابه وأهله,  اخلامس:

 .  (1)وما فاض عن حاجته وجا عليه بذله لغريه يف حال ال لا بغري عوضٍ 

 االستيالء عىل النار: -ثانيار 

 النار: اامقصود بالنار يف قوله عليه الصالو والسالم: النا  رشكاء يف ثالث: ااماء والكأل و  -أ

 : (2)اختلف العلامء يف مدلول النار يف احلديث اامذكور عىل ثالثة أقوالٍ 

ضو،ها, وهي هبذا اامعنى ال خالف بل الفقهاء يف أهنا ال  األول: ضاءو ب ست صباح هبا واال ست اامراد بالنار اال

 . (3)تتص بصاحبها

ت األرض وعىل هذا فإهنا ال تتص بنحد من أن اامراد هو احلنارو التي  وري النار إذا كانت يف موا الثاين:

 .  (4)النا 

 أن اامراد هبا الطنر الذي حي به الناُ  .  الثالث:

قالوا: فإن كان الطنر ونحوه ما يزال يف الصحراء اامباحة  -رمحها اهلل-وهذا فيه  فصيل لدى الفقهاء 

ا يف هذه احلالة مباحة للنميع, وجيوز لكل التي ليست ملًكا ألحد قام بإعدادها واستنابتها لغاية يريدها فإهن

واحٍد ممن جيوز له التملك أن حيوزها وأن يسييتفيد من نارها إذا أرمها أحد من النا , وأما إذا أحرزه 

 .  (5)باالحت اب, واستوىل عليه استيالًء رشعًيا فهو له, جيوز له بيعه ومنع غريه منه

 .  (6)حقيقة قال الصنعاين: واألقرب أنه أريد هبا النار

إذا أوقد ناًرا يف ملكه فله أن يمنع (: »1261وعىل هذا ذكر أصييحاب جملة األحكام العدلية, اامادو: )

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نا،ع: )1) بدا،ع الصيي ،ل اخلالف: )6/188( انظر:  عاد: )77-2/78(, واالرشاف عىل مسيييا لذخريو: 5/802(, وزاد اام (, وا

(5/228 . ) 

 ( . 1/449( ااملكية يف الرشيعة االسالمية: )2)

 ( .3/183(, وسبل السالم: )5/344( انظر: هذه األقوال يف نيل األوبار: )3)

 ظر: اامصادر السابقة . ان( 4)

بار: )5) يل األو لة يف: ن يل الكالم يف اامسييين بن: )5/344( انظر  فصيي قاين عىل اامو فة األحوذي: 4/425(, ورشح الزر (, وحت

 (.192-4/193(, ورشح اامنلة لأل اا: )2/40(, وحاشية الباجوري: )6/163(, وبدا،ع الصنا،ع: )3/356)

 ( .3/183( سبل السالم: )6)
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أما إذا أوقد ناًرا يف صييحراء ليسييت  -ألنه ال رشكة لغريه فيه-غريه من الدخول إىل ملكه واالنتفاع هبا, 

ف شيييًئا يف ضيييا،ها وأن يطييعل قنديله منها, وليس بملكه, فلسييا،ر النا  أن ينتفع هبا وأن يدفن هبا وأن اب

 .  (1)«لصاحا النار منعه, لكن بدون إذن صاحبها ليس له أن ينخذ منها  ًرا

 هذا الذي ذكروه أقرب إىل مدلول النار يف احلديث اامذكور واهلل أعلا . 

 حكم االستيالء عليها:   -ب

قيقًة فعىل هذا فالنار التي أرمت يف ح ا مباٍح ال إذا ثبت أن اامقصييود بالنار يف احلديث هو النار ح

جيوز حتنرها وليس لإلمام اق اعها ألحٍد, فلو أشييعل إنسييان ناًرا يف ح ا مباٍح ن يمنع أحد من االنتفاع 

 هبا وال االستصباح منها . 

ص ال شعلها يف ح ا يملكه فله أن يمنع من األخذ منها, ولكن ليس له أن يمنع من اال ء هبا أما إذا أ

 .  (2)أي التديف هبا وال االستصباح منها, فلغريه أن يستيضء هبا, أو يطعل منها

 الصيد واالحتطاب:  ومنها:  -7

أواًل: ي لق ويراد به االصيي ياد, وهو اقتنام احليوان اامباح الذي ال مالك له سييواء أكان ذلك باليد أم 

 حياو البييييرشييية, وال يزال حتى اآلن مورًدا سيي ة اآللة. والصيييد من الوسييا،ل البدا،ية األوىل يفابو

 سفنو ونحو ذلك من صيد الرب . اقتصادًيا مهاًم كصيد السمك, واال

 .  (3)عليه عند الكالم عىل االستيالء ل ذلكوقد سبق  فصي

شبوًبا للنار طنر  سباب ااملكية,(4)ثانًيا: االحت اب: هو أن جيمع احل ا, واحل ا ما أعدَّ من ال  , وهو من أ

 وصورو من صور االستيالء . 

صحاب اامنلة العدلية:  شنار اجلبال اامباحة لكا،ن 1253اامادو: )»يقول أ سوغ االحت اب من أ (: ي

 . (5)«من كان, ويملك احل ا بمنرد االحت اب أي بنمعه, والربف ليس برشرٍ 

أخذها فلذلك االنسان أن وعىل هذا إذا  ع إنسان أح اًبا من اجلبال اامباحة, و ركها فيها فناء غريه و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .1261(, اامادو: )2/682لة األحكام العدلية: )( جم1)

 ( . 2/40(, وحاشية الباجوري: )6/163( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 ( . 284-285( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية: م)3)

 ( . 161( التعريفات الفقهية للربكني: م)4)

 ( . 1/680( انظر: جملة األحكام العدلية: )5)
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 .  (1)يس دها منه  ألنه بمنرد االحت اب صار مالًكا هلا, وال يط ر شدها ورب ها

 حة سواء كان من الصحاري أو غريها.واالحت اب هو االستيالء عىل األح اب اامبا

ويدخل يف هذا االحتطييام وهو أن جيمع احلطيييش وهو أن جيمع احلطيييش, واحلطيييش ما يبس من  

 , وكذلك االقت اف وهو أن جيمع الفواكه والق وف . (2)ألالك

أن يق ف فاكهة ما ال صاحا له من األشنار التي -لكل واحٍد كا،نًا من كان »يقول أصحاب اامنلة: 

 .  (3)«يف اجلبال اامباحة, ويف األودية واامراعي التي ال صاحا هلا

هاء ويدل عليه حديث الرجل الذي هناه عن فاالحراز باالحت اب أو االقت اف يفيد ااملك لدى الفق

والذي نفيس:: بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب عىل ظهره خي له من أن يأيت رجالر »السييؤال وقال له: 

 .  (4)«فيسأله أعطاه أو منعره

يل التملك, فلو ن يتملك اما جاز بيعه, واهلل  فدل احلديث عىل أن بيع احل ا حال االحراز جا،ز, فهو دل

 أعلا بالصواب .

لو  ع إنسييان ح ًبا أو عطييًبا من الفلوات ثا رب ه حزًما أو كّومه أكواًما ليحمله فهو أحق به من  و لذلك  

 .  (5)غريه, وهو مالكه

 . (6)مسنلة رشكة األبدان, وهي ترج عىل هذا األصل عند فقهاء احلنفية وغريها ومنها:-8

 بالغلبة و القهر. وينا بيان اامسنلة عىل الوجه التايل: ومنها: متلك اامسلمل بنموال الكفار -9

األموال  سبق البيان أن املسلمني يملكون أموال الكفار بالتغلب و القهر عليهم  و هم يملكون هبذه الطريق 

 اآلتية: 

ًحا: ما , واص ال(7): وهي يف اللغة: الفوز بالييي ء بال مطقة, مطتقة من الغنا: وهو الربحالغنيمة  -أوالً: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/681اامصدر السابق: )( انظر: 1)

 ( . 161( التعريفات الفقهية: م)2)

 ( . 1259(, مادو رقا: )2/682( جملة األحكام العدلية: )3)

من ( 1377( يف باب االسييتعفاف عن اامسيينلة من كتاب الزكاو, برقا: )2/535( احلديث أخرجه االمام البطاري يف صييحيحه: )4)

 حديث أيب هريرو را اهلل عنه .

 ( . 9/415انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )( 5)

 ( . 7/111(, واامغني البن قدامة: )152-11/151انظر: اامبسور للسخيس: )( 6)

(, واامعنا الوسيييف: 173(, واامصييباح اامنري: م)1476(, والقامو  اامحيف: م)5/1999( انظر: الصييحاح للنوهري: )7)
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 .  (1)أخذ من أموال أهل احلرب عنوًو ب ريق القهر والغلبة

سا ب سالم وإن ن  ق ستيالء وإن ن حترز بدار اال ل ويثبت حق الغانمل يف متلك الغنا،ا بمنرد األخذ واال

 .  الغانمل

 هے ھ   ھ ھ ہيف التنزيل: ﴿: وهو يف اللغة: من فاَء الرجُل يفيء فيًئا: إذا َرَجَع, ومنه قول اهلل سبحانه الفيء-2

َعة(2)﴾...  .  (3), وفاء ااُمويل فيئًة: رجع عن يمنيه إىل زوجته, وله عىل امرأ ه فيئة: أي َرجع

َل من اامرشييكل عفًوا من غري قتاٍل وال بإجياف خيل وال ركاب, كام اهلدنة,  ويف االصيي الح: كل ماٍل َوصييَ

 .  (4)من جهتها كامل اخلراج واجلزية, وأعطار متاجرها أو كان واصاًل بسبا

ا , وأهل الفيء: ها ذو اهلنرو الذابون عن البيضيية (5)ويثبت حق أهل الفيء يف متلك الفيء باألخذ أيضييً

 .  (7)مهاجرينملسو هيلع هللا ىلص ويسمى أهل الفيء عىل عهد رسول اهلل  (6)واامانعون عن احلريا, واامناهدون للعدو

: وقول اهلل  (9)منه نفل الصييالو وهو ما ِزيد عىل الفرض, و(8): وهو يف اللغة عبارو عن الزيادوالنفل-3

كننه سنل اهلل ولًدا فنع اه ما سنل وزاده ولد الَوَلد, وسمى ولد الولد نافلًة  ألنه زيادو  (10)﴾ ۆئۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ﴿

 .  (11)عىل الولد الصلبي

ه االمام لبعض الغزاو حتريًضا هلا عىل القتالاالصطالح ويف وقيل: زيادو  زاد عىل سها  ,(12): عبارو عا خصَّ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 664م)

(, مع اامقنع, كتاب التعريفات: 10/1950رشييح الكبري: )يييي(, وال556(, وآثار احلرب: م)7/117ا،ع: )( انظر: بدا،ع الصيين1)

 ( . 162-163م)

 ( من سورو احلنرات . 9( اآلية: )2)

 ( . 185(, واامصباح اامنري: م)63( انظر: القامو  اامحيف: م)3)

 ( . 417(, والتعريفات الفقهية: م)136 انية أليب يعىل: م)(, واألحكام السل126األحكام السل انية للاموردي: م)انظر: ( 4)

 ( . 7/117( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

 ( . 138(, واألحكام السل انية أليب يعىل الفراء: م)127( انظر: األحكام السل انية للاموردي: م)6)

 ( انظر: اامصدرين السابقل . 7)

 ( . 236( انظر: اامصباح اامنري: م)8)

 ( . 13/53نظر: اامغني البن قدامة: )( ا9)

 ( من سورو األنبياء . 72( اآلية: )10)

 ( . 13/53واامغني: )(, 7/114( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )11)

 ( . 669وي: م)ف(, والكليات للك7/115( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )12)

= 
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ي نفاًل لكونه زيادو عىل ما يسييها هلا من الغنيمة(1)الغازي مِّ والتنفيل: هو تصيييص بعض الغزاو  (2), وسييُ

 بالزيادو نحو أن يقول االمام من أصاب شيًئا فله ربعه أو ثلثه . 

صاحبه ينخذه ز ستحقه من الغنيمة فالنفل هو الزيادو عىل اامقدار اامعل يف الغنيمة, وذلك ألن  يادو عىل ما ي

-وذلك بسبا قيامه بعمل زا،د عن عمل اجلامعة التي معه, وبذله جمهوًدا أكثر من غريه, واحلكمة يف ذللك 

ضها عام يالقونه من التعا دون  -واهلل أعلا صح اامتناهي يف القتال و عوي طنيع ذوي اجلهد والبذل والن  

 .  (3)غريها

وأنه ال ينبغي لإلمام أن ينفل لكل اامنخوذ  ألن  (4)﴾ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇجل شييننه: ﴿واألصييل يف هذا قول اهلل 

التنفيل بكل اامنخوذ ق ع حق الغانمل عن النفل أصاًل, لكن مع هذا لو رأى االمام اامصلحة يف ذلك ففعله 

 .  (5)مع رسيٍة جاز ألن اامصلحة قد  كون فيه يف اجلملة

ل-4 ًبا: انتزعه قهًرا وفالًنا: أخذ سييلبه, وجرده من ثيابه  : وهو يف اللغة: من سييلَا بالس::ر لع يسييُلا سييَ

 .  (6)وسالحه

 يف مفهوم السلا, وبيان ذلك عىل النحو التايل:  -رمحها اهلل-ويف األص الح اختالف بل الفقهاء 

ما كان معه فاحلنفية قالوا: السلُا هو ثياب اامقتول وسالحه الذي معه ودابته التي ركبها بيسجها وآالهتا و

من ماٍل يف حقيبة عىل الدابة أو عىل وسيي ته, وأما حقيبة غالمه وما كان مع غالمه من دابة أخرى فليس 

 .  (7)بسلٍا 

سوكة بيده أو  سالحه وثيابه, ودابته اامركوبة له أو اامم واامالكية قالوا: هو ااموجود مع اامقتول حال احلرب ك

أو معه وبوق برقبته أو معه, وصييليا من عل وذها أو فضيية و اج يد غالمه للقتال ال سييواٌر بيد احلريب 

 .  (8)وقرر ونحوها من عل أو جوهر ودابة جنيا أمامه للزينة

والطافعية قالوا: والسلا الذي يكون للقا ل كل ثوب يكون عليه وسالحه ومن قته وفرسه إن كان راكبه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 13/53( انظر: اامغني: )1)

 ( . 7/115( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (  .267قيود ااملكية اخلاصة: م)نظر: ا( 3)

 ( من سورو األنفال .65اآلية: )( 4)

 ( . 7/115( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

 ( . 440(, واامعنا الوسيف: م)108( انظر: اامصباح اامنري: م)6)

 ( . 7/115( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )7)

 ( . 3/186(, ورشح منهو اجلليل: )1/462( انظر: بداية اامنتهد: )8)

= 
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 .  (1)أو ممسكه وكل ما أخذ من يده

ا له, من ثياب وعاممٍة وقلنسييوٍو, ومن قٍة ودرٍع ومغفر, واحلنابلة قالوا:  إن السييلا ما كان القتيل البسييً

وخف بام يف ذلك من حلية ونحو ذلك ألن اامفهوم من السييلا اللباُ   (2)وبيضييٍة و اٍج وأسييورو ورأنٍ 

باألخذ من  وكذلك السالُح من السيف والرمح, والسكل واللّت ونحوه  ألنه يستعل به يف قتاله فهو أوىل

 .  (3)اللبا 

والدابة ليسييت من السييلا يف رواية عن االمام أمحد اختارها أبو بكر ألن السييلا ما كان عىل يديه والدابة 

يقتييييييضيي أن  كون الدابة وما عليها من اآلالت من  -رمحه اهلل-. وظاهر كالم اخلرقي  (4)ليسييت كذلك

 .  (5)السلا

قال: خرجُت مع زيد بن حارثة يف غزوو مؤ ة ورافقني مددي  من واألصييل يف هذا ما رواه عوف بن مالك 

أهل اليمن, فلقينا  وع الروم, وفيها رجل عىل فرٍ  أشييقر, عليه رسج مذها, وسييالح مذها, فنعل 

يغري باامسلمل, وقعَد له اامددي خلف صطرٍو, فمر به الرومي, فعرقا فرسه, فغاله, فقتله, وحاز فرسه 

اهلل للمسلمل بعث إليه خالد بن الوليد فنخذ من السلا قال عوف: فن يُته, فقلت له: يا وسالحه, فلام فتح 

, ويف روايٍة: فلام قدم اامدنية اسييتعدى (6)قىضيي بالسييلا للقا ل؟ قال بىلملسو هيلع هللا ىلص خالد أما علمَت أن رسييول اهلل 

س::لب قتيله؟ قال:  ما منع  يا خالُد أن تدفع إىل هذا»ملسو هيلع هللا ىلص: , فدعا خالًدا, فقال رسييول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسييول اهلل 

 .  (7)«استكثرته له، قال: فادفعه إليه

 .  (8)مال اامقتول. وعىل هذا ما يكون سلًبا ما ظهر عليه يف الوقعة من

 وإذا ثبت هذا فمتى يستحق القا ل سلا القتيل؟ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/398( هذا قول االمام الطافعي يف خمترص اامزين, انظر: خمترص اامزين مع احلاوي: )1)

 الرأن كاخلف إال أنه ال قدَم له وهو أبول من اخلف . (2)

 ( .13/72انظر: اامغني: ) (3)

 ( . 13/73( انظر: اامغني: )4)

 ( . 13/72( انظر: اامغني: )5)

 استحقاق القا ل سلا القتيل, من كتاب اجلهاد والسري .  ب(, يف با1373-3/1374يف صحيحه: )( احلديث أخرجه مسلا 6)

سننه: )7) سالح من 3/163( احلديث أخرجه أبو داود يف  سلا إن رأى, والفر  وال (, وما بعدها يف باب يف االمام يمنع القا ل ال

 ( . 2362( برقا: )2/519 يف صحيح أبو داود: )واحلديث صّححه األلباين. (2719السلا من كتاب اجلهاد, برقا: )

 ( . 8/399( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )8)

= 
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 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل ثالثة أقواٍل: 

سييواًء قال ذلك االمام أو ن يقل, وسييواء رشبه  ذه بنخ أنه يسييتحق القا ل سييلا قتيله القول األول:

 االمام له أو ن يط به, وال امسه . 

 . (3), وبه قال: األوزاعي والليث وإسحاق, وأبو عبيد, وأبو ثور(2), واحلنابلة(1)هذا مذها الطافعية

 أدلة القول األول: 

 .  (4)«بهمن قترل قتيالر فله سل»استدلوا بقوله عليه الصالو والسالم: -1

 اامطهورو التي عمل هبا اخللفاء بعد . ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: هذا من قضايا رسول اهلل 

 . (5)وألن السلا منخوذ من الغنيمة بغري  قدير االمام واجتهاده, فلا يفتقر إىل رشبه كالسها-2

 إال إذا رشر له االمام ذلك .  بمنرد أخذه أنه ال يستحق القا ل السلا القول الثاين:

 .  (7), وبه قال الثوري(6)احلنفية هذا مذها

 أدلة القول الثاين: 

اسييتدلوا بام رواه عوف بن مالك األشيينعي قال: خرجت مع زيد بن حارث يف غزوو مؤ ة, -1

سلبه, فلام فتح اهلل عىل اامسلمل بعث إليه خالد بن  ورافقني رجل من أهل اليمن, فقتل رومًيا فنخذ 

قييييىضيي بالسييلا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: يا خالد, أما علمت أن رسييول اهلل الوليد, فنخذ منه السييلا, فن يته 

أن يرّده, ملسو هيلع هللا ىلص للقا ل؟ قال: بىل, ولكني اسييتكثر ه, قلت: ل ّدنه عليه أو ألعرفنكا عند رسييول اهلل 

يا خالد ارُدده عليه, ملسو هيلع هللا ىلص , فقصصُت عليه قصة اليمنى, فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمعنا عند رسول اهلل 

سول اهلل قال عوف: فقلت يا خالد أن أ وماذا؟ فنخرب ه, فغضا وقال: يا خالد ملسو هيلع هللا ىلص قل لك؟ فقال ر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 139(, واألحكام السل انية للاموردي: م)3/99( وما بعدها, ومغني اامحتاج: )8/393( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 ( . 150حكام السل انية للفراء: م)( وما بعدها, واأل13/70( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 ( . 13/70( انظر: اامغني: )3)

( يف باب من ن امس األسييالب ... من كتاب اخلمس ويف باب 5/196(, )4/112( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )4)

صحيحه: )...ۀ ہہ ہقول اهلل  عاىل: ﴿  سلا يف  ستحقاق الق3/1371﴾ من كتاب اامغازي, وم سلا القتل من (, يف باب ا ا ل 

 كتاب اجلهاد .

 ( .13/72( انظر: اامغني: )5)

 ( . 4/258(, و بيل احلقا،ق: )4/333(, وفتح القدير: )7/115( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

 ( . 13/70( انظر: اامغني: )7)

= 
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 .  (1)«ال  رده عليه, فهل أنتا  اركون يل أمرا،ي؟ لكا صفوو أمرها وعليها كدره

 قالوا: فلو استحقه القا ل اما استناز أن يمنعه منه لغضا وال غريه . 

فقتلته, وأخذت سييلبه, فن يت به وبام روى شييرب بن علقمة قال: بارزُت رجاًل يوم القادسييية, -2

 .  (2)سعًدا فط ا سعد أصحابه, وقال: إن هذا سلا شرب خري من اثني عرش ألًفا, وإنا قد نفلناه إّياه

 .  قالوا: لو كان السلا حًقا له ن حيتو إىل أن ينفله له سعد 

 نه شيًئا . ولو كان حًقا له ن جيز أن ينخذ م (3)أخذ اخلمس من سلا الرباء وألن عمر -3

 .  (4)دَفَع سلا أيب قتادو إليه من غري بنية وال يململسو هيلع هللا ىلص وألن النبي -4

 .  (5)قالوا: كل ماٍل يستحق بالتحريض عىل القتال جيا أن يتعلق استحقاقه بيرشر االمام كالنفل-5

ستحق -6 سها فقتله أن ي صفة ب ستحق بالقتِل لوجَا إذا قتل مولًيا أو رماه من  سلا لو ا وألن ال

 .  (6)سلبه, فلام ثبت أنه ال يستحقه مع وجود القتِل ثبت أنه ال يستحق بالقتل

سلا ال يعرف قا له أن ال -7 صاَر بالقتل ملًكا للقا ِل لوجَا إذا وجد قتياًل عليه  وألن السلا لو 

 يغنا به  ألنه قد صييار ملًكا امسييلا ال يعرف, ويف إ اعها عىل قسييمة يف الغنيمة دليل عىل أنه غري

 .  (7)مستحق بالقتل

أنه ال يسييتحق القا ل سييلا اامقتول إال أن ينفله له االمام بعد انقضيياء احلرب ب ريق  القول الثالث:

, وإذا ن جيعل السييلا للقا ل فهو من (8)االجتهاد, وأنه من  لة األنفال, ولإلمام أن امسييه إذا شيياء

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ى ... من كتاب اجلهاد, واالمام أمحد ( يف باب يف االمام يمنع القا ل السلا إن رأ65-2/66( احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )1)

 ( يف باب النفل والسلا يف الغزو واجلهاد من كتاب اجلهاد . 260-2/261(, وسعيد بن منصور يف سننه: )6/26يف اامسند: )

(, وعبد الرزاق يف اامصيينف: 2/258(, وسييعيد بن منصييور يف سييننه: )6/311( األثر أخرجه البيهقي يف السيينن الكربى: )2)

 ( . 373, 370-12/371(, وابن أيب شيبة يف اامصنف: )5/523-236)

(, وعبد الرزاق يف اامصيينف: 2/263(, وسييعيد بن منصييور يف سييننه: )310-6/311( األثر أخرجه البيهقي يف السيينن: )3)

 ( . 371-12/372(, وابن أيب شيبة يف اامصنف: )5/233)

( من كتاب فرض اخلمس وكتاب اامغازي, ومسييلا 196-5/197(, )112-4/113( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )4)

 ( يف باب استحقاق القا ل سلا القتيل من كتاب اجلهاد والسري . 1370-3/1371يف صحيحه: )

 ( . 8/394( انظر: احلاوي الكبري: )5)

 ( انظر: اامصدر السابق . 6)

 ( . 7/115( انظر: اامصدر السابق وكذلك بدا،ع الصنا،ع: )7)

 ( . 3/17(, والفروق للقرايف: )186-3/187(, ورشح منو اجلليل: )1/461نظر: بداية اامنتهد: )( ا8)

= 
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 .  (1)هذا مذها اامالكية لة الغنا،ا, ويكون القا ل وغريه يف السلا سواء . و

 : دليل  هذا القول 

ستدلوا عىل تميس السلا بقوله  عاىل:  ستدل أصحاب القول الثاين, وا ستدل أصحاب هذا القول بام ا وا

 .  (2)﴾... پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

 .  (3)وألنه مال مغنوم فنشبه سا،ر الغنا،ا

قال ذلك االمام أو ن  يف ذلك سييواء  لامن خالل هذه الدراسيية أن القا ل يسييتحق السييالذي يظهر لي 

 يقل, ولكن األفضل أن ينخذه بإذن االمام وذلك اما ينا: 

 .  (4)له ذلكملسو هيلع هللا ىلص ألن القا ل استحقه جلعل النبي -1

ضات وردود ذكرها الفقهاء -2 صحاب القول الثاين والثالث عليها اع ا ستدل هبا أ -وألن األدلة التي ا

 .  (5)-رمحها اهلل

. ن يكن عىل جهة النفل, وإنام كان ذلك  (6)«من قتل قتيالر فله س::لبه»له عليه الصييالو والسييالم: وألن قو-3

 عىل جهة االستحقاق للقا ل . 

وإذا ثبت هذا فإن القا ل يستحق السلا بمنرد القتل, ولكن األفضل له أن ينخذه بإذن االمام كام ذكرُت: 

  ألنه فعل جمتهد فيه فلا ينفذ (7)«ينخذ السييلا إال بإذن االمام ال يعنبني أن»: -رمحه اهلل-قال االمام أمحد 

 .  (8)أمره فيه إال بإذن االمام كنخذ سهمه

 , وهي: (9)أما الطافعية فقد اش بوا الستحقاق السلا أربعة رشور

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 انظر: اامصادر السابقة . ( 1)

 ( من سورو األنفال . 41( اآلية: )2)

 ( . 3/185( انظر: رشح منح اجلليل: )3)

 ( . 13/72( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

( وما 13/171( وما بعدها, واامغني البن قدامة: )8/394ة عليها يف احلاوي الكبري للاموردي: )( انظر  فصيييل الردود واألجوب5)

 بعدها . 

 .  ( 648  ( سبق ترجيه . يف: م)6)

 ( . 13/72( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 ( انظر: اامصدر السابق . 8)

 ( . 8/397( انظر: احلاوي الكبري: )9)

= 
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 ا له . األول: أن  كون احلرب قا،مة, والقتال مستمًرا, فإن قتله بعد انقضاء احلرب واننالء الواقعة فال سل

سواء كان يقا ل أو ال يقا ل  ألنه وإن ن يقا ل فهو رد امن  قا ل  الثاين: أن يكون اامقتول مقباًل عىل احلرب, 

. فنما إن قتله وهو مويل عن احلرب  ارًكا هلا فال سييلا له إال أن يكون قد فرَّ فيكون له سييلبه  ألن احلرب 

 كر, وفّر . 

مغرًرا بنفسه إما بنن يقتله مبارزو أو غري مبارزو وإذا خرج القا ل عن صفة الثالث: أن يكون القا ل يف قتله 

 فغرر, فنما إذا قتله من الصف بسهٍا رماه فال سلا له . 

يرشه, وأما إن كان قد صار  الرابع: أن يكون اامقتول ممتنًعا بسالمة جسمه حتى قتل, ليكون يف القتل كف ل

 كفه ومنَعه دون من قَتله .  بنراٍح قد  قدمت غري ممتنع فسلبه امن

 : (1)رشبانفيه  وصفة الكف الذي يتعلق به استحقاق السلا عند فقهاء الطافعية أن جيتمع 

 أحدمها: أن يناله من اجلراح ما يعنز معه عن القتال, فيصري به مكفوف الرش . 

 الثاين: أن ال   ول به مدو احلياو بعد اجلراح فيكفى رش رأيه و دبريه . 

 وهي:  (2)احلنابلة فقد اش بوا الستحقاق السلا أيًضا رشوًبا أربعةأما 

ضعيًفا  شيًطا فانًيا أو  صبيًّا أو  األول: أن يكون اامقتول من اامقا لة الذين جيوز قتلها, فنما إن قتل امرأًو أو 

 .  (3)«ال نعلا فيه خالًفا»مهينًا ونحوها ممن ال يقا ل ن يستطف سلبه, قال ابن قدامة: 

سلبه, ألن  الثاين: أن يكون اامقتول فيه منعة غري مثطن باجلراِح فإن كان خمثنًا باجلراح فليس للقا ل يشء من 

 .  (4)الذي أثطنه باجلراح قد كفى اامسلمل رشه

ال يكون السييلا »: -رمحه اهلل-الثالث: أن يقتله أو يثطنه بنراٍح جتعله يف حكا اامقتول, قال االمام أمحد 

 وإن أرس رجاًل ن يستحق سلبه سواء قتله االمام أو ن يقتله .  (5)«لإال للقا 

 الرابع: أن يغرر بنفسه يف قتله، فأما إن رَماه بسهٍم من صف املسلمني فقتله فال سلَب له .

 هذه  لة من الفروع الفقهية التي  ؤكد أن األصل يف متلك اامباحات هو األخذ بام يقصد متلكه, واهلل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/398: )( انظر: احلاوي الكبري1)

 ( . 13/66( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 ( . 13/66( اامغني: )3)

 ( . 66-13/67(, واامغني: )8/398(, واحلاوي الكبري: )7/115( انظر:  فصيل اامسا،ل والفروع يف البدا،ع والصنا،ع: )4)

 ( . 13/67انظر: اامغني: )( 5)
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ا مل متلك فهي لهاملبحث الثاني: ضابط
ً
 : من أحيا أرض

 

اموات وي يف بياهتا مسييا،ل إحياء احي تعلق بنسييباب ااملكية اامنطييئة, وهوالتي   الضييابف من الضييوابف هذا

ضابف نري لنا ال ريق إىل معرفة أحكام األراا اامباحة من حيث يبمدلوله وبمفهومه  ومتلكها باالحياء, وال

 كها وعدمه . متل

  تكون من الفقرات التالية:  دراسة الضابف

ا
اووضعهاوألفاظه:ااأوًل:االكالماعلىاأصلاالضابط

ضابف اهذ سا اخلرقي ال رصه  (1) باللف  اامذكور مما نّص عليه أبو القا ًضا ن متلك »قال:  (2)يف خمت من أحيا أر

ا ميفهي له, وهي نص احلديث النبوي الرشيف:  ا ويف لفٍ :  (3)تةر فهي له()من أحيا أرور ا مواتر )من أحيا أرور

 « . (4)يف  ي حق مسلٍم فهي له(

من أحيا أرًضا من األراا ااموات باالذن السل اين : »(5)(1274وقد نصت جملة األحكام العدلية يف اامادو: )

نرد االنتفاع هبا, صييار مالًكا هلا وإن أذن السييل ان أو وكيله لرجل بإحياء أرض عىل أن ال يتملكها بل ام

 « . فذلك الرجل يترصف بتلك األرض كام أذن له ولكنه ال يكون مالًكا هلا

 واهلل أعلا بالصواب .  (6)ومدلوله مما أشار إليه الفقهاء يف كتبها والضابف بمعناه

ا
ا:اواماايتعلقابهااضابطثانيًا:اشرحامفرداتاال

ااملكية وهو عامرو األرض اخلربة التي ال مالك هلا, وال وقد سييبق الكالم عليه يف أسييباب  أواًل: االحياء: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اهلل البغدادي اخلرقي , صاحا اامطترص اامعروف يف مذها االمام أمحد بن حنبل.  ويف  أبو القاسا عمر بن احلسل بن عبد( انظر: 1)

 هي بدمطق.334سنة: 

 . (11/214( و الباية و النهاية: )75-2/118انظر: ببقات احلنابلة: )  

 ( . 8/146خمترص اخلرقي: )( 2)

 (  189احلديث سبق ترجيه. يف م )( 3)

( من حديث كثري بن عبد اهلل بن عوف عن أبيه عن جده من كتاب احلرث 140-3/139صحيحه: )احلديث أخرجه البطاري يف ( 4)

 واامزارعة . 

 ( . 2/688جملة األحكام العدلية: )( 5)

(, واحلاوي 269-3/267(, واألم للطافعي: )2/241(, واامهذب للطريازي: )65, 63, 59انظر: اخلراج أليب يوسف: م)( 6)

 ( . 8/146غني البن قدامة: )(, واام7/474الكبري: )

= 
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 .  (1)ينتفع هبا أحد

ماًء وقد اختلف الفقهاء : »(2)جاء يف اامقنع يف  -رمحها اهلل-وإحياء األرض أن حيوزها بحا،ف أو جيري هلا 

 صفة االحياء عىل قولل: 

 . د إحياء وهو عامرهتا بام  تهين إحياء األرض ما عُ  القول األول:
ٍ
 أو إجراء ماء

ٍ
 به اما يراد منها من زرٍع أو بناء

وهي رواية عن االمام أمحد اختارها  (5), والطييافعية(4), واامالكية(3)وهذا مذها  هور الفقهاء من احلنفية

 .  (6)القاا وغريه

 وعىل هذا االحياء ما  عارفه الناُ  إحياًء وعللوا هذا بام ينا: 

ااملك عليه, ون يبينه, وال ذكر كيفيته, فينا الرجوع منه إىل ما كان إحياًء يف ألن الرشييَع ورد بتعليق -1

 .  (7)العرف, كام أنه اما ورد باعتبار القبض واحلرز ون يبل كيفيته كان اامرجع فيه إىل العرف

 وألن الطييارع لو علَّق احلكا عىل مسييمى باسييا لتعلق بمسييامه عند أهل اللسييان, فكذلك يتعلق احلكا-2

 .  (8)باامسمى إحياًء عند أهل العرف

ته إذ ملسو هيلع هللا ىلص وألن النبي -3 ًقا امعرف نه  عل العرف بري ته بريق, فلام ن يبي ما ليس إىل معرف ال يعلق احلكَا عىل 

 .  (9)ليس له بريق سواه

ثاين: باحلا،ف  القول ال ها بئًرا, واامراد  ماًء أو حيفر في هلا  أن يكوَن إحياء األرض أن حيوزها بحا،ٍف أو جيري 

 منيًعا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وحاشية البنريي عىل اخل يا: 6/2(, ومواها اجلليل: )5/277انظر:  فصيل الكالم عىل االحياء يف حاشية ابن عابدين: )( 1)

 (, والرشح الكبري للمقدا . 8/146(, ر. دار اامعرفة, واامغني البن قدامة: )3/192)

 الرشح الكبري . ( مع 16/106اامقنع البن قدامة: )( 2)

 ( . 5/277انظر: حاشية ابن عابدين: )( 3)

 ( . 70(, والقوانل الفقهية: م)6/2انظر: مواها اجلليل: )( 4)

 ( . 7/475(, واحلاوي الكبري: )3/192انظر: حاشية البحريي: )( 5)

 ( . 16/107انظر: االنصاف: )( 6)

 ( . 16/108انظر: الرشح الكبري: )( 7)

 در السابق . انظر: اامص( 8)

 ( . 16/109انظر: الرشح الكبري: )( 9)

= 
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 .  (1)وهذا مذها احلنابلة, وهو ظاهر كالم اخلرقي

أن حتويف األرض إحياء هلا, سييواء أراد هبا للبناء أو للزرع, أو حظريو للغنا, أو : »(2)جاء يف الرشييح الكبري

 .  (3)«أو هنًرااالحياء أن حيور عليها حا،ً ا أو حيفر فيها بئًرا »وقد نص عىل هذا االمام أمحد فقال: « اخلطا

وال يعترب يف ذلك  سييقيف, ويطيي ر عندها أن يكون احلا،ف منيًعا يمنع ما وراءه, ويكون مما جرت العادو 

 .  (4)بمثله

.  (5)«من أحاط حاًطرا عىل أرض فهي له»قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  واألصل فيه ما رواه احلسن عن سمرو 

 واهلل أعلا بالصواب . 

اامقصود به األراا غري اامملوكة .أو األراا التي ن يسبق إليها  " أرًضا ن متلك "ضابف: ثانًيا: قوهلا يف ال

 ملك أحد من اامسلمل ومنها ااموات . 

 وينا بيان  قسيا الفقهاء لألراا عىل الوجه التايل: 

 تقسيم األرايض من حيث حيازهتا وثبوت اليد عليها: -1

 ذه احليثية إىل مخسة أقسام: األراا من ه (6)قسا بعض الفقهاء

 األول: األرايض اململوكة: 

هي األراا التي يمتلكها أصحاهبا رقبًة ومنفعة فهي األراا الداخلة يف ااملكية الفردية بسبا من أسباب 

 ااملكية يتمتع هبا أصحاهبا بكل مزايا ااملكية .

 الثاين: األرايض األميية أو األرايض املقبووة: 

التي  كون رقبتها لبيت اامال وجيري أمر إحالتها و فويضييها من قبل الدولة, فرقبتها عا،دو  وهي األراا

 .  (7)للدولة, ولكن حق االنتفاع هبا عا،د للمترصفل فيها وفق قيود ورشور حمددو

 الثالث: األرايض املوقوفة: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 16/106(, واالنصاف: )16/106انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 1)

 ( . 16/106انظر: الرشح الكبري: )( 2)

 ( . 16/107اامصدر السابق: )( 3)

 ( . 16/107(, واالنصاف: )16/107انظر: اامصدر السابق: )( 4)

-5/12من كتاب االمارو, واالمام أمحد يف اامسييند: )« باب يف إحياء ااموات»(, يف 2/159و داود يف سييننه: )احلديث أخرجه أب( 5)

 ( من حديث احلسن عن سمرو .  1554(, برقا: )6/10(, صححه األلباين يف إرواء الغليل: )21

 ( وما بعدها. 1/370( . و ااملكية يف الرشيعة االسالمية: ) 10-9انظر: موجز أحكام األراا: م)( 6)

 ( وما بعدها. 75( .و ااملكية للطيخ عيل اخلفيف: م )20-19انظر: موجز أحكام األراا: م)( 7)

= 
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ريعها جلهة معينة  وهي األراا التي وقفها مالكوها, فحبسييت عن التمليك والتملك والرهن ورصييد

 .  (1)و بقى كذلك إال أن  ستبدل استبدااًل مرشوًعا

 الرابع: األرايض املرتوكة: 

وهي األراا التي  رك حق االنتفاع هبا لعامة النا  أو ألهايل قرية أو قصبة أو قرى أو قصبات متعددو مع 

 .  (2)أن رقبتها عا،دو لبيت اامال

 اخلامس: األرايض املوات: 

ضاب سا من األراا, ولذا أحتدث فيام ييل عن األراا ااموات التي جيري فيها االحياء ف يوال تعلق هبذا الق

 عىل الوجه اآلا: 

 ماهية املوات:  -أ

(: عىل أن األرض ااموات: هي األرض التي ليسييت ملًكا 1270نصييت جملة األحكام العدلية يف اامادو: ) 

لقرية وهي بعيدو من أقىصيي العمران بمعنى أن صييدى جهري ألحٍد وال هي مرعى, وال حمت ًبا لقصييبة أو 

 .  (3)«الصوت ال يسمع من أقىص الدور التي يف برف  لك القصبة أو القرية

 : (4)يفها من هذا الضابف أنه جيا وجود سبعة رشوٍر حتى  عد األرض مواً ا

 أن  كون  لك األراا غري ملك ألحٍد يف دار االسالم .-1

 أن ال  كون  لك األرض عا،دو للوقِف . -2

سند متليك أو كانت أن ال  كون  لك األرض أرًضا أمريية, فإذا كانت األرض يف  رص-3 ف أحٍد بموجا 

 أرًضا أمريية حملولة فال جيوز إحياءها . 

 أن ال  كون مرعى لقرية أو قصبة . -4

 قرية . هل ًبا ألأن ال  كون حمت -5

 لقرية أو قصبة .  أن ال  كون مقربو-6

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 175(, واامدخل إىل نظرية االلتزام: م)27/29انظر: موجز أحكام األراا: )( 1)

. انظر: ااملكية يف  راا يعترب من قبيل ااملكية العامةمعناه: أن بيت اامال يرشييف عىل أمور االنتفاع هبا وإال فإن هذا النوع من األ( 2)

 ( .1/412الرشيعة االسالمية: )

 ( . 2/688انظر: جملة األحكام العدلية: )( 3)

 ( . 3/294درر احلكام: )( 4)

= 
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أن  كون بعيدو عن أقىص العمران, ومدار احلكا عند االمام أيب يوسف هو البعد أي أن  كون بعيدو عن -7

أقىص العمران, وعدم جواز اامحالت القريبة من أقىص العمران ولو كانت بال صاحا . وعند االمام حممد 

ع األهايل منها, سييواء كانت قريبة من العمران أو بن احلسيين حمور احلكا هو انق اع االر فاق أي عدم انتفا

 .  (1)بعيدو عنه

فقهاء الطييافعية هي األرض التي ال ماَء هبا, وال ينتفع هبا أحد ما ن يكن عامًرا وال  عند ب هااوااموات ضيي

 .  (2)حرياًم لعامر قرب من العامر أو بعد

رو التي ن  سييتطرج ون ثا أهنا ملكت واامراد بالدارو التي ال يعلثوضييب ها فقهاء احلنابلة: بنهنا األرض الدا

 .  (3) عمر . قال اامرداوي: واألضبف يف هذا ما قيل: األرض اامنفكة عن االختصاصات وملك اامعصوم

 واهلل أعلا بالصواب .  ماهية ااموات ذكره فقهاء اامذها.  ولكل مذها ضابف يف

 أقسام املوات وأحواهلا: -ب

 .  (4)دامة ااموات باعتبار أحكامها إىل قسمل قسا االمام ابن ق-1

القسييا األول: ما ن جير عليه ملك ألحٍد, ون يوجد فيه أثر عامرو, وهذا القسييا يملك باالحياء بغري خالف 

 .  (5)بل القا،لل باالحياء

 واألصل الذي بل أيدينا يدل عىل هذا القسا باألولية . 

  (6) لك . وهو ثالثة أنواٍع:القسا الثاين: ما جرى عليه ملك ما

 النوع األول: ما له مالك معل: وهو ربان: 

 أو ع يٍة, فهذا ال يملك باالحياء بغري خالف
ٍ
رشاء رضب األول: ما ملك ب , ونقل عليه اال اع ابن عبد (7)ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/295انظر: درر احلكام: )( 1)

 ( . 7/476بري: )(, واحلاوي الك4/344(, وروضة ال البل: )4/344انظر: منتقى الينبوع: )( 2)

 ( . 16/77االنصاف للمرداوي: )( 3)

 ( وما بعدها . 16/77( وما بعدها, والرشح الكبري للمقدا: )8/146انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

(, واالقناع عىل اخل يا: 6/11(, ومواها اجلليل: )6/35(, و بيل احلقا،ق للزيلعي: )5/278انظر: حاشييية ابن عابدين: )( 5)

 ( . 16/77(, والرشح الكبري: )8/146(, واامغني: )3/295)

 ( . 345-4/344انظر:  وكذلك روضة ال البل: )( 6)

 ( وما بعدها . 16/77(, والرشح الكبري: )8/146(, واامغني البن قدامة: )477-7/476انظر: احلاوي الكبري: )( 7)

= 
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 .  (1)  -رمحه اهلل-الرب 

 الرضب الثاين: ما ملك باالحياء ثا  رك حتى دثر وعاد مواً ا . 

 تلف الفقهاء فيه عىل قولل: اخ

 . (2)ال جيوز إحياؤه ألحد غري أربابه, وال يملك باالحياء, وهذا قول  هور الفقهاء القول األول:

 واستدلوا بام ينا: 

بنن هذه األرض يعرف مالكها فلا متلك باالحياء كالتي ملكت برشاء أو ع ية واخلرب مقيد بغري اامملوك -1

ا ميتة ليس::ت ألحد»: بقوله  يف رواية أخرى وهذا يوجا  (4)«يف  ي حق مس::لم»وقول:  (3)«من أحيا أرو::ر

 .  (5) قييد م لق حديثه

 .  (6)وألن سا،ر األموال ال يزول ااملك عنها بال ك بدليل سا،ر األمالك إذا  ركت حتى  طعثت-2

  . (7)يملك هذا الرضب من ااموات باالحياء وهذا مذها اامالكية القول الثاين:

 واستدلوا بام ينا: 

ا ميتة فهي له»ملسو هيلع هللا ىلص: بعموم قوله -1  .  (8)«من أحيا أرور

ألن أصييل هذه األرض مباح فإذا  ركت حتى  صييري مواً ا عادت إىل االباحة كمن أخذ ماء هنر ثا رده -2

 .  (9)فيه

د مواً ا وباللق ة إذا وما ذكروه يب ل بااموات إذا أحياه إنسان ثا باعه ف كه اامط ي حتى عا»قال ابن قدامة: 

 .  (10)ملكها ثا ضاعت منه واالف ماء النهر فإنه استهلك

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 173انظر: اال اع البن عبد الرب: م)( 1)

( وما 7/477(, واحلاوي الكبري: )4/345(, وروضيية ال البل: )5/278(, والفتاوى اهلندية: )1/329فة الفقهاء: )انظر: حت( 2)

 ( . 16/77(, والرشح الكبري: )147-8/146بعدها, واامغني البن قدامة: )

 احلديث سبق ترجيه يف بداية هذه اامسنلة . ( 3)

 .  (3/140انظر هذا اللف  يف صحيح البطاري: )( 4)

 ( . 8/146انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 8/147(, واامغني البن قدامة: )4/345انظر: روضة ال البل: )( 6)

 ( . 99, 7/97(, حاشية الرهوين: )11, 6/2انظر: مواها اجلليل: )( 7)

 ( . 189سبق ترجيه يف: م)( 8)

 ( . 11, 6/2انظر: مواها اجلليل: )( 9)

 ( . 8/146البن قدامة: )انظر: اامغني ( 10)
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 : (1)النوع الثاين: ما يوجد فيه آثار ملك قديا جاهيل وهذا ربان أيًضا

ا كآثار الروم ومسيياكن ثمود  الرضييب األول: أن يكون قد خرب قبل االسييالم, حتى صييار مواً ا مندرسييً

 .  (2)وهذا كالذي ن يزل مواً ا يملكه من أحياه من اامسلمل وأرض عاد وُ بَّع ونحوها .

الرضب الثاين: ما كان باقي العامرو إىل االسالم ثا خرب وصار مواً ا قبل أن يصري من بالد االسالم, فهذا 

 عىل ثالثة أوجه: 

 .  (3)ن يزل مواً ا الوجه األول: أن يرفع أربابه أيدهيا عنه قبل القدرو عليه, فهذا يملك باالحياء, كالذي

 .  (4)الوجه الثاين: أن يتمسكوا به إىل حل القدرو عليه فهذا يكون يف حكا عامرها ال يملك باالحياء

الوجه الثالث: أن جيهل حاله فال يعلا هل رفعوا أيدهيا قبل القدرو عليه أم ال؟ ففي جواز متلكه باالحياء 

 خالف بل الفقهاء: 

  اختلفوا فيه عىل قولل:

ية القول األول: هاء من احلنف مذها  هور الفق له, وهذا  حا لذي جهل  كا باالحياء وهو  , (5)هذا يملك 

 .  (8), واحلنابلة(7), والطافعية يف اامذها(6)واامالكية

 واستدلوا بام ينا: 

 ألن ذلك ااملك ال حرمة له . -1

 .  (10)«هو بعد لكم األرض هلل ولرسوله ثم (9)عادي»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  روي وقد -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/477انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )( 1)

 ( . 7/477(, واحلاوي الكبري للاموردي: )8/147انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 7/477انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )( 3)

 انظر: اامصدر السابق . ( 4)

 ( . 7/688(, ورشح اامنلة: )6/35 احلقا،ق: )(, و بيل5/278انظر: حاشية ابن عابدين: )( 5)

 ( . 4/345(, وروضة ال البل: )7/477انظر: احلاوي الكبري: )( 6)

 ( . 7/477انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )( 7)

 ( وما بعدها . 16/77( وما بعدها, والرشح الكبري: )8/146انظر: اامغني البن قدامة: )( 8)

سبها إىل عاد  ألهنا كانوا مع قال أبو عبيد: عادي ( 9) ضوا فلا يبق منها أنيس وإنام ن ساكن يف آباد الدهر فانقر األرض التي كان هبا 

 ( . 272 قدمها ذوي قوو وب ش وآثار كثريو فنسا كل أثر قديا إليها . األموال: م)

 ( .     99سبق ترجيه يف: م) ( 10)
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 .  (2)واحتامل عند احلنابلة (1)ال جيوز متلكه باالحياء, وهو وجه للطافعية القول الثاين:

وحيتمل أن كل ما فيه أثر ااملك ون يعلا زواله قبل االسييالم أنه ال يملك ألنه حيتمل أن »قال ابن قدامة: 

 .  (3)«له فلا يملك كام لو علا مالكهاامسلمل أخذوه عامًرا فاستحقوه فصار موقوًفا بوقف عمر 

 النوع الثالث: ما جرى عليه ااملك يف االسالم امسلا أو ذمي غري معل . 

 ولقد اختلف الفقهاء يف هذا النوع عىل قولل: 

 .  (6)وهو ظاهر كالم اخلرقي (5), واحلنابلة(4)أهنا ال متلك باالحياء وهو مذها الطافعية القول األول:

  ينا: واستدلوا بام

ا يف  ي حق مسلم فهي له»ملسو هيلع هللا ىلص: بقوله -1  فقيده بكونه يف غري حق مسلا .  (7)«من أحيا أرور

وألن هذه األرض هلا مالك فلا جيز إحياؤها كام لو كان معيًنا فإن مالكها إن كان له ورثة فهي هلا وإن ن -2

 .  (8)يكن له ورثة ورثها اامسلمون

 .  (11), وهي رواية عند احلنابلة(10), واامالكية(9)ء . وهو مذها احلنفيةأهنا متلك باالحيا القول الثاين:

 واستدلوا بام ينا: 

 بعموم األخبار الدالة عىل متلك ااموات باالحياء . -1

 . (12)وألهنا أرض موات ال حق فيها لقوم بنعياهنا أشبهت ما ن جير عليه ملك مالك-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .7/477انظر: احلاوي الكبري: ) (1)

 ( . 8/147امغني البن قدامة: )انظر: ا( 2)

 ( . 8/147اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 3/295(, واالقناع: )7/477(, واحلاوي الكبري: )4/345انظر: روضة ال البل: )( 4)

 ( . 16/77(, والرشح الكبري للمقدا: )8/147انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 8/146انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

 ( يف باب من أحيا أرًضا مواً ا من كتاب احلرث . 140-3/139احلديث باللف  اامذكور: أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 7)

 ( . 8/147انظر: اامغني البن قدامة: )( 8)

 ( . 1/329( وما بعدها, وحتفة الفقهاء: )5/278انظر: حاشية ابن عابدين: )( 9)

 ( وما بعدها . 71وانل الفقهية: م)(, والق6/12انظر: مواها اجلليل: )( 10)

 ( . 16/77(, والرشح الكبري: )8/148انظر: اامغني البن قدامة: )( 11)

 ( . 16/79انظر: الرشح الكبري: )( 12)
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 .  (1) ة دار االسالم وإن كانت يف دار الكفر فهي كالركازوألهنا إن كانت يف دار االسالم فهي كلق-3

من خالل هذا البيان هو التمسييك باألصييل الذي بل أدينا وهو كل ما ي لق عليه ااموات  الذي يظهر لي

لداللة احلديث  مالك معل أو من يدعي بملكه وذلك  له  ما ن يكن  جيوز إحياؤه ومتلكه وإن كان عامًرا 

 ء يفيد ااملك فيام ن جير عليه ملك ألحٍد, واهلل أعلا بالصواب . عليه, وألن االحيا

 رشوط إحياء املوات: -ج

سبقت االشارو إىل أن االحياء الذي يتعلق به ااملك يكون اامرجع فيه العرف وإن حصل اخلالف بل الفقهاء 

كنها اختلفوا يف بعض رشوبه ول (3)إال أن أقواهلا يمكن ضييب ها فيام جرت به العادو (2)فيام يكون به االحياء

 . 

 .  (4)األول: ال بد أن يتعلق باالحياء العمل, وليس القصد وما يف معناه يقوم مقام االحياء

 .  (5)الثاين: أن ال يسبق إليه أحد بإحياء, فإن سبقه غريه فهو أحق به

 الثالث: اختلفوا يف مسنلة هل يط ر يف االحياء إذن االمام أم ال؟ 

 هاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال: اختلف الفق

ا مواً ا ولو بغري إذن االمام ملكها وهذا  القول األول: إن االحياء ال يطيي ر فيه إذن االمام, فمن أحيا أرضييً

 .  (8), وإليه ذها الصاحبان من احلنفية(7)واحلنابلة (6)مذها الطافعية

 واستدلوا بام ييل: 

ا ميتة»ملسو هيلع هللا ىلص: بعموم قوله -1  .  (9)«فهي له من أحيا أرور

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/148انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

, 3/90(, وحاشية القليويب: )70-4/69(, وحاشية الدسوقي: )6/12(, والتاج واالكليل: )5/386انظر: الفتاوى اهلندية: )( 2)

 ( . 8/147(, واامغني البن قدامة: )99

 (, وهو القول الذي رجحه النووي يف الروضة . 4/354(, وروضة ال البل: )16/107انظر: االنصاف: )( 3)

 ( . 8/151(, واامغني البن قدامة: )4/356انظر: روضة ال البل: )( 4)

 ( . 152-8/151(, واامغني: )353-4/352انظر: روضة ال البل: )( 5)

 ( . 3/195(, واالقناع: )4/344انظر: روضة ال البل: )( 6)

 ( . 183-8/182(, واامغني: )16/85(, واالنصاف: )16/87انظر: الرشح الكبري: )( 7)

 ( . 6/35(, و بيل احلقا،ق: )5/382انظر: حاشية ابن عابدين: )( 8)

 ( .        189سبق ترجيه يف: م)       ( 9)
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 .  (1)وألن هذا عل مباحة, فال يفتقر متلكها إىل إذن االمام, كنخذ احلطيش واحل ا-2

إنه يط ر إذن االمام يف االحياء, سواء كانت األرض اامواُت قريبة من العمران أم بعيدَو, وهو  القول الثاين:

 .  (2)قول االمام أيب حنيفة

 واستدل بام ينا: 

 . (3)«يس للمرء إال ما طابت به نفس إمامهل»ملسو هيلع هللا ىلص: بقوله -1

وألن هذه األراا كانت يف أيدي الكفار ثا صارت يف أيدي اامسلمل فصارت فيًئا, وال اتص بالفيء -2

 .  (4)أحد دون رأي االمام, كالغنا،ا

 وألن إذن االمام يق ع اامطاحة . -3

بة من ا القول الثالث: لعمران, وأما يف األراا البعيدو عن العمران يطيي ر إذن االمام يف األراا القري

 ففيها بريقان: 

 األول: إنه ال يفتقر الذن االمام . 

 .  (5)الثانية: إنه حيتاج لإلذن, وهذا مذها اامالكية

واامفهوم من نصيوم اامالكية أن العربو بام حيتاجه الناُ  وما ال حيتاجونه, فام احتاجوه فال بد فيه من االذن, 

 .  (6)الوما ال ف

 . احلديث عليه واهلل أعلا بالصواب هو القول بعدم اش ار إذن االمام, وذلك لداللة الذي يظهر لي

, واختلفوا هل يطيي ر يف االحياء أن يقصييد اامحيي (7)الرابع: ا فقوا عىل أنه ال بد من القصييد العام لإلحياء

 منفعة خاصة يف اامحيا أو يكفي أن هييئ األرض هتيئة عامة بح
ٍ
يث  صري صاحلة ألي انتفاٍع من زراعة أو بناء

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 16/87(, والرشح الكبري: )8/182انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( . 6/35(, و بيل احلقا،ق: )5/382انظر: حاشية ابن عابدين: )( 2)

(, ويف 4/10( يف باب إحياء ااموات, وال رباين يف اامعنا الكبري: )10/174احلديث أخرجه البيهقي يف معرفة السيينن اآلثار: )( 3)

 ( . 244, 2/128(, قال البيهقي هذا إسناد ال حيتو به . انظر: الدراية: )15/16اامعنا األوسف: )

 ( . 5/382انظر: حاشية ابن عابدين: )( 4)

 ( . 6/29(, واامنتقى: )4/69(, وحاشية الدسوقي: )6/11انظر: مواها اجلليل: )( 5)

 انظر: اامصادر السابقة . ( 6)

 ( . 2/361(, ومغني اامحتاج: )2/293(, وبلغة السالك: )4/62(, وحاشية الدسوقي: )64يوسف: م)انظر: اخلراج أليب ( 7)
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   (1)أو حظريو للغنا أو نحو ذلك؟

  اختلفوا عىل قولل:

إنه ال يطيي ر يف االحياء  وفر القصييد اخلام, بل يكفي القصييد العام وهو االنتفاع عىل أي  القول األول:

 .  (4), واحلنابلة(3), واامالكية(2)وجه, وهذا مذها احلنفية

 .  (5)وهذا مذها الطافعية اعتبار القصد اخلام يف االحياء و اتلف باختالف اامقصود منه.  ثاين:القول ال

صود من االحياء هو هتيئتها لالنتفاع الذي  الذي يظهر لي صد اخلام  ألن اامق ش ار الق هو القول بعدم ا

 .  واهلل أعلا بالصواب . أريد له, وألن العادو حمكمة يف مثل هذه األمور

ا:اياللضابطالثًا:االمعنىااإلجمالث

بالصيييغة اامذكورو  دل عىل أن من قام بإحياء أرض من األراا ااموات فإنه يملكها باالحياء,  الضييابف

ر التي الرشييو فيه ال بد أن يتوفر وات سييبا من أسييباب ااملك, وإحياء اامواتوذلك ألن االحياء يف اام

قرر أن من أحيا أرًضا ميتة ن يسبق إليها ملك أحٍد من اامسلمل أو ي اعتربها الفقهاء, والضابف بعموم داللته

ن جير عليها ألحد من قبل, ون يوجد فيها أثر عامرو فإنه يملكها مسييلاًم كان أو كافًرا, بإذن االمام أو غري 

 إذنه, يف دار االسالم وغريها . 

ا عليها أثر دل عىل أن االحياء ال يؤثر يف غري ااموات, يبمفهومه  والضييابف ا مملوكة أو أرضييً فمن أحيا أرضييً

 . ااملك فإنه ال يملكها بإحيا،ها, وعىل هذا االحياء يعترب سييبًبا من أسييباب ااملك إذا كان يف األراا ااموات

 واهلل أعلا بالصواب . 

 واألدلة عليھ:  أقوال العلماء في اعتبار الضابط رابعًا:

 ناًء عىل اختالفها يف إحياء ااموات عىل قولل: ب لف الفقهاء يف اعتبار هذا الضابفاخت

  (7), واحلنابلة(6)بالصيغة اامذكورو, وبإبالقه اامذكور, وهذا مذها الطافعية صحة الضابف القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  ( وما بعدها. 2/284اموسوعة الفقهية: ) ( انظر: ا1)

 ( . 65انظر: كتاب اخلراج أليب يوسف: م)( 2)

 ( . 7/97(, وحاشية الرهوين: )6/12انظر: التاج واالكليل: )( 3)

 ( . 8/177بن قدامة: )انظر: اامغني ال( 4)

 ( .3/198انظر: حاشية البنريي: )( 5)

 ( وما بعدها . 4/344( وما بعدها, وروضة ال البل: )7/477انظر: احلاوي الكبري: )( 6)

 .   (83-16/82(, واالنصاف: )83-16/82(, والرشح الكبري: )146-8/145انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

= 



 652 الفهارس 

ا ميتةر فهي لهملسو هيلع هللا ىلص: »واستدلوا بقوله   . (2)بذلك يف خالفته وبقضاء عمر بن اخل اب  (1)«من أحيا أرور

إال أن اامالكية قالوا  (4)واامالكية (3)ذن من االمام, وهو مذها احلنفيةاالبإضييافة ضييابفصييحة ال القول الثاين:

 ااموات قريبة من العمران .  تإذا كان باش ار االذن

 واهلل أعلا بالصواب .  . لداللة النص عليه و بصيغته اامذكور هو صحة الضابف الذي يظهر لي

ا:اااالضابطخامًسا:االفروعاالفقهيةاالمندرجةاتحتاهذ

 وي يف بيا ه فروًعا فقهية كثريو من مسا،ل االحياء أذكر هنا  لة: حي الضابف

ميتة ن جير عليها ملك ألحٍد بعيدًو عن العمران بإذن من االمام فإنه يملكها أرضييًا لو أحيا رجل  منها:-1

ند  هور الفقهاء خالًفا لإلمام , وأما لو أحياها وهي قريبة من العمران فإنه يملكها باالحياء ع(5)بغري خالٍف 

ن أحياها بغري إذن من االمام فإنه يملكها عند الطييافعية واحلنابلة, وإن أحياها بغري إذن االمام إأيب حنيفة, و

 .  (6), و فصيل الكالم سبق ذكرهن فإنه ال يملكها عند االمام أيب حنيفةوهي بعيدو عن العمرا

 سلمل فهل يملكها باالحياء أم ال؟ لو أحياها ذمي يف بالد اام ومنها:-2

 اامسنلة بالوجه اامذكور له جانبان: 

 اجلانا األول: لو أحياها ذمي بإذن من االمام, اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: 

, (10), ووجه للطييافعية(9), وقول للاملكية(8), واحلنابلة(7)يملكها باالحياء, وهو مذها احلنفية القول األول:

 موم احلديث السابق . واستدلوا بع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  ابر سبق ترجيه من حديث ج( 1)

 ( . 16/76انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 2)

 ( . 3/293(, ودرر احلكام: )6/35(, و بيل احلقا،ق: )5/383انظر: حاشية ابن عابدين: )( 3)

 ( .6/12(, والتاج واالكليل: )70-4/69انظر: حاشية الدسوقي: )( 4)

(, وروضيية 70-4/69( وما بعدها, وحاشييية الدسييوقي: )3/293( وما بعدها, ودرر احلكام: )6/35انظر:  بيل احلقا،ق: )( 5)

(, والرشييح الكبري: 147-8/146(, واامغني البن قدامة: )479-7/474( وما بعدها, واحلاوي الكبري: )4/344ال البل: )

(16/82-83 . ) 

 انظر: أقسام ااموات, ورشور إحياء ااموات . ( 6)

 ( . 6/36انظر:  بيل احلقا،ق: )( 7)

 ( .8/148(, واامغني البن قدامة: )16/84انظر: الرشح الكبري للمقدا: )( 8)

 ( . 4/69انظر: حاشية الدسوقي: )( 9)

 ( . 4/344انظر: روضة ال البل: )( 10)

= 
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 . (2), واامالكية(1)ال يملكها, وهو مذها الطافعية القول الثاين:

 .  (3)ألن مو ان الدار من حقوقها, والدار للمسلمل, فكان مواهتا هلا, كمرافق اامملوك 

 اجلانا الثاين: إن أحياها الذمي بغري إذن من االمام, اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل أيًضا: 

 .  (6), والطافعية(5), واامالكية(4)ال يملكها الذمي بإحيا،ها من نفسه, وهو مذها احلنفية قول األول:ال

 .  (7)«واتص ذلك باامسلمل, فلو أحياه الذمي بغري إذن االمام ن يملك ق ًعا»قال النووي: 

 .  (8)«موتان األرض هلل ولرسوله، ثم هي لكم مني»ملسو هيلع هللا ىلص: واستدلوا بقوله 

 .  (9)جعل مو ان األرض للمسلململسو هيلع هللا ىلص لنبي حيث أن ا

 .  (10)يملكها الذمي باالحياء, وهو مذها احلنابلة القول الثاين:

 واستدلوا باحلديث السابق . 

هو القول األول, وذلك ألن الذمي إقامته يف بالد اامسييلمل مبنية عىل إذن االمام, فال بد له الذي يظهر لي 

 علق به رر للمسلمل, واهلل أعلا بالصواب . من إذنه عند متلك ااموات اما يت

ا أو بقعة مما  علق بمصييالح القرية كفنا،ها, ومرعى ماشيييتها هل يملكها باالحياء أم -3 ومنها لو أحيا أرضييً

 ال؟ اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: 

من »ملسو هيلع هللا ىلص: وم قوله واسييتدلوا بمفه (12), واحلنابلة(11)ال يملكها باالحياء وهو مذها الطييافعية القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .4/344انظر: اامصدر السابق: ) (1)

 ( . 4/69انظر: حاشية الدسوقي: )( 2)

 ( . 8/148انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 6/36:  بيل احلقا،ق: )انظر( 4)

 ( . 4/69انظر: حاشية الدسوقي: )( 5)

 ( . 4/344انظر: روضة ال البل: )( 6)

 ( . 4/344روضة ال البل: )( 7)

 (, يف باب ال ي ك ذمي حيييه ... من كتاب إحياء ااموات. 6/143احلديث أخرجه البيهقي يف سننه الكربى: )( 8)

 ( . 8/148ة: )انظر: اامغني البن قدام( 9)

 ( . 16/84(, والرشح الكبري: )8/148انظر: اامغني البن قدامة: )( 10)

 ( . 4/348انظر: روضة ال البل: )( 11)

 ( . 8/149انظر: اامغني البن قدامة: )( 12)

= 
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ا ميتة يف  ي حق مسلم فهي له  .  (1)«أحيا أرور

به حق مسييلا ال يملك باالحياء, وألنه  ابع للمملوك, ولو جوزنا  ما  علق  مفهوم احلديث يدل عىل أن 

 .  (2)إحياءه لب ل ااملك يف العامر عىل أهله

 .  (3)يملك باالحياء, وهو وجه عند الطافعية القول الثاين:

 وا بعموم احلديث اامذكور واهلل أعلا بالصواب . واستدل

 ومنها: مسنلة  التحنري لقصد االحياء هل يعترب ذلك إحياء أم ال؟ :  -4

 ولقد اختلف الفقهاء يف التحنري هل هو من االحياء, فيفيد ااملك, أم ليس من االحياء, فال يفيده؟

 وينا بيان اامسنلة عىل ال  يا اآلا:  

: معنى  ، وماهيته: أوالر  التحجي لغةر

التحنري لغًة: وضييع العالمات أو رب األعالم عىل ق عة األرض اامراد حيازهتا, قال يف اامصييباح 

 .  (4)«احتنرُت األرَض: جعلت عليها مناًرا وأعلمت علاًم يف حدودها حليازهتا»اامنري: 

 ماهية التحنري: 

أو البدء بنقل األرض ااموات من حالتها اامندبة إىل ي لق التحنري ويراد به الرشييوع يف عملية االحياء 

 .  (5)حالة اخلصا وصالحية االنتاج

عة  ناوز عىل ق  ياء امنع غريه من الت مارو عىل إرادو االح قال بعضييها أن التحنري هو عالمة أو أ و

 .  (6)األرض اامحازو بتلك األعالم أو األمارات

ومن رشَع يف عمل إحياء, ون يتمه أو عّلا عىل »لوا: إىل  وسيييع ن اق التحنري, فقا (7)وذها بعضييها

 « . بقعٍة بنصا أحنار أو غرز خطًبا فمتحنر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .658سبق ترجيه يف: م)( 1)

 ( . 8/149انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

  ( .4/348انظر: روضة ال البل: )( 3)

 ( . 220(, والتعريفات الفقهية: م)47( اامصباح اامنري: م)4)

 ( . 8/151( انظر: اامغني: )5)

 ( . 8/138( رشح اهلداية: )6)

 ( . 5/336( وها الطافعية, انظر: هناية اامحتاج: )7)

= 
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ذكر األستاذ عيل اخلفيف: وإذا عمل يف األرض ااموات من وضع يده عليها عماًل ال  صري به منتفًعا هبا 

ه يف عامرهتا, ومن ذلك كان ذلك حتنرًيا, كنن يضييع عليها عالمات  دل عىل سييبق يده إليها, وعىل رشوع

 سويرها بنحنار ن  تطذ شكل البناء, وق ع حطا،طها وأشواكها, وحفر بعض مصارفها وإنزال ااماء فيها 

خالف بل الفقهاء مرجعه إىل  -ويف اعتبار بعض هذه األعامل حتنرًيا ال يكسييا ملًكا أو عامرو متلك هبا-

 .  (1)العرف

 ثانيار: حكم التحجي: 

 (2)بإحياء, وليس ي  ا عليه ملك, ولكن يثبت به حق للمحتنر هو أوليته يف إحيا،ها التحنري ليس

من قال: ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي: »(3)فيصييري اامحتنر به أحق النا  بام حتنره, ويدل علهي ما رواه أبو داود وغريه

 « . سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق

 .  (4)حقيته عىل غريه  وذلك ألن صاحبه أقامه مقامهفإن نقله إىل غريه أصبح اآلخُر بمنزلته يف أ

عىل أن التحنري رشوع يف االحياء  ألن وضييع العالمات الدالة عىل  (5)وحيتمل أن يثبت له حق ااملكية

إرادو االحياء دليل عىل الرشوع فهيا, فهو عمل مرحيل للوصول إىل الغاية اامرادو من األرض, ويدل عليه ما 

 .  (6)«من أحاط حاًطرا عىل أرض فهي له»رو بن جندب قال: رواه احلسن عن سم

وعىل هذا فهل جيوز له بيعه أم ال؟ عىل خالف بل الفقهاء والصييحيح أنه ال يصييح بيعه  ألنه ن يملكه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 306( انظر: ااملكية لألستاذ عيل اخلفيف: م)1)

( مع رشح سييليا باز, واامغني البن 1279(, اامادو: )2/690ألحكام العدلية: )(, وجملة ا65( انظر: اخلراج أليب يوسييف: م)2)

 ( . 2/39(, وحاشية الباجوري: )5/336( وما بعدها, وهناية اامحتاج: )8/151قدامة: )

(, 6/142)( يف باب انق اع األراضل من كتاب االمام, والبيهقي يف السنن الكربى: 2/158احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )( 3)

 ( . 6/9يف باب من أحيا أرًضا ميتة من كتاب إحياء ااموات . ضعفه األلباين يف إرواء الغليل: )

 ( . 8/152( انظر: اامغني: )4)

مة: 5) قدا له, انظر: اامغني البن  لك  تدعي ثبوت اام عه يسيي لة  ألن جواز بي له أبو اخل اب من احلناب قا ما  هذا االحتامل مبني عىل   )

(8/152 . ) 

( مرفوًعا, وأبو داود يف سييننه 92(, وحييى بن آدم القريش يف كتابه اخلراج: م)65( األثر أخرجه أبو يوسييف يف اخلراج: م)6)

(, واالمام أمحد يف مسيينده, برقا: 3077( يف باب إحياء ااموات من كتاب اخلراج واالمارو والفيء, برقا: )3/456مرفوًعا: )

 .  (6/10أللباين يف إرواء الغليل: ), صححه ا(19368(, ورقا: )19271)
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 , وكمن سبق إىل معدٍن أو مباٍح قبل أخذه . (1)فلا يملك بيعه كحق الطفعة قبل األخذ به

افإن سييبقه غريه فنحياه فهل يم بناًء عىل أن التحنر ماذا  (2)لكه أم ال؟ عىل خالف بل الفقهاء أيضييً

 .  (3)ي  ا عليه رشًعا

وقد حدد بعض الفقهاء مدو ثالث سنواٍت امن حنَر أرًضا يريد إحياءها فإن قاَم بإحيا،ها أصبحت له, 

 .  وملكها هبذا السبا, وإال فإن عليه أن ي كها لغريه من اامسلمل ليستفيدوا منها

ا ميتةر قال:  عن عمر بن اخل اب  (4)ويدل عليه ما رواه االمام أبو يوسييف يف اخلراج من أحيى أرو::ر

 « . فهي له، وليس ملحتجر حق بعد ثالث سنني

يعني من حتنر -من كانت له أرض »قال:  أن عمر  (6)يف سيننه  (5)وكذلك روى سيعيد بن منصيور 

 « . مروها فها أحق هبافع لها ثالث سنل, فناء قوم فع -أرًضا

جعل مدو التحنري ثالث سيينل, وأنه يثبت له هذا مدو ثالث سيينواٍت من  هذا يدل عىل أن عمر 

ابتداء عمله فيها, فإذا مضت دون إحياء سقف حقه, وألن اامتحنر إذا مىض عليه هذا الزمن دون أن يتمكن 

 ييّسَ بريق إحيا،ها لغريه . فيه من االصالح دلَّ ذلك عىل عنزه أو عدم رغبته, وجَا أن 

فإن سيينل االمهال لعذٍر له  -رمحه اهلل-يقول ابن قدامة  -و رك بعض الفقهاء هذه اامدو لرأي االمام

 .  (7)...«أمهل الطهر والطهرين ونحو ذلك 

 وإن  قضت اامدو ون يعمر فلغريه أن يعمره ويملكه, واهلل أعلا . 

بق عىل , وهي  يضييء لنا ال ريق امعرفة الفروع الفقهية التي  ن صييللة من الفروع اامطرجة عىل األهذه  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ية: )8/152( انظر: اامغني: )1) عدل مادو رقا: )2/690(, وجملة األحكام ال ية اامحتاج: )1275(,  عدها, وهنا (, 5/336( وما ب

 ( . 2/366ومغني اامحتاج: )

 ( . 8/152( انظر  فصيل اامسنلة يف اامغني: )2)

 ( . 306: م)( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية3)

 ( . 65كتاب اخلراج: م) (4)

هو أبو عثامن سعيد بن منصور  بن شعبة اخلراساين ثا البلطي, ثا اامكي اامناور , صاحا السنن. سمع من مالك و الليث   ( انظر: 5)

 . هي 227و روى عنه أمحد بن حنبل و أبو ثور الكلبي أبو بكر األثرم.  ويف بمكة سنة: 

  (2/62( و شذرات الذها: ) 2/416( و  ذكرو احلفاظ: )4/89ا: ) انظر: هتذيا التهذي

 ( . 8/153( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

 ( . 2/39(, وكذلك انظر: حاشية الباجوري: )8/153( اامغني: )7)
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 واهلل ويل التوفيق .  الضابف اامذكور.
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 : املعادن الباطنة هل متلك باإلحياءاملبحث الثالث: ضابط
 

, (1)التي  تعلق بنسباب ااملكية اامنطئة, وقد سبق الكالم عىل  لك األسباب مفًصال الضابف من الضوابف هذا

لقي الضوء عىل ملكية اامعادن, ي بالصيغة اامذكورو  املك به يف أشياء كثريو, والضابفنها: االحياء, يثبت اوم

 عىل ال  يا اامذيل:  البابنة, و نا دراسة هذا الضابفوباخلصوم اامعادن 

ا
اووضعهاوألفاظه:ااوًل:االكالماعلىاأصلاهذااالضابطأ

ضابف صاحا ال شار إليه  ضمونه , و ؤيد معناه(2)اامغني باللف  اامذكور أ عبارات الفقهاء قدياًم وحديًثا,  و م

إذا ثبت هذا فاامعدن البابن هل يملك باحلفر والعمل؟ قوالن: : »(3)ومنها: قال النووي يف روضيية ال البل

 « . ل دده بل ااموات واامعدن الظاهر

ليه إال بالعمل واامؤنة... فوصييل إىل نيله وإن سييبق إىل معدٍن بابٍن وهو الذي ال يوصييل إ: »(4)ويف اامهذب

وهل يملك اامعدن؟ فيه قوالن:  (5))من س::بقر إىل ما مل يس::بق إليه فهو أحق به(ملسو هيلع هللا ىلص: ملك ما أخذه, لقوله 

 « . ملكه ... والثاين: ال يملكي :أحدمها

ا

ا:اثانيًا:اشرحامفرداتاالضابطاوماايتعلقابها

صاًل, والذي هيمنا هنا هو الكالم عىل اامعادن البابنة, وهي ما سبق الكالم عىل  عريف اامعادن وأقسامها مف

 .  (6)كان جوهرها مستكنًا فيها, ال يوصل إليه إال بالعمل

ضع آخر:  صفر والنحا  أو مما ال »وقال يف مو صام وال ضة واحلديد, والر سواء مما ي بع: كالذها والف

 .  (7)«واامغروي بع من ما،ٍع كالقري والنفف أو حنر كاجلواهر والكحل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 162م)« . من ملك ظاهر األرض يملك بابنها»انظر:  فصيل الكالم يف قاعدو: ( 1)

 ( . 16/95(, والرشح الكبري للمقدا: )157-8/156قدامة: ) انظر: اامغني البن( 2)

 ( . 4/366روضة ال البل: )( 3)

 ( . 1/425اامهذب للطريازي: )( 4)

 ( .97احلديث سبق ترجيه يف: م)( 5)

 ( . 236-235انظر: األحكام السل انية للقاا أيب يعىل: )م( 6)

(, واامهذب: 197ريف اامعادن البابنة: األحكام السييل انية للاموردي: م)(, وانظر كذلك يف  ع127األحكام السيي انية: م)( 7)

(, وااملكية للطيييخ أبو زهرو: 5/261(, واامبدع: )224-2/223(, وكطيياف القناع: )1/438(, وفتح الوهاب: )1/425)

 ( . 131م)

= 
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وهذا التعريف يطييمل  يع اامعادن اجلامدو الصييلبة التي  ذوب و ن بع بالنار كالذها, والفضيية واحلديد 

, وسمي هذا النوع من اامعادن باامعادن البابنة ألن جوهرها يكون بعيًدا عن الصبغة (1)والنحا  والرصام

و مدادن اجلا. ويدخل فيها اامع (2)مل والتعا واامطقةاليابسة لألرض, ومستً ا ال يمكن التوصل إليه إال بالع

ألن جوهرها ال يمكن الوصييول إليه بدون عناء وال مطييقة بطالف إذا كان ااماء جارًيا والقار ظاهًرا عىل   

سا،ر اجلواهر  (3)ندرج حتت اامعادن الظاهرو س ح األرض فإن مثل هذه  . وكذلك يدخل يف اامعادن البابنة 

 , واهلل أعلا بالصواب . (4)بقات األرض عند فقهاء الطافعيةاامبثوثة يف ب

 واالحياء سبا من أسباب ااملك اامنطئة, وقد سبق الكالم عليه مفصاًل 

 .  (5)وهو يطمل التهيئة لألرض اما يصلح له من حفر  رابه ومتهيده أيًضا

 ، أم ال بد له من رشط اإلقطاع بمجرده يفيد حق التمل فيكون  و هل يش::مل اإلحياء إقطاع اإلمام 

 اإلحياء؟ 

فإن من أق عه االمام شييًئا من اامواِت ن يملكه بذلك, لكن يصيري أحق به, كاامتحنر »قال ابن قدامة: 

حيث اس جَع عمر منه ما عنز عن إحيا،ه  (6)الطارع يف االحياء بدليل ما ذكرنا من حديث بالل بن احلارث

 .يملكه ن جيز اس جاعهولوملسو هيلع هللا ىلص  من العقيق الذي أق عه إياه رسول اهلل

رد عمر أيًضا ق يعة أيب بكر لعيينة بن حصن فسنل عيينة أبا بكر أن جيدد له كتاًبا فقال: واهلل ال أجدد و

ه عمرُ   .  (8)...«(7)شيًئا ردَّ

رشر االحياء, وعىل هذا يكون اامق ع  وهذا يدل رصاحة عىل أن االق اع ال يفيد حق التملك إال بيييي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/211(, واامبسور للسخيس: )2/67انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( . 8/156(, واامغني البن قدامة: )4/366 البل: )انظر: روضة ال( 2)

 ( . 2/145(, وااملكية لألستاذ اخلفيف: )8/157انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 4/366انظر: روضة ال البل: )( 4)

 ( . 8/158انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

ن يق عك لتحيزه عن النا , إنام ملسو هيلع هللا ىلص كان عمر قال لبالل: إن رسول اهلل أق ع بالل بن احلارث العقيَق أ َع فلام ملسو هيلع هللا ىلص ( وهو أن النبي 6)

َر, فطذ منها ما قدرَت عىل عامر ه وُرد الباقي . أخرجه أبو عبيد يف األموال: م) ( من كتاب أحكام األراضل 273أق عك لُتعمِّ

 ( .6/149والبيهقي يف السنن الكربى: )

 ( .276-277)( األثر أخرجه أبو عبيد يف األموال: م7)

 ( . 163-8/164( اامغني البن قدامة: )8)

= 
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 تحنر الطارع يف االحياء  .بمنزلة اام

 وحيتمل أن يثبت به حق التملك عىل أن االق اع سبا رشعي يتعلق بحق ااملك . 

سف يف اخلراج:  سواد, وأرض العرب »قال أبو يو ًضا من أرض ال وكل من أق عه الوالو اامهديون أر

دها من اخللفاء أن يرد ذلك واجلبال من األصييناف التي ذكرنا أن لإلمام أن يق ع منها فال حيل امن ينا بع

وال ارجه من يدي من هو يف يده وارًثا أو مط ًيا فنما إن أخذ الوايل من يد واحٍد أرًضا وأق عها آخر فهذا 

صا واحًدا وأع ى آخر ... واألرض عندي بمنزلة اامال فلإلمام أن جييز من بيت اامال  صا غ بمنزلة الغا

به عىل العدو ويعمل يف ذلك بالذي يرى أنه خري للمسلمل وأصلح من كان له غناء يف االسالم ومن يقوى 

 .  (1)«ألمرها وكذلك األرضون يق ع االمام منها من أحا من األصناف التي سميُت...

اعلا أن ما أق عه السل ان من أمالكه أو من موات بيييرشوبها يصري ملًكا للمق ع, »قال ابن ننيا: 

سا،ر التييييرصفات الثابتة للمالك, و ورث  وليس ألحد إخراجها عنه  ألنه صار مالًكا للرقبة, ويصح منه 

عنه كسييا،ر أمالكه, وعليه وظيفتها من عرشيي أو خراٍج أو ما يراه االمام ...وأما ما أق عه من أراا بيت 

 . (2)«اعاامال فإنه يكون متليًكا للمنافع, ال العل فله إجيارها كإجيار اامستنجر و ب ل بمو ه وإخراجه من االق 

سا،ر  صري أحق به من  ش ار االحياء فإن اامق ع ي وإذا ثبت أن االق اع ال يفيد ااملك فال بد فيه من ا

النا  وأوىل بإحيا،ه, فإن أحياه وإال قال له السييل ان إن أحييته وإال فارفع يدك عنه كام قال عمر لبالل بن 

 واهلل أعلا بالصواب . بلبها لغري عذر ن يمهل. ذلك, وإناحلارث اامزين وإن بلا اامهلة لعذر أمهل بقدر 

 

ا:اجمالياللضابطثالثًا:االمعنىااإل

ضابف يف ملكية نوٍع من أنواع اامعادن وهو اامعادن  -رمحها اهلل-طري إىل اختالف الفقهاء يباللف  اامذكور  ال

امعادن البابنة بنميع فيد أن ايبمدلوله  سييلمل بإحيا،ها.  وهذا األصييلالبابنة عندما يقوم أحد من اام

طييري إىل أن يبفحواه  باالسييتيالء عليها, كام أن الضييابف أنواعها وقع اخلالف يف متلكها بإحيا،ها وكذلك 

 اامعادن الظاهرو ال متلك بإحيا،ها لكوهنا عامة  تعلق بحقوق اامسلمل . 

 : (3)ينحرص يف األصول اآل ية -كام سبقت االشارو إليه-وضابف اامعادن البابنة 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 60-61( اخلراج أليب يوسف: م)1)

 ( . 54-55( رسا،ل ابن ننيا: م)2)

 ( . 8/238(, واامحىل: )3/483(, والفروع: )2/616انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)
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 كل ما خرج من األرض وال يظهر جوهره . -1

 كل ما ن يسبق إليه ملك أحد من اامسلمل بسبا من أسباب التملك . -2

 كل ما ن يكن ظاهًرا جارًيا . -3

 واهلل أعلا بالصواب . . واخلالف يف متلك اامعادن يتوجه فيام ن يتعلق به إق اع االمام 

ا:االضابطاهذاالاالفقهاءافيااعتبارارابعًا:اأقو

 بناًء عىل خالفها يف مسنلة متلك اامعادن البابنة, فذهبوا إىل قولل:  لف الفقهاء يف اعتبار هذا الضابفاخت

بناء عىل أن اامعادن البابنة التي حتصييل بالعمل واامطييقة وااموجودو يف  اعتبار هذا الضييابف  القول األول:

, واحتامل (2), وقول للطافعية(1), وهذا مذها احلنفيةباالحياء األرض اامباحة من ااموات وغريها جيوز متلكها

 .  (4), والظاهرية(3)عند احلنابلة

بناًء عىل أن اامعادن البابنة ال جيوز متلكها باالحياء, وهو مذها  عدم اعتبار صحة هذا الضابف القول الثاين:

ملكية اامعادن راجعة إىل األمام, فله أن يق عها امن إال أن اامالكية جعلوا  (7), واحلنابلة(6), والطييافعية(5)اامالكية

 .  (8)يطاء من اامسلمل, إق اع انتفاع, ال متليك من غري  فريٍق بل معدٍن ظاهٍر أو بابنٍ 

لمل, ة معادن األرض اامباحة  كون لإلمام يق عها امن يطيياء من اامسيييكهو القول بننَّ مل الذي يظهر لي

من القواعد اامطتلف فيها عند الفقهاء, واللف  يطييري إىل اخلالف بصيييغة  وعىل هذا يعترب هذا الضييابف

 االستفهام, واهلل أعلا بالصواب . 

ا:اضابطالااخامًسا:االفروعاالمندرجةاتحتاهذ

سبيل  ين وي حتت هذا األصل  صناف اامعادن البابنة, أذكر هنا  لة منها عىل  الفروع الفقهية التي  تعلق بن

 اامثال:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/62ا،ع: )(, وبدا،ع الصن1/171(, و عليل اامطتار: )2/212انظر: اامبسور: )( 1)

 ( . 2/358(, واالقناع: )433-1/432انظر: اامهذب للطريازي: )( 2)

 ( . 363-6/362(, واالنصاف للمرداوي: )8/156انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 237-8/236انظر: اامحىل البن حزم: )( 4)

 ( . 2/147(, وااملكية يف الرشيعة االسالمية: )1/487انظر: حاشية الدسوقي: )( 5)

 ( . 2/358(, واالقناع: )5/303انظر: روضة ال البل: )( 6)

 ( . 4/188( وما بعدها, واالقناع: )8/156انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

(, وااملكية ونظرية العقد أليب زهرو: 70(, والقوانل الفقهية البن جزي: م)487-1/486انظر: الرشييح الكبري للدردير: )( 8)

 ( . 129م)

= 
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ا منها:-1 بإحيا،ها ثا ظهر فيها معدن أو عثر عىل معدن يف بابنها هل يملكه صيياحا  ميتةً  من ملك أرضييً

  كام سبق يف اعتبار الضابف. األرض أم ال؟ عىل اخلالف بل الفقهاء

 ؟ (1)لو احتفر بئًرا, فوجد ااماء جارًيا فهل يملكه صاحا احلفر أم ال ومنها:-2

, وساق ااماء إليها, ثا ظهر ااملح فهل يملكها بناًء عىل أنه حفرها كام لو حفر أحد بقعة من األرض ومنها:-3

 ؟ (2)لو أحيا مواً ا أم أهنا من اامعادن الظاهرو ومما ال يملك

 .  (3)ذكر النووي أهنا ليست من اامعادن الظاهرو, ويملكها صاحبها كام لو أحيا مواً ا

ض»قال ابن قدامة يف اامغنى:  شابئ ولو كان يف ااموات مو ضع عىل  ع يمكن أن حيدث فيه معدًنا ظاهًرا كمو

سل ضيق عىل اام صار ملًحا ملك باالحياء, وجاز لإلمام إق اعه  ألنه ال ي صاَر فيه ماء البحر  مل البحر, إذا 

 .  (4)«بفعله, فلا يمنع منه كبقية ااموات بإحداثه, بل حيدث نفعه

ا فوجد فيها حنارو مسييتودع ومنها:-4 ة هل يملكها أم ال؟ فإن كانت احلنارو خلقة فيها لو اشيي ى أرضييً

 .  (5)ملكها وإال ن يملكها بناًء عىل التفريق بل اامعدن والركاز

واامسا،ل الفقهية الفرعية التي يمكن ترجيها عىل األصل اامذكور كثري جًدا, والتي ذكرهتا هنا  نري لنا ال ريق 

 لفقهي اامذكور, واهلل ويل التوفيق . ااموصل إىل تريو بقية اامسا،ل عىل األصل ا

 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .8/156( وما بعدها, واامغني البن قدامة: )4/361انظر: روضة ال البل: ) (1)

 ( .4/366انظر: روضة ال البل: ) (2)

 ( .4/366انظر: اامصدر السابق: ) (3)

 ( .8/158انظر: اامغني البن قدامة: ) (4)

 ( . 7/499انظر: احلاوي الكبري: )( 5)
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 هل ميلك الكفار أموال املسلمني بالقهر ضابط:  املبحث الرابع:
 

ضابف سباب ااملك, وهو االستيالء والقهر, وهي هذا ال سبا من أ و األصل اامقرر يف هذا الباب وهو تعلق ب

طري إىل أن االستيالء يكون سببًا ي مفهومهو  بفحواه بنموال اامسلمل, كام أنه  بمدلوله عىل متلك الكفار يدل

 .  (1)لتملك اامسلمل بنموال الكفار

 طري إىل اخلالف فيه, ودراسته  نا عىل ال  يا اآلا: يبالصيغة اامذكورو  ولكن الضابف

ا

اووضعه:االاالضابطأولً:االكالماعلىاأص

 هإال أنه ن يذكر (2)ذكور ذكره ابن قدامة يف اامغنيبالصيغة اام هذا الضابف أشار إليه الفقهاء قدياًم وحديًثا, وهو

صيغة اخلالف, فقال:  سلمل بالقهر»ب ستفهام للداللة عىل « يملك الكفار أموال اام صيغ بكلمة اال ولكنه 

 اخلالف فيه . 

 .  (5)والنووي يف روضة ال البل (4)وابن جزئ يف القوانل الفقهية (3)أشار إليه السخيس يف اامبسور والضابف

 وما يتعلق بها:  ضابطثانيًا: مفردات ال

. والتعبري بالغلبة والقهر أوىل  (7)واامراد به يف القاعدو هو االسييتيالء التام عىل سييبيل الغلبة (6)القهر هو الغلبة

ستيالء والقهر عىل العرف ستيالء . ومدار اال ستيالء والقهر يف (8)من التعبري باال سبق الكالم عىل اال , وقد 

 اب ااملكية . أسب

 : ضابط، واألدلة عليھثالثًا: أقوال العلماء في صحة ال

 اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا األصل  و ينا بيان ذلك عىل الوجه التايل:   

ستولوا عىل أموال اامسلمل ون حيرزوها بدارها أهنا -1 ال خالَف يف أن الكفار إذا دخلوا دار االسالم, وا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( وما بعدها, ومغني اامحتاج: 1/745(, ومنح اجلليل: )2/194اشييية الدسييوقي: )(, وح7/121انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 1)

 ( وما بعدها . 13/117(, واامغني البن قدامة: )4/234)

 ( . 13/121اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 53-10/52اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 7/520روضة ال البل: )( 4)

 ( . 8/73هناية اامحتاج: )( 5)

 ( .198(, واامصباح اامنري: م)764(, واامعنا الوسيف: م)554تار الصحاح: م)خم (6)

 ( .3/26انظر: حاشية القليويب: ) (7)

 ( .3/469انظر: حاشية اجلمل: ) (8)
= 
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صري هلا, وعليها ردها إىل أرباهبا بغري ال يملكوهنا حتى لو  سلمون وأخذوا ما يف أيدهيا ال ي ظهر عليها اام

 .  (1)يشء

وكذلك لو قسموها يف دار االسالم ثا ظهر عليها اامسلمون فنخذوها من أيدهيا أخذها أصحاهبا بغري -2

 .  (2)يشء, ألن قسمتها ن جتز لعدم ااملك فكان وجودها والعدم بمنزلة واحدوٍ 

وكذلك ال خالف أيًضا يف أهنا إذا استولوا عىل رقاب اامسلمل ومدبرهيا وأمهات أوالدها ومكا بيها -3

 .  (3)أهنا ال يملكوهنا وإن أحرزوها بدار احلرب

سلمل وأحرزوها بدار احلرب أو ن -4 ستولوا عىل أموال اام ولكنها اختلفوا فيام إذا دخلوا دار االسالم فا

 أقوال:حيرزوها عىل ثالثة 

أن الكفار يملكون أموال اامسييلمل بالقهر والغلبة سييواء أكانوا أحرزوها بدار احلرب أم ن  القول األول: 

 .  (5), وهو اامذها عند احلنابلة(4)حيرزوها, وهذا قول اامالكية

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا: 

فلوال   (6) «وهل ترك لنا عقيٌل من ربع»ال: قيل له يوم فتح مكة أال  نزل دارك فقملسو هيلع هللا ىلص بام روي أن النبي -1

 .  (7)زوال ملكه عنها بغلبة عقيل عليها الستبقاها عىل ملكه ونزهلا

يف عبد وبعري أحرزمها العدو ثا ظفر هبام, فقال رسييول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : عن رسييول اهلل وبام رواه  ابن عبا -2

 .  (8)وجدهتام بعد القسمة فهام ل  بالقيمة إن أصبتهام قبل القسمة فهام ل  بغي يشء، وإنلصاحبهام: ملسو هيلع هللا ىلص: 

 . (9)ن كل سبا ملك به اامسلمون عىل اامرشكل جاز أن يملك به اامرشكون عىل اامسلمل كالبيوعإ-4

 .  هنا يملكوهنا إن أحرزوها بدار احلرب حتى لو كان اامستوىل عليه عبًداإ القول الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 13/121(, واامغني: )14/216(, واحلاوي الكبري: )7/127( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( انظر: اامصادر السابقة . 2)

 ( . 14/216(, واحلاوي الكبري: )7/127: بدا،ع الصنا،ع: )( انظر3)

 ( . 1/72(, ومنح اجلليل: )3/136(, واخلريش عىل خمترص خليل: )2/194انظر: حاشية الدسوقي: )( 4)

 ( . 10/204االنصاف: )انظر: ( 5)

 .  من كتاب احلو( يف باب  وريث دور مكة و بيعها رشا،ها 3/360احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه : ) ( 6)

 ( . 14/217( انظر: احلاوي الكبري: )7)

 ( يف باب ما أحرزه اامرشكون عىل اامسلمل  . 14/406انظر:احلديث أخرجه البيهقي يف معرفة السنن و اآلثار: )( 8)

 ( . 13/121(, واامغني: )14/217( انظر: احلاوي الكبري: )9)

= 
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 .  (2)القاا من احلنابلةوبه قال  (1)وهذا قول احلنفية من الفقهاء

ألهنا اسييتولوا عىل ماٍل مباح غري مملوك, ومن اسييتوىل عىل ماٍل مباح غري مملوك يملكه كمن اسييتوىل عىل   

احل ا واحلطييش والصييد وداللة أن هذا االسيتيالء عىل ماٍل مباٍح غري مملوك, إن ملك اامالك يزول بعد 

مة رورو بز بدار احلرب فتزول العصيي لك هو االحراز  لك أن اام يل عىل زوال اام لدل لك, وا وال اام

االختصييام باامحل يف حق الترصييف أو رشع للتمكن من الترصييف يف اامحل, وقد زال ذلك باالحراز 

بالدار  ألن اامالك ال يمكنه االنتفاع به إال بعد الدخول وال يمكنه الدخول بنفسييه اما فيه من خمابرو الروح 

وغريه قد ال يوافقه, ولو وافقه فقد ال يظفر به ولو ظفر به فلام يمكنها االس داد  وإلقاء النفس يف التهلكة 

لك  لك يزول اام له اام ما رشع  لك أو  فإذا زال معنى اام يذبون عن دارها  لدار  هل ا لدار دارها, وأ ألن ا

 . (3)روروً 

سييبيل الغلبة والقهر, وإن  أهنا ال يملكون أموال اامسييلمل أو الذميل ب ريق الغنيمة عىل القول الثالث:

 أحرزوها بدار احلرب . 

, واحلنابلة يف رواية قال هبا أبو اخل اب وقال: وهو ظاهر كالم االمام أمحد, حيث (4)وهذا قول الطييافعية

 .  (6), وهو قول الظاهرية أيًضا(5)قال: إن أدركه صاحبه قبل القسا فهو أحق به

 واستدلوا بام ينا: 

 .  (7)...﴾ ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿قول اهلل  عاىل: -1

لداللة: أن اهلل  يه  وجه ا ناها وب ل ف نا هلا لسييياوي نا, ولو جعَل أموال بنن جعل أمواهلا ل نا  امتن علي

 .  (8)االمتنان

ملسو هيلع هللا ىلص وبام روى عمران بن احلصل: أن ااميرشكل غاروا عىل رسح اامدينة وأخذوا الغضباء ناقة رسول اهلل -2

وننت من بلبها حتى ملسو هيلع هللا ىلص تت ذات ليلة من الوثاق فركبت ناقة رسييول اهلل وامرأو من األنصييار, فانفل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/127( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( . 10/304الكبري: ) ح(, واالنصاف مع الرش13/121نظر: اامغني: )( ا2)

 (  . 7/128( بدا،ع الصنا،ع: )3)

 ( . 14/216( انظر: احلاوي: )4)

 ( .  (, والقواعد البن رجا: م)10/205(, واالنصاف مع الرشح الكبري: )13/121( انظر: اامغني: )5)

 انظر: اامحىل البن حزم . ( 6)

 ( من سورو األحزاب . 27( اآلية: )7)

 ( . 14/217احلاوي الكبري: )انظر: ( 8)

= 
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سول اهلل  بئس ما »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قدمت اامدينة, وكانت قد نذرت إن نّناها اهلل عليها أن  نحرها فنخرب بذلك ر

ها فلو ملكها اامرشييكون بالغارو املكت «جازهتا ال نذر يف معص::ية وال فيام ال يمل  ابن آدم وأخذ ناقته منها

 .  (1)اس جاعهاملسو هيلع هللا ىلص األنصارية باألخذ, واما استناز رسول اهلل 

 .  (2)ملسو هيلع هللا ىلصوأن ابن عمر ذها له فر  فنخذها العدو, فظهر عليها اامسلمون فرد عليه يف زمن رسول اهلل -3

ه عليه خالد بن الوليد بعد النبي  بق البن عمروأ-4 يف   (3)ملسو هيلع هللا ىلصعبد فلحق بالروم, فظهر عليها اامسلمون فردَّ

 .  (4)أيب بكر الصديق والصحابة متوافرون من غري نكري منها زمن

وفيه دليل للطافعية و اعة عىل أن أهل احلرب ال يملكون بالغلبة شيًئا من مال اامسلمل, »قال القس الين: 

 .    (5)«ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها...

صوم برأت عليه يد عارية فلا يملك هبا كالغصا-5 , وألن من ال يملك رقبة غريه بالقهر وألنه مال مع

 .  (6)ن يملك ماله به كاامسلا مع اامسلا

 

بالقهر والعلا عند اهلل الذذذي يظهر لي  كام أن  هو القول األول وهو أهنا  يملكون أموال اامسييلمل 

 , وذلك اما ينا: ا عليه اامسلمل يملكون أمواهلا بالغلبة و القهر

 القول األول .  لقوو ما استدل به أصحاب-1

اهلا وأنفسييها للمسييلمل, فكذلك اسييتيالؤها عىل أموال باحة أموال االسييتيالء سييبا  وألن-2

 .  اامسلمل 

, (7)الثالث يرد عليها ردود واحتامالت ذكرها الفقهاءي استدل هبا أصحاب القول وألن األدلة الت-3

 األصل و بناء عىل هذا البيان   عترب صحة  واهلل أعلا بالصواب . 

نخوذ من اامسلمل مملوكًا وعىل هذا القول فإن استيالءها عىل أموال اامسلمل  يعترب سببًا املكها, ويكون اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 14/217( احلاوي الكبري: )1)

صحيحه: )2) سلا من كتاب اجلهاد 210-6/211( األثر أخرجه البطاري يف  سلا ثا وجده اام رشكون مال اام (, يف باب إذا غنا اام

 ( . 3069, 3068, 3067والسري, برقا: )

  ( اامصدر السابق .3)

 ( . 6/212( فتح الباري: )4)

 ( . 5/172( القس الين رشح البطاري: )5)

 ( . 14/121( اامغني البن قدامة: )6)

 ( . 14/217( انظر: احلاوي الكبري: )7)

= 
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 اهلل أعلا بالصواب . هلا. .و

ا:ابعًا:االفروعاالمخرجةاعلىاالضابطرا

ا  لة من  لك ترج عىل هذه القاعدو مسييا،ل متلك الكفار عىل أموال اامسييلمل بالقهر والغلبة, وأذكر هن

 اامسا،ل: 

لو اسييتوىل احلريب عىل مال مسييلا بالقهر والغلبة, وحكا بملكيته له رشًعا, ثا دخل إىل دار االسييالم   -1

 .  (2)«من أسلم عىل يشء فهو له»ملسو هيلع هللا ىلص: , لقول رسول اهلل (1)مسلاًم وهو يف يده, فهو له

يملكونه عند  اعة من بالقهر والغلبة  لو اسييتوىل الكفار عىل مكا ا أو أم ولد من اامسييلمل ومنها:-4

 . (3)الفقهاء

صور فقال: -3 سف هلذه ال ل االمام أبو يو صَّ كل ملك ال جيوز فيه البيُع فإن أهل احلرب ال يملكونه »وقد أ

 .  (4)«إذا أصابوه وأسلموا عليه

 ضابط:المسائلاالتياتستثنىامناهذااالاخامساًا:

لا من بالد اامسلمل, فندركه وقد أوجف عليه قبل القسا فالعبد امالكه لو أحرز اامرشكون عبًدا امس منها:-1

 .  (5)بال قيمٍة وال يملكونه

لو اسييتوىل اامرشييكون عىل حرو مسييلمٍة ثا أخذها اامسييلمون فهي حرو وال يملكوهنا وإن ولدت  ومنها:-2

 .  (6)عندها أوالًدا وأخذوا صغاًرا فها بمنزلتها

 و والت بيق عىل أشباهها ونظا،رها. عية التي  ن بق عىل القاعدو, وهي  كفي لإلشارهذه  لة من اامسا،ل الفر

 واهلل ويل التوفيق . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سف: م)( 1) سري الكبري: )200انظر: اخلراج أليب يو صغري: )2/688(, وال رشح ال (, 4/257(, ورشح اامنهو: )2/291(, وال

 ( . 8/434واامغني: )

سنن الكربى: )( 2) سنن: )9/113احلديث أخرجه البيهقي يف ال صور يف ال سعيد بن من ( من حديث أيب هريرو 55-1/3/54(, و

 ( :يف إسييناده ياسييل ابن الزيات م وك, قال البيهقي: وهذا احلديث إنام 6/62مرفوعًا . وقال اامناوي يف فيض القدير :)

مرسيياًل وللحديث برق أخرى . انظر: إرواء الغليل: ملسو هيلع هللا ىلص مرسيياًل وعن عروو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي يروى عن ابن أيب مليكة عن النب

(6/156 . ) 

 ( . 13/122(, واامغني البن قدامة: )7/123( وما بعدها, وبدا،ع الصنا،ع: )10/52انظر: اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 200اخلراج أليب يوسف: م)( 4)

 ( . 13/121(, واامغني البن قدامة: )14/216الف فيه . انظر: احلاوي الكبري: )قال الطافعي: وال أعلا أحًدا خ( 5)

 ( . 102انظر: القوانل الفقهية: م)( 6)
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 املبحث اخلامس: قاعدة: اختالف أسباب امللك ينزل منزلة اختالف األعيان
 

ب دل هذه القاعدو إحدى القواعد اامتعلقة بنظرية ااملكية يف الفقه االسييالمي, وهي باخلصييوم  تعلق بت

أسييباب ااملك ومدى أثره عىل األعيان, وهي قاعدو أصيييلة  ة الفروع, وهي مسييتفادو من حديث بريرو 

سة القاعدو  تنىل يف العنارص (1)اامطهور سباب ااملك يف األعيان, درا , والقاعدو  لقي الضوء عىل أثر  بدل أ

 اآل ية: 

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها: 

 اعدو وردت بنلفاظ كثريو وهي متقاربة األلفاظ ومتحدو اامعاين . هذه الق

, ووردت يف (3)وابن اهلامم يف رشح فتح القدير (2)فالقاعدو باللف  اامذكور ذكرها السييخيسيي يف اامبسييور

 .  (4)الفتاوى البزازية أيًضا

اختالف س::بب املل  »نها: , وم(5)«اختالف س::بب املل  ينلل منللة اختالف العني»وهلا ألفاظ أخرى منها: 

اختالف », وكذلك لف : (7)«اختالف األس::باب بمنللة اختالف األعيان», ومنها لف : (6)«كاختالف العني

سبب يوجب اختالف احلكم صحاب جملة األحكام العدلية: (8)«ال طهورو ما ذكره أ صيغها اام تبدل », ومن 

صاغها األست(9)«سبب املل  قاًم مقام تبدل الذات صيغة اامنلة فقال: , وقد  اذ مص فى الزرقا بعد  عديل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صحيحه: )(1) صحيحه: )5/203احلديث أخرجه البطاري يف  سلا يف  (, يف باب 2/755(, يف باب قبول اهلدية من كتاب اهلبة, وم

 .من كتاب الزكاو ملسو هيلع هللا ىلص إباحة اهلدية للنبي 

 ( . 8/155اامبسور للسخيس: )( 2)

 ( . 6/399رشح فتح القدير: )( 3)

 ( . 4/438الفتاوى البزازية: )( 4)

 ( . 905(, ورشح الزيادات: م)2/772(, والتحرير للحصريي: )2/772انظر: اامبسور: )( 5)

(, 4/55(, و بيل احلقا،ق: )4/114(, ورد اامحتار: )5/199(, وبدا،ع الصيينا،ع: )9/166(, )12/107انظر: اامبسييور: ) (6)

 ( .34(, ورشح الزيادات: م)366وجمامع احلقا،ق: م)

 ( . 4/356انظر: التحرير للحصريي: )( 7)

 ( . 6/129(, )5/199(, وكذلك انظر اامصدر نفسه: )5/276انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

مادو: )( 9) لة األحكام,  قا،ق ل1/62( )98جم جمامع احل لك  كذ طادمي: م)( وانظر  قاء: 367ل ية للزر عد الفقه (, ورشح القوا

 ( .467م)

= 
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سبب املل  كتبدل الذات» ضح منها, فقال:  (1)«تبدل  ضع آخر بنو صاغها السخيس يف مو سبب »و تبدل 

 .  (2)«املل  كتبدل العني

ويالح  مما سييبق أن القاعدو مع كثرو صيييغها وألفاظها  دل عىل معنى واحٍد كام علا أهنا من القواعد التي 

 .  (3)عليها فقهاء احلنفية يف كتبهانص 

و صييدق عيل وفابمة عىل بني هاشييا وبني اام لا »وقد قال الطييافعي يف األم ما يوحي إىل هذا اامدلول: 

اهلدية من صييدقة  صييدق هبا عىل بريرو, وذلك أهنا من بريرو  ملسو هيلع هللا ىلص بنمواهلام وذلك أن هذا   وع, وقبل النبي 

 .  (4)«  وع ال صدقة

أو لرجل كان له جار مسكل فتصدق عىل اامسكل, فنهدى اامسكل : »(5)يؤكد هذا اامعنى أيًضا ويف الكايف ما

شمي حل له  ألن النبي صدق به عليه إىل اهلا سكل مما   صدق به ملسو هيلع هللا ىلص:  إىل الغني... ولو أهدى اام أكل مما  

 .  (6)«إهنا قد بلغت حملها»عىل بريرو, وقال: 

 .  «ل الصفة منللة تبدل الذاتتبد: »(7)ميوجاء يف حاشية البنري

قوله: )بلغت حملها( أهنا ن  رصييفت فيها باهلدية لصييحة ملكها هلا انتقلت عن حكا »قال احلاف  ابن حنر: 

 .  (8)«بطالف الصدقةملسو هيلع هللا ىلص الصدقة فحلت حمل اهلدية, وكانت حتل لرسول اهلل 

( دليل عىل أنه إذا ة، ولنا هديةهو هلا ص::دقيف اللحا الذي  صييدق عىل بريرو به: )ملسو هيلع هللا ىلص قوله »قال النووي: 

 غريت الصييفة  غري حكمها, فينوز للغني رشاؤها من الفقري, وأكلها إذا أهداها إليه, وللهاشييمي ولغريه 

 .  (9)«ممن ال حتل له الزكاو ابتداءً 

طهد بنن القاعدو بمدلوهلا من القواعد التي صل    هذه العبارات وغريها وكذلك  فريع الفقهاء عىل هذا األ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  644( ف2/1072اامدخل الفقهي العام: )( 1)

 ( . 9/166اامبسور للسخيس: )( 2)

 ( . 4/55(, و بيل احلقا،ق: )4/434(, والفتاوى البزازية: )301, 5/199انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 ( .2/81األم: )( 4)

 ( . 1/340الكايف: )( 5)

 ( يف باب قبول اهلدية من كتاب اهلبة . 5/203احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 6)

 ( . 4/130حاشية البنريمي: )( 7)

 ( . 3/357فتح الباري البن حنر: )( 8)

 ( . 10/142رشح النووي: )( 9)

= 
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 اعتنى هبا الفقهاء واهلل أعلا . 

 ثانيًا: مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

 اختالف سبا ااملك أو  بدل سبا ااملك يفيض إىل مدلوٍل واحٍد وإن حصل االختالف يف التعبري .  :قوهلا

امقصييو هنا وا (2). وكذلك التبدل هو التغري (1)واالختالف: هو ضييد اال فاق, والتغري من خلف فوه: إذا  غرّي 

 هو اامعنى اللغوي . 

 : ثالثًا:االمعنىااإلجمالياللقاعدة

إىل ذلك ال ء متبدل  يشء ما أو عٍل أو سلعة يفيض  القاعدو  دل عىل أن  بدل واختالف أسباب ااملكية يف

 .  (3)حكاًم فكننه غري العل السابقة وإن ن يتبدل هو حقيقةً 

سبا ااملك هو  غري أسباب ااملك من بيع, وهبة أو صدقة أو إرث أو  واامراد باختالف أسباب ااملك أو  بدل

 .  (4)نحو ذلك, وقد يراد به  بدل صفة العل كطمر تلل أو خل تمر

ط ر  سها حقيقًة, وي سبا متلكها  عترب عينًا متبدلة حكاًم, وإن كانت هي العل نف فالعل ااموجودو إذا  غري 

 يف ذلك رشبان: 

 .  (5)ابؤ عىل التحايل  ألن احليل كلها حمرمةاألول: عدم التو

 الثاين: أن ال يكون مما جيري فيه الربا . 

ا
ارابعًا:اأقوالاالفقهاءافيااعتباراالقاعدةاوصحتها،اواألدلةاعليها:ا

سبقت االشارو إىل أن القاعدو مما نص عليه فقهاء احلنفية, إال أن فقهاء اامذاها األخرى ن االفوا يف مدلول 

 و عىل هذا  عترب القاعدو صحيحة من األصول التي استقر عليها العمل..  (6)القاعدو هذه

 و األدلة عليها كام ييل: 

طة فقال: عندكا يشء؟ فقالت: ال, إال يشء بعثت ملسو هيلع هللا ىلص قالت: دخل النبي  >عن أم ع ية -1 عىل عا،

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 251-250وسيف: م)(, واامعنا ال69-68(, واامصباح اامنري: م)310انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 1)

 ( . 44انظر: اامعنا الوسيف: م)( 2)

 ( . 1/204(, وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )1/86انظر: درر احلكام: )( 3)

 ( . 1/204انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: )( 4)

 ( . 6/116انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

(, واامنتفى 10/142(, ورشح النووي: )1/340(, والكايف البن قدامة: )4/130ريي: )(, وحاشييية البن2/81انظر: األم: ) (6)

 ( .51-50(, والقواعد البن رجا: م)138-2/117للباجي: )

= 
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 . (1)«غت حملهاإهنا قد بل»به إلينا أم ع ية من الطاو التي بعثت إليها من الصدقة, قال: 

صدق به عىل بريرو, قال: ملسو هيلع هللا ىلص قال: أا النبي  عن أنس بن مالك -2 صدقة، »بلحٍا فقيل:   هو هلا 

 .  (2)«ولنا هدية

سول اهلل  صدق الذي هو حمظور عليه كتبدل العل ملسو هيلع هللا ىلص حيث جعل ر سبا ااملك وهو االهداء, من الت  بدل 

 .  (3)يف احلكا, فصار اللحا هدية بعد أن كان صدقة

ااعلىاالفروعاالفقهية:اامًسا:اتطبيقاتاالقاعدةخ

 : منها هناك فروع فقهية كثريو يمكن ترجيها عىل األصل اامذكور, أذكر  لة

لو اشيي ى من آخر عينًا ثا باعها من غريه, ثا اشيي اها من ذلك الغري ثا ابلع عىل عيا قديا  -1

 . (4)ذا ااملك غري مستفاد من جانبهكان به عند البا،ع األول, فليس له أن يردها عليه  ألن ه

ا, وأحدث ااموهوب له عليها بناًء أو  ومنها:-2 لو حصييل يف ااموهوب زيادو متصييلة كنن كان أرضييً

سمن عند ااموهوب له أو غري ااموهوب عىل جهة  بدل به  ضعيًفا, ف شنًرا أو كان حيواًنا  غرَ  فيها 

 ؟ (5)الرجوع  عن اهلبة حينئذ أم الاسمه كنن كان حن ة ف حنت, وجعلت دقيًقا فهل يصح 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل: 

 (8), وهي رواية عن االمام أمحد(7), واامالكية(6)ال يصييح الرجوع فيها, وهذا مذها احلنفية القول األول:

 .  (9)وعليها اامذها

ل إليه من جهة الواها, فلا يملك واسييتدلوا بنن الزيادو اامتصييلة للموهوب له, لكوهنا نامء ملكه, ون  نتق 

 .  (10)الرجوع فيها كاامنفصلة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .     680  احلديث  سبق ترجيه يف م )( 1)

 (.680ه يف م )احلديث  سبق ترجي(2)

 ( . 467انظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا: م)( 3)

 ( . 467نظر: اامصدر السابق: م)ا( 4)

 ( . 869(, مادو: )480-1/479انظر: جملة األحكام العدلية: )( 5)

 ( .5/699(, والدر اامطتار: )12/56انظر: اامبسور: ) (6)

 ( . 6/141انظر: اامدونة الكربى: )( 7)

 ( .8/266انظر: اامغني البن قدامة: )( 8)

 ( . 17/94انظر: االنصاف: )( 9)

 ( . 8/266(, واامغني: )12/56ر: اامبسور: )انظ( 10)

= 
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 .  (1)وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع يف األصل لئال يفيض إىل سوء اامطاركة ورر التطقيص 

قدمها ابن  (3), وهي رواية عن االمام أمحد(2)يصييح الرجوع فيها, وهذا مذها الطييافعية القول الثاين:

 .  (4)قدامة

 .  (5)ذلك ألهنا زيادو يف ااموهوب, فلا متنع الرجوع كالزيادو قبل القبض والزيادو اامنفصلةو

صل الذي بل أيدينا, وألن الواها إذا أراد الرجوع يف هبته  الذي يظهر صحة الرجوع لأل هو القول بعدم 

, واهلل أعلا بالصييواب . ليس له ذلك إال أن يرجع بالزيادو والزيادو ليسييت مما وهبه, وال مما حدث يف ملكه

 هذا إذا كانت الزيادو متصلة . 

صلًة كولد طنرو, وكسا العب وأما إذا كانت الزيادو منف د, فال متنع الرجوع بال خالٍف بل البهيمة, وثمر ال

 .  (6)الفقهاء

نقد لو خرج اامبيُع من ملك اامطيي ي, فاشيي اه البا،ع من اامالك الثاين بنقل مما باعه قبل  ومنها:-3

 الثمن جاز  ألن اختالف ااملك بمنزلة اختالف العل, فيمنع حتقق الربا . 

ولو مات اامط ي فاش اه البا،ع من وارثه بنقل مما باَع قبل نقد الثمن ن جيز  ألن سبا ااملك هناك ن  

 .  (7)اتلف, وإنام قام الوارث مقام اامط ي بدليل أنه يرد بالعيا, ويرد عليه

ط ي, ثا  قابل البا،ع مع  ومنها:-4 طفعة للم طفيُع ال سلَّا ال شفيع, ف لو باَع عقاًرا لغريه, وكان له 

سبا جديٍد وهو  طفعة حيث كان عوده إليه ب طفيع أن ينخذ العقار من البا،ع بال ط ي البيَع, فلل اام

 االقالة, ألهنا بيع جديد يف حق ثالث, والطفيع هنا ثالثهام . 

 .  (8)،ع من اامط ي كان للطفيع أخذ باألوىلوكذلك لو اش اه البا 

صدق هبا,  ومنها:-5 سبا جديٍد بنن باعها منه أو   لو وها لغريه العل ااموهوبة له, ثا عادت إليه ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/266انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( . 2/367(, واالقناع: )9/244انظر: اامنموع: )( 2)

 (  . 11/94(, والرشح الكبري للمقدا: )8/266انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 8/266انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

 صدر السابق . انظر: اام( 5)

 ( . 8/267(, واامغني البن قدامة: )9/244انظر: اامنموع: )( 6)

 ( . 5/199انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 7)

 ( . 468(, ورشح القواعد: م)6/237انظر: الدر اامطتار ورد اامحتار عليه: )( 8)

= 
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 .  (1)فنراد الواها أن يرجع هببته ال يملك ذلك

شمي أو باعها من الفقري أو اامسكل إذا أخذ زكاو أو صدقة ثا أهداها لغني أو وهبها للها ومنها:-6

 .  (2)أحدمها حل ذلك اامال هلام لتبدل العل بتبدل ااملك

لو  صدق رجل عىل قريبه أو أع اه زكاو ماله ثا مات اامتصدق عليه, وعادت الصدقة أو  ومنها:-7

 .  (3)الزكاو للمع ى باالرث ملكها, وما ضاع ثوابه

ها:-8 ،د الربوية إىل الفقراء ومصييي ومن لة رصف الفوا مما يعلا أن موضييوع مسييين نه  فإ الح اخلري, 

االستفادو من فوا،د البنوك أو عدم االستفادو منها كان مما اختلف فيه الفضالء اامعارصون, ثا قرروا 

ها للفقراء وعدم  ركها يف البنوك, ولكن بقيت اامسنلة خمتلًفا فيها من حيث اامصارف ءأخذها وإع ا

 التي  رصف إليها هذه الفوا،د . 

لذي ي هو إنفاقها عىل الفقراء أو رصفها إىل اجلهات التي متد الفقري بوسيييلة من الوسييا،ل أو إىل  ليظهرا

 .  (4)اامصلحة العامة التي متس احلاجة إليها

سب ومنها:-9 سند بمنزلة  بدل ال صك وال ضاً  بدل ال وألف ثمن  ا, فكام أنه لو أقر رجل بنلف قر

ام إمضاؤه وختمه هاجلهة, وفيألف دون بيان كل منهام  يفلفان, فكذلك لو كتا سندين أمبيع, يلزمه 

 . (5) ف هبام يلزمه زا،دو  ألن  بدل السند بمنزلة  بدل السباوهو مع

 لو وها لرجل هبًة ثا اعتاض منه عن اهلبة فهل يصح له الرجوع يف اهلبة أم ال؟  ومنها:-9

 يعوض الواها شيييًئا عام وهبه له, إال أنه لو األصييل يف اهلبة أهنا من عقود التربعات أي أن ااموهوب له ال

رشر العوض مقابل ال ء  ااموهوب أو لو اعتاض الواها منه اختلف  صدرت اهلبة من الواها مق نة ب

 الفقهاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال: 

ست هبة, و ثبت فيها أحكام البيع, ويفيد ااملك بنف القول األول: رشر العوض بيع لي سه من إن اهلبة ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 468(, ورشح القواعد: م)5/703انظر: حاشية ابن عابدين: )( 1)

 ( . 1/204سوعة القواعد الفقهية: )مو انظر: (2)

 ( . 50(, والقواعد البن رجا: م)1/92(, ورشح اامنلة: )27ويف اامسنلة  فصيل انظره يف رشح اخلامتة: م)( 3)

(, وقرار اهليئة الرشييعية لرشييكة الراجحي اامرصييفية, وانظر: 16/98(, )15/490, )11/251انظر: فتاوى اللننة الدا،مة: )( 4)

 ( . 1/297اعد الفقهية للندوي: )موسوعة القو

 ( لسليا باز . 1/92انظر: رشح اامنلة: )( 5)

= 



 674 الفهارس 

 (2), والطافعية يف الصحيح(1)غري رشر القبض, وال يملكان الرجوع عن الترصف, وهو مذها اامالكية

 .  (4), وبه قال زفر من احلنفية(3)وهو اامذها عند احلنابلة

نه   قد وجد إال أ يك العل بعوٍض و قد, ألن البيع متل هذا الع بنن معنى البيع موجود يف  تدلوا  واسيي

 .  (5)واختالفها ال يوجا اختالف احلكا كحصول البيع بلف  التمليك اختلفت العبارو,

اهلبة برشيير العوض عقد هبة ابتداًء, بيع انتهاًء إذا حصييل التقابض من ال رفل, وهذا  القول الثاين:

 .  (8), واحلنابلة(7), وقول عند كل من الطافعية(6)مذها احلنفية

وكذلك إذا اعتاض عنها الواها, يراعى فيها حكا اهلبة قبل  ويرى فقهاء احلنفية أن اهلبة برشيير العوض,

 .  (9)القبض, والبيع بعده, فهي هبة ابتداًء, وبيع انتهاءً 

 .  (10)وال يصح له الرجوع عام وهبه إذا  قايضا, فإن اهلبة بعوٍض بمنزلة البيع

صا سبا ااملك يف ااموهوب له, فكان يف االبتداء هبة ثا  ستدلوا بننه اختلف  ر يف االنتهاء بيًعا, ويعمل يف وا

هذا العقد بالطييبهل  قدر االمكان, فيعترب فيه القبض واحليازو عماًل بطييبه اهلبة, ويعترب فيه حق الطييفعة 

 .  (11)وعدم صحة الرجوع عماًل بطبه البيع

ش ار العوض عىل عقد اهل القول الثالث: رشر العوض هبة ابتداًء وانتهاًء, وال يؤثر ا بة وهو إن اهلبة ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 315(, والقوانل الفقهية: م)67-6/66(, ومواها اجلليل: )7/117انظر: حاشية اخلريش: )( 1)

 ( . 2/404(, ومغني اامحتاج: )1/447انظر: اامهذب: )( 2)

 ( . 7/116(, واالنصاف: )281-8/280انظر: اامغني: )( 3)

 ( . 12/75انظر: اامبسور: )( 4)

 ( . 2/404(, ومغني اامحتاج: )7/117انظر: حاشية اخلريش: )( 5)

 ( . 6/32(, وبدا،ع الصنا،ع: )7/133(, ورشح فتح القدير: )12/75انظر: اامبسور: )( 6)

 ( . 2/404(, ومغني اامحتاج: )1/447انظر: اامهذب: )( 7)

 ( . 7/116وي: )انظر: االنصاف للمردا( 8)

 ( . 2/519(, والدر اامطتار: )3/53انظر: االختيار: )( 9)

 ( . 7/322انظر: البحر الرا،ق: )( 10)

 ( . 4/539(, وحاشية ابن عابدين: )7/133(, ورشح فتح القدير: )6/32انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 11)

= 



 675 الفهارس 

 .  (2)من احلنابلة, وقال وهو الصحيح (1)قول لإلمام أمحد نقله أبو اخل اب عنه, وانترص له احلارثي

هو القول بعدم صييحة الرجوع يف اهلبة برشيير العوض  ألن  بدل السييبا كتبدل العل,  الذي يظهر لي

 . فصارت اهلبة بيًعا, ويثبت فيها أحكام البيع اخلاصة, واهلل أعلا بالصواب 

صل اامذكور, واهلل ااموفق  شباهها ونظا،رها عىل األ صل إىل تريو أ هذه  لة من الفروع  نري لنا ال ريق اامو

 واهلادي إىل سواء السبيل . 

  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سعود احلار( 1) سعود بن أمحد بن م سعد الدين م سنة )احلارثي: هو أبو حممد  سنة 652ثي, كان رأ  احلنابلة يف وقته, ولد  (, و ويف 

 (هي . 711)

 ( . 4/347(, والدرر الكامنة: )2/362انظر: الذيل عىل ببقات احلنابلة: ) 

 ( . 6/300(, والرشح الكبري واامغني مًعا: )7/116انظر: االنصاف: )( 2)
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 الفصل الثالث :  القواعد والضوابط يف االستحقاق يف امللكية 

 و فيه أحد عرش مبحثًا:

 :لك للمسييتحق من  املبحث األول نة يوجا اام بالبي قاعدو: االسييتحقاق 

 . األصل

 :دو: اسييتحقاق األصييل بالبينة يوجا اسييتحقاق الزوا،د قاع املبحث الثاين

 . اامنفصلة

 :قاعدو: االستحقاق بالسبا ال باحلاجة   املبحث الثالث. 

 :قاعدو: استحقاق االذن ال يغري حكا ااملك  املبحث الرابع . 

 :قاعدو:  االستحقاق ال يمنع متام الصفقة املبحث اخلامس . 

 :حق سابق عىل العقد يب ل العقدقاعدو:االستحقاق ب  املبحث السادس . 

 : ضابف: استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العل املبحث السابع . 

 :ضابف: استحقاق الثمن ال يوجا نقض العقد املبحث الثامن . 

 :قاعدو: استحقاق ما ليس فيه حكا العقد ال يؤثر يف العقد املبحث التاسع . 

 :هو بالنظر إىل الرشر اامذكور يف ضابف: استحقاق الربح إنام  املبحث العارش

 . عقد الرشكة

 :رش ط ي يوجا الرجوع  املبحث احلادي ع ستحقاق اامبيع عىل اام ضابف: ا

 . بالثمن عىل البا،ع
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 املبحث األول: قاعدة: االستحقاق بالبينة يوجب امللك للمستحق من األصل
 

وجا للملكية, وهي قاعدو مهمة يف هذا الباب, هذه القاعدو من القواعد التي هلا صييلة باالسييتحقاق اام

 و طمل بمدلوهلا ومفهومها أغلا اامسا،ل الفرعية من أحكام االستحقاق.

 دراسة القاعدو  تنىل يف األمور اآل ية:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها.

سور صاحا اامب رار والبينة بننه لو أقام رجل قثا فرق بل اال», فقال: (1)هذه القاعدو باللف  اامذكور ذكرها 

البينة أن اجلارية له, به اسييتحق ولدها معها, والفرق أن االسييتحقاق بالبينة يوجا ااملك للمسييتحق من 

األصل. أال  رى أن الباعة يرجع بعضها عىل بعض باليمل, فيتبل أن الولد انفصل من ملكه, فكان مملوكًا 

ااملك للمقر له من األصل حتى ال يرجع الباعة بعضها عىل بعض له, فنما االستحقاق باالقرار فال يوجا 

 «.باليمل, ولكن استحقاق ااملك له مقصور عىل احلال... 

 .(2)وأشار إىل مدلول هذه القاعدو كثري من الفقهاء يف مصنفاهتا

 .(3)وهي من القواعد التي استقر عليها العمل عند فقهاء احلنفية

 وما يتعلق بها: ثانياً: شرح مفردات القاعدة

 دراسة مفردات القاعدو  نا عىل الوجه التايل:

 معنى االستحقاق لغة واصطالحار: -أ

, وإما بمعنى ثبوت احلق (5), من استحق يستحق إذا بلا احلق(4): إما بمعنى بلا احلقاالستحقاق يف اللغة

 .(7)﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ومنه قوله  عاىل: ﴿ ,(6)ووجوبه

  :واالستحقاق اصطالحار 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.18/75( اامبسور للسخيس: )1)

قدير: )6/166( انظر: اامبسييور: )2) ية: )7/50(, ورشح فتح ال عدل كام ال لة األح يل: 1/227(, ورشح جم (, وجواهر االكل

(2/154.) 

 (.1/227( انظر: رشح اامنلة: )3)

 (.275(, واام لع عىل أبواب اامقنع: م)5/190( انظر: حاشية ابن عابدين: )4)

 (.4/1461) (, والصحاح:147(, وخمتار الصحاح: )م56( انظر: اامصباح اامنري: م)5)

 ( انظر: اامصادر السابقة.6)

 ( من سورو ااما،دو.107( اآلية: )7)
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 كان حقًا للغري. , واامستحق بالفتح ما(1)هو ظهور كون ال ء حقًا واجبًا للغري-1

 .(2) عوضو رفع ملك يشء بثبوت ملك قبله بغريهأو -2

سباب ااملك أو احلكا بإخراج  سبا من أ سبا النتزاع ااملكية من ال ء الذي جرى فيه ااملك ب أعني: قيام 

 .(3)ه بعد ثبوت سببه ورشوبه وانتفاء موانعهاامدعي فيه من يد حا،زه إىل يد مدعي

 .(5), أو ضامن العهدو(4)كأما فقهاء الطافعية واحلنابلة يستعملونه باامعنى اللغوي ويعربون عنه بضامن الدر

سلا ما ليس ملكًا له,  ستحقاق ظهر أن البا،ع باع و ستحقاق والرد بالعيا بننه باال ويمكن أن يفرق بل اال

البيع والتسليا له شبهان: فهو يطبه من جهة بيع الفضويل ويطبه من جهة أخرى الغصا, وال افى أن هذا 

ومن جهة كونه غصييبًا يكون اامطيي ي بمنزلة غاصييا الغاصييا, ويكون اامبيع واجا الرد, بطالف الرد 

بالعيا فإن رشاء اامطيي ي فيه للمبيع اامعيا هو رشاء حمض, واامبيع ليس له شييبه الغصييا حتى يمكن 

 .(6)«تباره ردًا ال بيعاً اع

 سبب االستحقاق أو ما يرهر به االستحقاق:-ب

سبا االستحقاق كام ذكره فقهاء اامالكية هو قيام البينة عىل عل ال ء اامستحق أنه ملك للمدعي وال يعلا 

 .(7)خروجه, وال خروج يشء منه عن ملكه حتى اآلن وهذا بغري خالف بل الفقهاء

, كام يثبت بإقرار اامطيي ي للمسييتحق أو بنكوله عن (8)حقاق بالبينة عند عامة الفقهاءوعىل هذا يثبت االسييت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.24(, والتعريفات الفقهية: م)5/190( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.2/266(, والرشح الصغري: )2/154(, وجواهر االكليل: )295-5/294( انظر: مواها اجلليل: )2)

 (.2/154( انظر: جواهر االكليل: )3)

سواء أكان الثمن 4) ( هو أن يضمن شطص ألحد العاقدين ما بذله لآلخر إن خرج مقابله مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصحة 

 (.2/121معينًا أم يف الذمة. رشح الزرقاوي عىل التحرير: )

 (.3/349(, ورشح منح اجلليل: )3/369( انظر: كطاف القناع: )5)

 (.469ية: م)( انظر: رشح القواعد الفقه6)

ية: )7) ند تاوى اهل بدين: )4/143( انظر: الف عا ية ابن  ناين: )5/192(, وحاشيي ية الب يل: 6/157(, وحاشيي (, ورشح منح اجلل

ية اامحتاج: )2/154(, وجواهر االكليل: )7/148) ية البنريمي: )323-8/322(, وهنا (, وكطييياف 4/345(, وحاشيي

 (.4/131القناع: )

(, وهناية اامحتاج: 355(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)4/141(, والفتاوى اهلندية: )5/192: )( انظر: حاشية ابن عابدين8)

(8/322-323.) 
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 .(1)علا باالستحقاقل نفي اليم

وأما سبا ادعاء العل اامستحقة فهو سبا متلك العل اامدعاو من إرث أو رشاء أو وصية أو وقف أو هبة أو 

 .(3), إىل غري ذلك من أسباب ااملكية(2)حرية

 :االستحقاقأقسام -ج

 :(4)االستحقاق من حيث أثره ينقسا إىل قسمل-1

ستحقا ستحق بالكلية بحيث ال يبقى لغري اامدعي  قاألول: اال اامب ل للملك بالكلية: وهو يب ل ااملك يف اام

 حق التملك فيه مثل العتق, واحلرية األصلية.

يوجا فسخ العقد عىل الظاهر عند احلنفية  الثاين: االستحقاق الناقل للملكية من مالك إىل آخر, والناقل ال 

 ألنه ال يوجا ب الن ااملك, بل يوجا  وقفه عىل إجازو اامستحق.

 االستحقاق من حيث ما يظهر به ينقسا إىل ثالثة أقسام:-2

 األول: االستحقاق بالبينة.

 الثاين: االستحقاق بإقرار اامط ي.

حتليف اامدعى عليه عىل أنه ال يعلا أن اامبيع ملك  امسييتحقالثالث: االسييتحقاق بالنكول وهو أن ي لا ا

 .(5)اامستحق

 الكالم عىل االستحقاق بالبينة: -د

 سبق الكالم عىل االستحقاق, والكالم عىل البينة ينا عىل الوجه اآلا:

 تعريف البينة لغة واصطالحار: -1

يبُل فهو بل, وجاء با،ن عىل األصل. ومادو  من بان األمر»البينة يف اللغة مؤنث البل, قال يف اامصباح اامنري: 

 .(6)«بل وما اشتق منها  دور حول معنى الظهور واالنكطاف والوضوح والتنيل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/131( انظر: اامصادر السابقة وكطاف القناع: )1)

 (.2/154( انظر: جواهر االكليل: )2)

 ( انظر: اامصادر السابقة يف هامش االستحقاق بالبينة.3)

 (.5/192ن عابدين: )( انظر: حاشية اب4)

 (.5/196( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

 (.1/3(, واامعنا الوسيف: )1/87(, واامصباح اامنري: )1367( انظر: لسان العرب: )6)
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 .(2), وقيل: البينة هي شهادو شهود(1)ويف االص الح: البينة اسا لكل ما يبل احلق ويظهره

لبينة عىل اامدعى فيه وهو اامال اامسييتحق واامقصييود باالسييتحقاق بالبينة هو االسييتحقاق القا،ا عىل إثبات ا

 واجبًا للغري.

ستحق  سبا ملكه أو ما يف معناه كالعتق  -بالكس–واام سبق فيه  هو اامدعي الذي يقوم بم البة حقه الذي 

 واحلرية. واهلل أعلا بالصواب.

ا

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:

امعتربو رشعًا, وإذا  وفرت فيه رشوبه وانتفت موانعه فإنه القاعدو  دل عىل أن االسييتحقاق إذا ثبت بالبينة ا

يفيد ااملك, فاامدعي الذي ي لا احلق يف اامال الذي ثبتت فيه الدعوى, ويقوم عىل االسييتحقاق بمعنى 

 ثبوت احلق ووجوبه.

ستحقاق بمعنى بلا احلق بدون إقامة البينة عليه دعوى جمردو, وال يث  وهي بت به طري بمدلوهلا إىل أن اال

 االستحقاق بمعنى ثبوت احلق. 

وال يفيد ااملك يف العل اامسييتحقة للمدعي اام الا للحق, واالسييتحقاق يثبت به إخراج اامسييتحق من غري 

 اامالك إىل اامالك وهو يفيد التملك ولو بدون رضا اامدعى عليه.

 وهي بمفهومها  دل عىل أن االستحقاق بمنرد االدعاء ال يوجا ااملك.

 شننه إىل اامرافعة أو القضاء. واهلل أعلا. وإنام

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراالقاعدة،اوصحةااألدلةاعليها:ا

 صحة القاعدو مبنية عىل مسنلة الرجوع بالثمن إذا ثبت االستحقاق بالبينة.

 .(3), وبه يب ل البيعولقد ا فق الفقهاء عىل أن االستحقاق إن ثبت بالبينة فإن اامط ي يرجع بالثمن عىل البا،ع

 .(4)يعتربون هذه القاعدو صحيحة, بمضموهنا ومدلوهلا بغري خالف بينها -رمحها اهلل-وعىل هذا الفقهاء 

ألن االسيتحقاق يسيتوجا ااملك للغري يف اامال اامسيتحق, ويقيضي عىل العقد الراهن فال بد أن يكون ذلك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.15( انظر: ال رق احلكمية البن القيا: م)1)

(, وإعالم 6/566غاية اامنتهى: ) (, وم الا أوىل النهى يف رشح4/394(, وفتح الوهاب: )1/161( انظر:  برصييو احلكام: )2)

 (.35/394(, وجمموع فتاوى شيخ االسالم: )1/90ااموقعل: )

شية ابن عابدين: )3) صولل: )4/194( انظر: حا رص خليل: )2/151(, وجامع الف شية الزرقاين عىل خمت (, ومواها 5/4(, وحا

 (.5/198واالنصاف: )(, 8/78(, واامغني البن قدامة: )1/288(, واامهذب: )5/307اجلليل: )

 (.4/131( وكطاف القناع: )5/307(, ومواها اجلليل: )2/151(, وجامع الفصولل: )4/143( انظر: الفتاوى اهلندية: )4)
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 قا،اًم عىل البينة حتى يثبت به ااملك.

االسييتحقاق ما روي عن باوو  يف بيع اخلالم قال: بيع اخلالم إذا باعه وهو يرى أنه له ويؤكد أصييل 

 .(1)ثا استحق بعد, فإنه يرد اامبيع إىل أهله, ويرد عىل اامط ي رأ  ماله

 و عتمد عىل أصل هذه القاعدو مسنلة استحقاق اامبيع عىل اامط ي وبيان اامسنلة عىل النمف التايل:

 جهان:اامسنلة فيها و

 الوجه األول: أن يثبت االستحقاق يف اامبيع كله.

 اختلف الفقهاء يف هذا الوجه عىل ثالثة أقوال: 

بت  القول األول: قًا سييواء أث با،ع م ل بالثمن عىل ال له ب ل البيع, ويرجع اامطيي ي  إذا اسييتحق اامبيع ك

ستحقاق بالبينة أم باالقرار أم بالنكول, وهذا مذها احلنابلة ستحقاق , (2)اال طافعية إذا كان اال ومذها ال

 .(3)بالبينة

يب ل البيع إن كان االسييتحقاق مب اًل للملك, وهو االسييتحقاق الذي يرد عىل حمل ال يقبل  القول الثاين:

التملك, فإن كان االسييتحقاق ناقاًل للملكية وهو الذي يرد عىل حمل قابل للتملك, كان العقد موقوفًا عىل 

أجازه نفذ وإن ن جيزه انفسييخ مان يرجع اامطيي ي عىل البا،ع بالثمن أو ما ن يقبض إجازو اامسييتحق, فإن 

 اامستحق حقه, ويرجع اامط ي عىل البا،ع إذا كان االستحقاق بالبينة.

وأما إذا كان االسييتحقاق بإقرار اامطيي ي أو بنكول عن اليمل فليس للمطيي ي أن يرجع عىل البا،ع, وهذا 

, إذا كان االسييتحقاق باالقرار والنكول, وبه قال ابن القاسييا من (5)مذها الطييافعية, و(4)مذها احلنفية

 .(6)اامالكية

 وعللوا ذلك بتقصري اامط ي باع افه باالستحقاق مع الرشاء أو بنكوله.

صحة  القول الثالث: ط ي أن يرجع عىل البا،ع إن ن يعلا ب طهور وللم ستحق اامبيع ب ل العقد عىل اام إذا ا

سبق ظلا البا،ع لبيعه ما ليس  ملك طهور  نظرًا ل البا،ع, وال عدمه وكذلك إن علا عدم ملك البا،ع عىل اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/29(, وكذلك عن الطعبي. مصنف ابن أيب شيبة: )8/192( أخرجه عبد الرزاق يف اامصنف: )1)

 (.1/336(, وحاشية الرشواين عىل التحفة: )5/445(, وهناية اامحتاج: )1/288( انظر: اامهذب: )2)

 (.4/598( انظر: اامغني: )3)

 (.5/440(, والفتاوى البزازية: )2/151( وما بعدها, وجامع الفصولل: )5/192( انظر: حاشية ابن عابدين: )4)

 (.5/445( انظر: هناية  اامحتاج: )5)

 (.5/4( وحاشية الزرقاين: )5/307( انظر: مواها اجلليل: )6)
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 .(1)يف ملكه, فهو أحق باحلمل عليه, وهو مذها اامالكية

شيئًا ن  ط ي الرجوع بثمن اامبيع م لقًا  ألنه باع  ستحق ب ل العقد, وللم لعل األوىل أن يقال إن اامبيع إذا ا

 وهو الغاصا من جهة, والغار من جهة, واهلل أعلا بالصواب.يملكه 

 الوجه الثاين: أن يثبت االستحقاق عىل بعض اامبيع دون كله.

 اختلفوا هل يب ل العقد أم ال؟ وكيف يرجع اامط ي عىل البا،ع بالثمن عىل ثالثة أقوال أيضًا:

أو مثليًا ويرجع اامط ي بالثمن عىل البا،ع م لقًا, يب ل البيع يف اجلميع, سواء كان اامبيع قيميًا  القول األول:

 .(4), ومذها اامالكية إن استحق األكثر(3), وقول للطافعية(2)وهو رواية عند احلنابلة

طافعية القول الثاين: ستحق, ويصح يف القدر الباقي, وهذا قول لل , ومذها احلنفية (5)يب ل البيع يف القدر اام

 .(6)بيعإن استحق البعض بعد قبض اام

ستحق  القول الثالث: صة القدر اام سك بالباقي والرجوع بح سخ, وبل التم ط ي بل رد اامبيع بالف اري اام

 . واهلل أعلا بالصواب.(8), ومذها احلنفية إن استحق اامبيع قبل القبض(7)والثمن وهو رواية عند احلنابلة

اخامساً:اتطبيقاتااالقاعدةا،اوتخريجاالفروعاعليها:

 عىل هذه القاعدو فروع فقهية كثريو أذكر هنا  لة:  بق 

لو اش ى جارية, فولدت عنده ال باستيالده ثا استحقها رجل ببينة ال بإقرار اامط ي فإنه ينخذها  منها:-1

ستحق الولد بذلك ولكن  ستحقها بمنرد إقرار اامط ي له هبا ال ي وولدها معها وأرشها إن كان , وأما إن ا

 .(9)ضاء بالولديط ر فيه الق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/4(, ورشح الزرقاين عىل خمترص خليل: )5/307( انظر: مواها اجلليل: )1)

 (.4/598( واامغني: )6/290( انظر: االنصاف: )2)

 (.10/367(, وفتح العزيز: )3/94(, واجلمل: )12/219(, و)10/367( انظر: اامنموع: )3)

(, ولفقهاء 5/162(, و)6/166, وحاشييية الزرقاين: )(6/159(, وحاشييية اخلريش: )3/469( انظر: حاشييية الدسييوقي: )4)

 (.6/166اامالكية  فصيل و فريق بل الطا،ع وغريه واالعتبار عندها باألكثر. انظر: حاشية البناين: )

 (.12/219(, واامنموع: )10/367( انظر: فتح العزيز: )5)

 (.5/439(, والفتاوى البزازية: )4/201( انظر: حاشية ابن عابدين: )6)

 (.6/290( انظر: االنصاف: )7)

 (.5/543(, ورشح فتح القدير: )4/201( انظر: حاشية ابن عابدين: )8)

 (.5/197(, وحاشية ابن عابدين: )7/43( انظر: رشح فتح القدير: )9)
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 .(1)مسنلة الدابة إن اش اها رجل ثا استحقها آخر ومنها:-2

لو زرع رجل أرضًا, ثا استحقت األرض فإن ن ينتفع بالزرع بنن ن يبلغ بورًا ينتفع به فلمستحق  ومنها:-3

له  األرض أخذ الزرع معها بال يشء يغرمه للزارع عوضييًا عن البذر واحلرث والسييقي وغريها, ألنه ثبت

ها،ا  يه إذا قلع ولو لرعي الب به فف غه بورًا ينتفع  عد بلو لك من األصيييل, وإن اسييتحقت األرض ب اام

 .(2)فللمستحق قلعه

ستح ومنها:-4 طفعة, ويملك اام طفوع ب لت ال ستحق اام طفيع بالثمن  قلو ا صله, ويرجع ال طفوع من أ اام

 .(3)عىل من أخذه منه

ستحق العل اامك او بإق ومنها:-5 ستحق األجرو؟ لو ا ستحق فهل  ب ل االجارو؟ ومن ي امة بينة من قبل اام

 مسنلتان:

 األوىل: هل  ب ل االجارو عند استحقاق العل اامك او أم ال؟

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:

 .(5), واحلنابلة(4)ب الن االجارو بالفسخ, وهذا مذها الطافعية القول األول:

ثاين: فة وقف االجارو  القول ال مذها احلني جازو اامسييتحق, وهو  ية(6)عىل إ امالك ند (7), وا , وهو احتامل ع

 .(8)احلنابلة بناء عىل جواز بيع الفضويل و وقفه عىل إجازو اامالك

 الثانية: من يستحق األجرو, هل يستحقها العاقد أم اامستحق؟

 اختلفوا يف اامسنلة وذهبوا إىل اجتاهات عىل النحو التايل:

األجرو للمسييتحق إن كانت االجازو قبل اسييتيفاء اامنفعة, وكذا إن كانت بعد اسييتيفاء بعض  ل:االجتاه األو

اامنفعة وأما إن كانت االجازو بعد اسييتيفاء اامنفعة فاألجرو للعاقد, وال اعتبار لإلجازو حينئذ. وهذا مذها 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/197( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.7/151(, ورشح منح اجلليل: )2/154( انظر: جواهر االكليل: )2)

(, وكطيياف القناع: 1/390(, واامهذب: )8/344(, ورشح فتح القدير: )5/148(  و )4/202نظر: حاشييية ابن عابدين: )( ا3)

(4/189.) 

 (.9/261(, واامنموع: )5/430( انظر: حاشية اجلمل عىل اامنهو: )4)

 (. ر أوىل.6/34(, واالنصاف: )5/475( انظر: اامغني: )5)

 (.4/436( انظر: الفتاوى اهلندية: )6)

 (.5/296( انظر: مواها اجلليل: )7)

 (.6/34( انظر: االنصاف: )8)

= 
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 .(1)احلنفية

قاق بعد األمد, واامراد بام مىض ما قبل احلكا األجرو للعاقد فيام مىض, وكذلك إن كان االستح االجتاه الثاين:

, وبه قال حممد بن احلسن (2)باالستحقاق, وأما بعد احلكا باالستحقاق فاألجرو للمستحق وهو قول اامالكية

 .(3)من احلنفية

األجرو للعاقد إن كانت العل اامك او غري مغصييوبة  ألنه اسييتحقها بااملك ظاهرًا وأما إن  االجتاه الثالث:

كانت العل اامؤجرو مغصوبة, وجيهل اامستنجر الغصا فاألجرو للمستحق, ويرجع اامالك عىل الغاصا, 

ستوفاها والقرار ستنجر باامنفعة التي ا ستوفها فقرار  (4)أو اام ستوىف اامنفعة, فإن ن ي ستنجر إن كان قد ا عىل اام

 .(5)الضامن عىل اامؤجر الغار وهذا مذها الطافعية

ستنجر, وهذا  ع:االجتاه الراب ستنجر والقرار عىل اام صا أو اام ستحق عىل الغا ستحق, ويرجع اام األجرو للم

 .(6)مذها احلنابلة

لعل القول بب الن االجارو واسييتحقاق األجرو من العل اامك او للمسييتحق يتوجه لداللة األصييل عليه, 

 وكذلك استحقاق األجرو يعتمد عىل ااملك, وااملك للمستحق ظاهر.

  أعلا بالصواب.واهلل

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/434( انظر: الفتاوى اهلندية: )1)

 (.6/154(, وحاشية اخلريش: )5/300( انظر: التاج واالكليل: )2)

 (.4/436( انظر: الفتاوى اهلندية: )3)

 ( هناية الضامن الذي استقر عليه األمر.4)

 (.181, 6/174(, واالنصاف: )2/413االرادات: )( انظر: رشح منتهى 5)

 (.10/336(, وحاشية الرشواين: )5/430(, وحاشية اجلمل: )9/261(, واامنموع: )3/257( انظر: األم: )6)
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 املبحث الثاني: قاعدة: استحقاق األصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد املنفصلة
 

هذه القاعدو  تعلق باسييتحقاق الزوا،د اامنفصييلة إذا  ا االسييتحقاق بالبينة عىل األصييل, وهي مهمة يف 

 ن القواعد الفرعية . موضوعها, وحتوي يف بياهتا مسا،ل الزوا،د اامنفصلة عند استحقاق األصل وهي م

 وبياهنا يتمثل يف العنارص اآل ية: 

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة، ووضعها: 

هذه القاعدو من القواعد التي سيي رها فقهاء احلنفية, وهي باللف  اامذكور ذكرها صيياحا اامبسييور فقال: 

ادعامها, وأجنبي ادعى نسييا ولد أم فإذا قضييينا باألمة له أثبتنا نسييا الولدين منه  ألهنام ولد أم ولده قد »

 .  (1)«ولد الغري وهذا ألن استحقاق األصل بالبينة يوجا استحقاق الزوا،د اامنفصلة

, وقد ذكر (2)«اسييتحقاق األصييل سييبا السييتحقاق اامتولد منه»وردت القاعدو بلف  أعا مما سييبق: وهو 

ستحقت بنن سنلة اجلارية إذا ا سور يف موبن التعليل ام ضاء بالولد  صاحا اامب ضاء هبا للموىل هو الق الق

 .  (3)اموىل اجلارية  ألن استحقاق األصل سبا الستحقاق اامتولد منه  فإنه يف حكا اجلزء له

والقاعدو مما  ناوله الفقهاء يف موابن  عليل اامسا،ل, واامسا،ل الفرعية  طهد هلا بنهنا من األصل الذي جرى 

 .  (4)العمل عليه

 دات القاعدة وما يتعلق بها: ثانيًا: شرح مفر

 التعريف بالزوائد لغة وعرفًا: -أ

 .  (5)الزوا،د  ع زيادو, والزيادو يف اللغة النمو, يقال: زاد ال ء يزيد زيًدا وزيادًو, َناَم وكثر

ط ي  ضا يشء من مال اام سه يشء آخر, أو هي  ضا إىل ما عليه ال ء يف نف والزيادو يف االص الح: أن ين

 .  (6)ه يف اامبيعوعالو 

 أقسام الزوائد: -ب

 والزوا،د عىل أربعة أقسام عند الفقهاء: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 110-17/109اامبسور للسخيس: )( 1)

 ( . 17/177انظر: اامبسور للسخيس: )( 2)

 انظر: اامصدر السابق .( 3)

 ( . 3/409(, وروضة ال البل: )5/298(, ومواها اجلليل: )17/177: )انظر: اامبسور( 4)

 ( .409(, واامعنا الوسيف: م)279(, وخمتار الصحاح: م)445انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 5)

 ( . 109التعريفات الفقهية للربكتي: م)( 6)

= 
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 .  (1)األول: الزوا،د اامتصلة غري اامتولدو من األصل كالصبغ واخليابة

 .  (3), واحلمل(2)الثاين: الزوا،د اامتصلة اامتولدو من األصل كالسمن

 .  (4)الطاو, ولد اجلاريةالثالث: الزوا،د اامنفصلة اامتولدو من األصل كولد 

 .  (5)الرابع: الزوا،د اامنفصلة غري اامتولدو من األصل كالكسا والغلة

 أثر االستحقاق في الزوائد: -ج

سبق أن االستحقاق يوجا ااملك للمستحق يف األصل, وهو االف الرد بالعيا, حيث أن الزوا،د قد متنع 

, وكذلك إذا كانت منفصييلة متولدو من اامبيع عند (6)بيعالرد بالعيا إذا كانت متصييلة غري متولدو من اام

بطالف االسييتحقاق فإنه ال يؤثر الزوا،د عىل االسييتحقاق يف إفاد ه لتملك اامسييتحق, ويظهر أثر  (7)احلنفية

 االستحقاق يف الزوا،د فيام ييل: 

  أثر االستحقاق في الزوائد المتصلة: -أ
صييل كالسييمن ونحوه وأن يكون األصييل مسييتحًقا فهل أن  كون الزوا،د متصييلة متولدو من األ-1

 الزوا،د  كون للمستحق أم هي للمستحق منه؟ 

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: 

ستحقاقه, وأن اامنخوذ منه يرجع عىل با،عه بام زاَد بنن  قوم قبل الزيادو  القول األول: سبا ا ستحق ب إهنا للم

عىل البا،ع بام أنفق, والعربو يف القيمة بيوم االسييتحقاق وهذا وبعدها, ويرجع بالفرق, وال يرجع اامطيي ي 

صوب (9), واحلنابلة(8)مذها احلنفية ط ي  (10)ومذها اامالكية يف اامغ صوًبا واام ستحق مغ . قالوا: إن كان اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/403انظر: حاشية البنريي: )( 1)

 ( . 3/259(, وكطاف القناع: )6/339انظر: رشح فتح القدير: )( 2)

 ( . 3/256(, وكطاف القناع: )5/668(, وحتفة اامحتاج: )1/6(, واجلامع امسا،ل اامدونة: )6/339انظر: رشح فتح القدير: )( 3)

سخيس: )( 4) سور لل سا،ل اامدونة: )13/104انظر: اامب طاف القناع: 671-6/669(, وحتفة اامحتاج: )1/6(, واجلامع ام (, وك

(3/255-256 . ) 

 انظر: اامصادر السابقة .( 5)

 ( . 4انظر: اامصادر السابقة يف هامش: )( 6)

 ( . 6/339(, ورشح فتح القدير: )13/104انظر: اامبسور للسخيس: )( 7)

 ( . 202, 4/195(, وحاشية ابن عابدين: )4/144انظر: الفتاوى اهلندية: )( 8)

 ( . 213, 168, 154, 148انظر: القواعد البن رجا: م)( 9)

 ( . 5/152(, وحاشية البناين: )6/147(, )150, 5/129انظر: رشح اخلريش: )( 10)

= 
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 .  (1)من الغاصا جيهل ذلك فالزيادو للمستحق

صوًبا, القول الثاين: صل مغ ستحق منه ما ن يكن األ طافعية إذا (2)وهذا مذها اامالكية إهنا للم , ومذها ال

 .  (3)أخذت العل اامستحقة ببينة م لقة ن  رصح بتاريخ ااملك

هو القوم بثبوت ااملكية فيها للمسييتحق لسييبا متلك األصييل, وألهنا من نامء ملكه, وليس  الذي يظهر لي

ستحق وعىل هذا فإن االستح ضاها كاألصل اام قاق يؤثر يف متلك الزوا،د, ويفيد لغري حق يف أخذها بغري ر

 ااملك يف الزوا،د لصاحا األصل اامستحق واهلل أعلا بالصواب . 

 أن  كون الزوا،د متصلة غري متولدو من األصل, واألصل مستحق فهل هي للمستحق أم ال؟ -2

 .  (5)واحلنابلة (4)إهنا للمستحق وليس لغريه حق فيها وهذا مذها الطافعية القول األول:

إنه اري اامستحق بل أخذ الزيادو بقيمتها مقلوعة, وبل أمر اامنخوذ منه بقلعها مع  ضمينه  لقول الثاين:ا

 .  (7), واامالكية(6)نقصان األرض وهذا مذها احلنفية

  أثر االستحقاق في الزوائد المنفصلة: -ب
ستحق منه؟ ا فق ستحق أم للم صلة فإهنا  كون للم ستحقاق أما إذا كانت الزيادو منف وا يف اجلملة عىل أن اال

 .  (8)إذا ثبت بالبينة, وقىض به القاا ثا قىض بالزيادو فتكون الزوا،د مستحقة باألصل لصاحا ااملك

 واختلفوا يف االستحقاق إذا ثبت بغري البينة هل هي  كون للمستحق أم ال؟ 

 .  (9)ءإهنا للمستحق كاستحقاق األصل, وهذا قول  هور الفقها القول األول:

, قال يف (10)الزوا،د ال  كون للمسييتحق, وإنام  كون للمنخوذ منه وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/618انظر: الرشح الصغري: )( 1)

 ( . 262-2/261(, واامقدمات: )3/618انظر: الرشح الصغري: )( 2)

 ( . 341, 2/340)(, ورشح الروض: 2/181(, وحاشية القليويب: )10/336انظر: حاشية الرشواين: )( 3)

 ( . 4/249(, وروضة ال البل: )10/368انظر: فتح العزيز: )( 4)

 ( . 168, 154ن 148(, والقواعد البن رجا: م)2/417(, ورشح منتهى االرادات: )4/86انظر: كطاف القناع: )( 5)

 ( . 202, 4/195(, وحاشية ابن عابدين: )4/144الفتاوى اهلندية: )( 6)

 ( . 6/152ريش: )انظر: رشح اخل( 7)

ية: ) (8) ند تاوى اهل ناين: )6/152(, ورشح اخلريش: )4/144انظر: الف ية الب حاشيي (, 10/368(, وفتح العزيز: )5/152(, و

 ( .4/86وكطاف القناع: )

 انظر: اامصادر السابقة . ( 9)

 ( .202, 4/195انظر: حاشية ابن عابدين: )( 10)

= 
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إن االقرار موجا احلق بنفسه بدون القضاء, وإنام يقيض القاا باالقرار فقف, وهلذا قلنا: »اامبسور: 

ا البينة ال  وجا إال بقضيياء إن اسييتحقاق ااملك باالقرار ال يظهر يف حقوق الزوا،د اامنفصييلة, فنم

ط ًكا بينهام, فلهذا ال يقبل بينة ذي اليد  صود وهو كون اامال م يض القاا بام هو اامق القاا, وإنام يق

 .  (1)«بعد ذلك

صل وبالتايل يف الزوا،د  الذي يظهر لي سبا ملكه يف األ ستحق ل صلة  عود للم هو القول بنن الزوا،د اامنف

 واهلل أعلا بالصواب . 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

ستحقاق  صل إذا ثبت بالبينة اامعتربو رشًعا فإنه يوجا ا ستحقاق األ القاعدو بلفظها اامذكور  نص عىل أن ا

سواء كانت متولدو منه أم غري متولدو منه, و كون الزوا،د داخلًة يف األصل  صلة عن األصل,  الزوا،د اامنف

 صَل يف احلكا . بسبا االستحقاق, وهي  تبع األ

والقاعدو بداللتها  طييري إىل أن االسييتحقاق اامفيد للملك يف األصييل وزوا،ده اامنفصييلة ال بد له من رشور 

 وهي: 

ستحقاق الزوا،د  ابع له, فإن ن يثبت االستحقاق يف األصل  ستحقاق األصل  ألن ا األول: أن يثبت ا

 فلا يثبت يف الزوا،د . 

 ق بالبينة ال باالقرار والنكول عن اليمل . الثاين: أن يكون االستحقا

فإن كان االسييتحقاق قا،اًم عىل االقرار أو النكول فإنه ال يثبت اسييتحقاق الزوا،د اامنفصييلة عند فقهاء 

 احلنفية وقد سبق الكالم عليه مفصاًل . 

 .  (2)الثالث: أن يقيض هبا القاا وهو رشر خمتلف فيه عند احلنفية

سبًبا موجًبا لثبوت والقاعدو بفحواها   فيد أن االستحقاق احلاصل عىل األصل بني معنى أو سبا ال يقوم 

سبا  ستحقاق األصل  صلة إال أن القاعدو بلف  ا ااملك يف األصل, ومن هنا ال يثبت ااملك يف زوا،ده اامنف

سبا أو معنى  الستحقاق اامتولد منه ال  قيد اامعنى هبذه القيود وهي بنصها  دل أن من استحق األصل بني

 كان فهو يستحق الزوا،د اامتصلة واامنفصلة أو اامتولدو من ذلك األصل . 

والقاعدو بمفهومها  تضييمن أن اسييتحقاق األصييل بني معنى أو سييبا يكون موجًبا السييتحقاق الزوا،د 

 اامتصلة باألصل, وأن الزوا،د ال  ؤثر يف ثبوت االستحقاق عىل األصل, واهلل أعلا بالصواب . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 11/186اامبسور للسخيس: )( 1)

 ( . 4/144نظر: الفتاوى اهلندية: )ا( 2)
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ابعًا:اصحةاهذهاالقاعدة،اوأقوالاالفقهاءافيها،اواألدلةاعليها:ارا

سبق أن القاعدو بمضموهنا وإبالقها من القواعد ال , وقد حتدثت رمحها اهلل–تي ا فق عليها الفقهاء ُعلا مما 

 يف أثر االستحقاق يف الزوا،د اامنفصلة, إال أن الفقهاء خمتلفون يف قيودها . 

 قاعدو بقيودها الثالثة واجلمهور االفوهنا يف ذلك . فاحلنفية قالوا بصحة ال

وبام أن االستحقاق سبا لثبوت ااملك يف األصل, فكونه موجًبا للملك يف الزوا،د أوىل وبناًء عىل هذا أقول 

 .  (1)-رمحها اهلل-أن القاعدو صحية اامعنى, عند الفقهاء 

 خامًسا: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة: 

 هذا األصل فروع فقهية كثريو, أذكر هنا  لة: ترج عىل 

ستحقها البقرو مع ولدها  ألهنا  منها:-1 ستحقة فلم ش ى بقرو ثا محلت, وولدت, وثبت أهنا م لو ا

 . (2)زوا،د ملكه, ويعود اامط ي عىل البا،ع بالثمن

عى الذي يف يده الولد أن رجل آخر ولد هلا, واد لو كانت أمة يف يد رجل ويف يده ولد هلا, ويف يد ومنها:-2

ناه ولد ًعا اب هذه األمة يف ب ن االولدين  ي ت من  نة عىل ذلك, واحٍد أو يف ب نل وأن األمة أم قام البي ه, وأ

األمة يف  كانت وادعى الذي يف يديه مثل ذلك وأقام البينة عىل ذلك, فإنه يقيض باألمة والولدين  يًعا للذي

حق العتق فيها بسييبا أمية الولد فكان دعواه حقيقة العتق فيها والبينة بينة  يديه  ألن كل واحٍد منهام يدعي

ذي اليد ... فإذا قيضيي له باألمة, ثبت نسييا الولدين منه وذلك ألن اسييتحقاق األصييل يوجا اسييتحقاق 

  (3)الزوا،د اامنفصلة . 

ا, فبنى فيها, وغرَ , ثا ثبت أن األرض مسييتحقة هل ينخ ومنها:-3 ذ اامسييتحق الغر  لو اشيي ى أرضييً

 والبناء بسبا استحقاقه األرض أم ال؟ 

فقالوا: ليس للمستحق قلع  (5)خالًفا للاملكية (4) هور الفقهاء يف اامسنلة عىل أن للمستحق قلع الزرع والبناء

إن غر  ذو الطبهة أو بنى, وبالبه اامستحق, قيل: للاملك »البناء والغر  والزرع, قال يف الرشح الكبري: 

ه قيمته قا،اًم منفرًدا من األرض, فإن أبى اامالك فللغار  أو الباين دفع قيمة األرض بغري غر  وبناء, أع 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 انظر:  فصيل الكالم عىل هذا يف أثر االستحقاق . ( 1)

 ( . 1/376انظر: موسوعة القواعد الفقهية: )( 2)

 . (11/186امبسور للسخيس: )( انظر: ا3)

 ( . 4/86القناع: ) (, وكطاف4/249(, وروضة ال البل: )10/368(, وفتح العزيز: )4/144انظر: الفتاوى اهلندية: )( 4)

 ( .2/154انظر: مواها اجلليل: )( 5)

= 
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 .  (1)«فإن أبى فهام رشيكان بالقيمة

لو اش ى سيارو ثا أجرها أجرو فظهر أهنا مستحقة, فاامستحق ينخذ السيارو مع أجرهتا بناًء عىل  ومنها:-4

 .  (2)األصل اامذكور

بدل  لو استنجر حماًل من رجٍل ثا سواه دكاًنا فظهر استحقاقه فإن اامستحق له أن ينخذ اامحل مع ا:ومنه-5

 . (3)يل إذا ثبت االستحقاق عىل األصلاخللو أي التقب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/152الرشح الكبري للدردير: )( 1)

 ( . 2/154انظر: جواهر االكليل: )( 2)

 ( . 4/144(, والفتاوى اهلندية: )7/43انظر: رشح فتح القدير: )( 3)
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 املبحث الثالث: قاعدة: االستحقاق بالسبب ال باحلاجة
 

لقاعدو بداللتها اللفظية  عالو أحكام هذه القاعدو من القواعد الفرعية التي  تعلق بنحكام االسييتحقاق, وا

االسييتحقاق احلاصييل عىل اامباحات وهي قاعدو مهمة يف متلك اامباحات باالسييتحقاق كام أهنا  قيد ماهية 

 . بنن االستحقاق ال بد  له أن يعتمد عىل األسباب اامعتربو رشعاً االستحقاق 

 ودراستها  نا عىل النمف اآلا: 

القاعدة،اووضعها:اأوًل:االكالماعلىاأصلاا

وااملك مقصور فيه عىل قدر اامنخوذ, فال »القاعدو باللف  اامذكور ذكرها صاحا كطاف القناع والنص فيه: 

سبا  ستويا يف ال سوية, ألهنام ا سا بينهام بال سبق إليه اثنان فنكثر ق يملك ما ن جيزه, وال يمنع غريه منه, وإن 

نة, وحذًرا من  نخري احلق, ول مة ممك جة والقسيي حلا جة, أي ال فرق بل ا حلا نارو أو ا كان اآلخذ للت و 

 .  (1)«جةاوالتنارو  ألن االستحقاق بالسبا ال باحل

ما يؤكد هذا اامعنى, مفاده:  بنخذ اللق ة فهي آلخذها  ألن اسييتحقاق »جاء يف اامغني  بادر أحدمها  ولو 

ص ياد صوا عليها, وعبارات الفقهاء  ؤكد (2)«اللق ة باألخذ ال بالرؤية كاال  (3)مدلول هذه القاعدو وإن ن ين

 . 

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة، وما يتعلق بها: 

 الحاجة: لغة واصطالًحا:-أ

, وقال يف معنا مقاييس اللغة: هو االضيي رار إىل (4)احلاجة يف اللغة:   لق عىل االفتقار, وعىل ما يفتقر إليه

 .  (5)ال ء

 االنسان مع أنه يبقى بدونه .  وهو يف االص الح: ما يفتقر إليه

 .  (6)وهي تالف الرضورو فإن الرضورو ما ال بد له يف بقا،ه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 410-3/409كطاف القناع: )( 1)

 ( . 8/301انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

(, وجمموع فتاوى شيخ 5/14(, وروضة ال البل: )3/461(, والوسيف: )27/46(, )14/101انظر: اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 31/34(, )30/371االسالم: )

 ( . 407(, والكليات: م)161-160(, وخمتار الصحاح: م)60انظر: اامصباح اامنري: م)( 4)

 األوىل أن يعرب باالفتقار .  ( 268انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 5)

 ( . 75انظر: التعريفات الفقهية: م) (6)

= 
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طاببي يف ااموافقات ضيق اامؤدي يف الغالا إىل احلرج : ما يفتقر إليه(1)وعرفها ال ا من حيث التوسعة ورفع ال

 « . ة احلرج واامطقةواامطقة الالحقة بفوت اامصلحة, فإذا ن  راع دخل عىل اامكلفل عىل اجلمل

واحلاجة مر بة من مرا ا اامصييلحة, واامقصييود باحلاجة يف القاعدو هو االحتياج واالفتقار إىل يشء, وهو 

 معناها اللغوي . 

 األصل في الحاجات تحقيقها ومراعاتها ما لم تكن محظورة شرًعا ومعصيةً: -ب

اسة مطقٍة, إال أن احلاجات قد  كون مدون حرج وألن االنسان حمتاج إىل ما حيقق مصاحله الدينية والدنوية 

احلاجة تنلل منللة  عاًو هلذا النوع ذكروا قاعدو وهي:امر -رمحها اهلل-ملحة ال بد من  وفريها . والفقهاء 

واامراد بتنزيلها منزلة  (3), ويف جملة األحكام العدلية: احلاجة العامة أو اخلاصة  نزل منزلة الرضورو(2)الرضورة

 رو أهنا  ؤثر يف األحكام, فتبيح اامحظور وجتيز  رك الواجا وغري ذلك . الرضو

 وإن كانت احلاجة بمنزلة الرضورو فإهنا  ستدعي االستحقاق الذي يفيد التملك ولو كان اامستحق مملوًكا . 

 ثالثاً: المعنـى اإلجمالي للقاعدة: 

سواء كان مباًحا أو مملوًكا للمستحق ال بد أن  القاعدو  نص عىل أن االستحقاق الذي يفيد ااملك يف اامستحق

يقوم عىل سييبا أو معنى من اامعاين ااموجبة للملك, وال يثبت االسييتحقاق مراعاو امصييلحة احلاجة بمعنى 

االفتقار واالحتياج, ألن احلاجة مصلحة تص الفرد لكوهنا  ستدعي  يسرًيا أو  سهياًل ألجل احلصول عىل 

 اامقصود . 

فهومها  دل عىل أن االسييتحقاق ال يثبت يف اامدعى عليه بدون سييبا من أسييباب ااملك, وال والقاعدو بم

 يراعى فيه حوا،و النا  ومصاحلها . 

والقاعدو بالصييغة اامذكورو  فيد ماهية االسيتحقاق, وهي  تعلق باسيتحقاق اامباحات ويمكن   بيقها عىل 

 . جل الرضوروألغري اامباحات عند اعتبار االستحقاق مفيًدا للملك 

 رابعًا: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة، واألدلة عليها: 

, (4)هذه القاعدو من القواعد اامتفق عليها عند الفقهاء يف باب ثبوت االسييتحقاق, وباب اسييتحقاق اامباحات

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قات للطييياببي: )( 1) لك: فوا ح الرمحوت: )11-2/10انظر: اامواف كذ (, 216(, وإرشييياد الفحول: م)2/262(, وانظر 

 ( . 2/281(, و ع اجلوامع: )1/289واامستصفى: )

 ( . 25-2/24(, واامنثور يف القواعد: )97(, واألشباه النظا،ر للسيوبي: م)92-91انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)( 2)

 ( . 209(, ورشح القواعد: م)32جملة األحكام العدلية, مادو رقا: )( 3)

-3/409(, وكطيياف القناع: )16/138(, والرشييح الكبري للمقدا: )1/312(, واامهذب: )11/216انظر: اامبسييور: )( 4)

410 . ) 

= 
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 إال أهنا  تقيد برشور وهي: 

ن االستحقاق مفيًدا للحكا, ويكون األول: أن يكون االستحقاق بالفعل ااموجا للملك وإال فال يكو

دعوى جمردو وعىل هذا ال يلتفت يف االستحقاق إىل حاجة النا  ومصلحتها وال إىل القصد واالرادو 

 .  (1)والرؤية

طاركه  ط ر فيه أن ال ي سبق إليه, وكذلك ي سبق فهو أحق بام  سبا, فإن  سبقه غريه بال الثاين: أن ال ي

شار سبق والفعل, فإن  صاحُبه غريه يف ال رشكة اامباحات إال أن يكون قد وكله  كه غريه فهام رشيكان ل

 .  (2)عند من يقول بصحة التوكيل

الثالث: أن يكون سبا االستحقاق ظاهًرا, بحيث ال حيتاج إىل إثبات . فإن كان سبا االستحقاق غري 

 .  (3)ظاهر فال بد فيه من إثبات البينة

 . واهلل أعلا .  (4)كان االستحقاق يف اامباحاتالرابع: أن يكون اامستحق مباًحا إذا 

 خامًسا: الفروع المندرجة تحت القاعدة: 

 أثر هذه القاعدو يظهر يف الفروع الفقهية اجلمة, اذكر هنا زمرًو منها: 

 .  (5)من سبق إىل مباح فنخذه فإنه يملكه باألخذ  ألن األخذ سبا يوجا ااملك يف اامباح-1

ا أو وضَع شبكًة لصيد األسامك فإنه يثبت له االستحقاق فيام صاَد أو وضَع لو صاَد صيدً  ومنها:-2

 .  (6)وال يزامحه غريه يف حق  ألنه  ثبت االستحقاق له بالسبا

ها:-3 فنعلا هبا صييياحبه  ومن ها وأخذها أو رآها أحدمها,  بادر أحدمها إلي نان لق ة, ف لو رأى اث

 .  (7)خذ ال بالرؤية كاالص يادفنخذها, فهي لآلخذ  ألن استحقاق اللق ة باأل

يه غريه,  ومنها:-4 ته من بينها ثا أخربها فبادر إل لو رأى واحد من  اعة صيييًدا, واختص برؤي

 .  و ال احلاجة ال اامعاينة عليها  فنخذه, كل آلخذه خاصة, ألن اامباحات إنام  ستحق بوضع اليد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/301امغني: )انظر: ا( 1)

 ( . 8/301انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 372-30/371(, وجمموع فتاوى شيخ االسالم: )17/110انظر: اامبسور: )( 3)

 ( . 3/410(, وكطاف القناع: )16/138(, والرشح الكبري: )7/261انظر: اامنموع: )( 4)

 ( . 3/409انظر: كطاف القناع: )( 5)

 ( . 3/409القناع: )انظر: كطاف ( 6)

 ( . 8/301انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

= 
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أيدهيا عليه وكل واحد منها قادر عىل أخذه فهو ولو  نازع اجلامعة فيه بعد أن رأوا وقبل أن يضييعوا  

جلميعه لتساوهيا يف ذلك لعدم اامنازع هلا من غريها والنظر يقتيض أن ال يشء لواحد منها النعدام 

 . (1)سبا ااملك يف حقها, وإنام حسن القضاء به النتفاء اامنازع من غريها

فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فهل يستحق لو دخل أحد من الغزاو إىل دار احلرب فارًسا,  ومنها:-5

 سها الراجل أم يستحق سها الفار ؟ 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل: 

سها الفار  إن  القول األول: ستحق  سها الراجل إن كان عند حالة االحراز راجاًل, وي ستحق  إنه ي

 كان عندها فارًسا ولو دخل راجاًل . 

وبه قال إسييحاق وأبو ثور, وهو مروي عن ابن  (4), واحلنابلة(3)لطييافعية, وا(2)وهذا مذها اامالكية 

 . (5)عمر

 واستدلوا بام ينا:  

 .  (6)«الغنيمة امن شهد الوقعة: » قول عمر -1

وألن االعتبار يف استحقاق السها حالة االحراز فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سها راجل -2

 .  (7)ار وإن أحرزت وهو فار  فله سها الف

. ألن االعتبار يف اسييتحقاق سييها  (8)إنه يسييتحق سييها الفار , وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

 .  (9)الفار  أو الراجل وقت جماوزو الدرب أي مدخل دار احلرب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 224-3/223انظر: مواها اجلليل: )( 1)

 ( .1/32انظر: اامدونة الكربى: )( 2)

 ( . 2/245(, واامهذب: )4/261انظر: األم: )( 3)

 ( .33/84انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

 انظر: اامصدر السابق . ( 5)

( 9/50(, يف باب اامدد يلحق باامسلمل من كتاب قسا الفيء والغنيمة, ويف )6/335رجه البيهقي يف السنن الكربى: )األثر أخ( 6)

( يف باب ما جاء يف من ينا بعد الفتح من 2/285باب الغنيمة امن شهد الوقعة من كتاب السري, وسعيد بن منصور يف السنن: )

 كتاب اجلهاد . 

 ( . 13/84دامة: )انظر: اامغني البن ق( 7)

 ( . 3/284انظر: فتح باب العناية: )( 8)

 اامصدر السابق . ( 9)
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هو القول األول  ألن االحراز سييبا االسييتحقاق, فاالعتبار به يف اسييتحقاق السييها وال الذي يظهر لي 

سها وكذلك الفار  والراجل واهلل يعترب الدخو ستحق ال ستحقاق, فالذي دخل ون يقا ل ال ي سبًبا لال ل 

 أعلا . 
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 املبحث الرابع: قاعدة: استحقاق اإلذن ال يغري حكم امللك
 

هذه القاعدو من القواعد الفرعية التي  تعلق بنحكام االسييتحقاق, والقاعدو باللف  اامذكور  عالو أحكام 

 وهي  لقي الضوء عىل مدى أثر استحقاق االذن يف ااملك .استحقاق االذن, 

 دراسة القاعدو  نا عىل الوجه اامذيل:

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة، ووضعها: 

أن اسييتحقاق االذن ال يغري حكا »هذه القاعدو باللف  اامذكور ذكرها صيياحا احلاوي الكبري, حيث قال: 

امالك: ال دخلت د كان االذن يف دخوهلا حًقا ااملك, كام لو حلف ا قد أجرها حنث وإن  فدخل داًرا  اري 

 .  (1)«لغريه

 .  (2), و فريعها عىل هذا األصل  ؤكد مدلول القاعدو-رمحها اهلل-وعبارات الفقهاء 

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

 معنى اإلذن لغة واصطالًحا:  -أ

 .  (3)ة, والعلا واالعالماالذن يف اللغة إبالق الفعل, واالباح

بالفعل, فاالجازو واالذن كالمها يدل عىل ااموافقة عىل الفعل  إال أن االذن يكون قبل  يان  وهو إجازو اال 

 .  (4)الفعل واالجازو  كون بعد وقوعه

 . (5)وي لق عىل فك احلنر وإبالق الترصف امن كان ممنوًعا رشًعا كالعبد والصبي, ويقال له اامنذون له

 استفادة استحقاق اإلذن:  -ب

اسييتحقاق االذن مبني عىل اسييتحقاق اامنفعة أو االنتفاع اامقتيضيي اسييتحقاق الترصييف, وهذا االسييتحقاق 

يسييتفاد من صيياحا ااملك  ألن األصييل أن كل مملوك لطييطٍص ال جيوز  رصييف غريه فيه بدون إذنه إال 

 .  (6)حلاجة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/47(, وعنه ذكرها الندوي يف ااموسوعة: )15/363احلاوي الكبري للاموردي: )( 1)

 ( . 4/385(, واالنصاف: )247, 4/223(, ومواها اجلليل: )3/38انظر: اامبسور: )( 2)

 ( . 72(, والكليات:م)41(, واامصباح اامنري: م)51لغة: م)انظر: معنا مقاييس ال( 3)

 ( . 2/383(, وحاشية ابن عابدين: )113, 1/93انظر: كطاف اص الحات الفنون: )( 4)

 ( . 21انظر: التعريفات الفقهية للربكتي: م)( 5)

 ( . 5/131انظر: حاشية ابن عابدين: )( 6)

= 
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 : (1)الوجوه اآل يةوإذن صاحا ااملك لغريه فيام يملكه يكون عىل 

 وقف . لك إىل الغري كالبيع واهلبة والاالذن بنقل اام-1

االذن بالترصييف, بنن ينذن لغريه بالترصييف فيام يملكه, كام يف الوكالة, واامضيياربة, فإن الوكيل -2

لك عىل ما يقع عليه االذن من  رصفات وكذلك الويص اواامضارب يترصفان يف ملك غريمها بإذن اام

 لوقف . وناظر ا

االذن باالنتفاع: بنن ينذن صيياحا ااملك لغريه باالنتفاع بال ييء اامملوك, واالذن باالنتفاع ال -3

يض ملكية اآلذن للعل بل يكفي كونه مالًكا للمنفعة, وهو قد يكون بدون عوٍض كام يف العارية,  يقت

 وقد يكون بعوٍض كام يف االجارو .

 :  (2)ويط ر  يف االذن باالنتفاع رشبان 

 األول: أن يكون االذن فيام ال معصية فيه, كإعارو اجلارية للورء . 

 . دونه يف الرضر وإال كان متعدًيا الثاين: أن يكون االنتفاع عىل الوجه الذي أذن فيه اامالك أو

ستهالك ما هو مملوك له من رقبة العل حيث ينذن -4 صاحا ااملك با االذن باالستهالك: بنن ينذن 

ناوهلا وأخذها وذلك كال عام الذي يقدم يف الوال،ا والضيييافات وما ينثر عىل النا  يف لغريه بت

 األحفال من دراها وهدايا . 

 واستحقاق االذن يستفاد من باب االذن بالترصف .  

 : (3)واالذن بالترصف من حيث أثره ينقسا إىل قسمل 

افع فهو العواري وإن كان من األعيان فهو األول: ما  رجع فا،د ه إىل اامنذون له, فإن كان من اامن

 اامنا،ح والضيافات . 

ذن وهو صاحا ااملك, فإن كان من االستصناع كاحللق, واحلنامة الثاين: ما  رجع فا،د ه إىل اآل

ستحقاق األجرو به خالف وإن كان من الترصف القويل فهو التوكيل يف  واخليابة والدلك ففي ا

ًفا فعلًيا كالقبض واالقباض فهو التوكيل يف كل ما يتعلق به أصييناف اامعامالت وإن كان  رصيي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شية ابن عابدين( 1) صيل الكالم يف حا سوقي: )3/55(, واالختيار: )3/324: )انظر:  ف شية الد , 72, 4/41(, )3/437(, وحا

 ( . 3/89(, ومنتهى االرادات: )74, 2/73(, وقواعد األحكام: )6/35(, ومواها اجلليل: )88

 ( . 3/435انظر: حاشية الدسوقي: )( 2)

 ( . 74-2/73انظر: قواعد األحكام: )( 3)
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 االذن من األفعال القابلة للتوكيل . 

 واستحقاق االذن هنا من كال القسمل .

رصف يف ااملك من قبل اامالك أو من يقوم  ستحق الت ستحقاق االذن يف القاعدو هو أن ي صود با واامق

 مقامه, واهلل أعلا . 

 جمالي للقاعدة: ثالثًا: المعنى اإل

القاعدو  نص عىل أن اسييتحقاق االذن الذي ينبي عىل االذن بالترصييف واالنتفاع ال يغري يف حكا ااملك, 

طاء إال أن ملكه إذا  علق به حق لغريه  صاحا ااملك أن يترصف يف ملكه كيف ي صاحبه, ول فااملك يكون ل

ق األصل يؤثر يف نقل ااملك ملوكة, كام أن استحقافال بد له من إذنه, وال يؤثر استحقاق االذن عىل العل اام

سبًبا الفادو ااملك يف رقبة العل, إال أنه قد يفيد من احل ستحقاق االذن ال يقوم  ستحق, وعىل هذا ا ا،ز إىل اام

 ملك االنتفاع, واامنفعة كام سبقت االشارو إليه . 

ستحقاق اامنفعة, وام ستحقاق االذن با صوًدا يف اجلواب جاء بلف  وكان األوىل أن يعرب عن ا ا كان االذن مق

 .  (1)االذن

 يسلا حكا ااملك من صاحبه واهلل أعلا . ال والقاعدو بمفهومها  دل عىل أن استحقاق العل 

 رابعًا: أقوال العلماء في اعتبار القاعدة والعمل بها واألدلة عليها:

 .  (2)ةهذه القاعدو من األصول الذي ا فق عليها الفقهاء يف اجلمل

بناًء عىل أن اسييتحقاق االذن من باب اسييتحقاق االنتفاع من قبل صيياحا ااملك, وال يعترب ذلك انتقااًل 

 للملك, وال يستفيد به اامستحق حق التملك ويظهر هذا اامعنى جلًيا يف الفروع الفقهية, واهلل ويل التوفيق . 

 خامًسا: الفروع الفقهية المندرجة تحت األصل: 

 و فروع فقهية كثريو عىل هذا األصل, وإليكا هنا  لة منها: يمكن تري

مسنلة العبد اامنذون له يف التنارو وغريها, الذي استحق االذن من قبل سيده بنن استحقاق االذن -1

بالترصييف يف رقبة نفسييه ال يؤثر عىل ملك سيييده, فهو عبد مملوك لسيييده وإن كان يف حكا احلر يف 

 .  (3)الترصف

القراض باعتباره منذوًنا من رب اامال يف التنارو هل يملك أن  مسيينلة اامضييارب أو عامل ومنها:-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (15/363انظر: احلاوي الكبري: )( 1)

(, وروضيية 1/389(, واامهذب: )5/76(, ومواها اجلليل: )391(, والقوانل الفقهية: م)7/194انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 2)

 ( . 6/351(, واامغني البن قدامة: )3/567ال البل: )

 ( . 6/351( وما بعدها, واامغني البن قدامة: )7/194انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 3)
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 يضارب غريه بامل اامضارب أم ال؟ 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل: 

إنه ال جيوز لعامل اامضييارب أن يضييارب غريه إال بإذن رب اامال فإن أذن له جاز, وهذا  القول األول:

 . (4), وهو األصح عند الطافعية(3), واحلنابلة(2), واامالكية(1)هاء من احلنفيةمذها  هور الفق

دفعه إىل غريه مضيياربًة ارج عن كونه مضييارًبا به, وألنه بوذلك ألنه دفع إليه اامال ليضييارب به, و 

ستحق ضاربة ليس من هذا الباب هذا  ي ضاربة, ودفع اامال إىل غريه م ضيه اام رصف بام  قت هو بل  (5)الت

 . من باب ملك الضامن

ثاين: له ذلك, وهو وجه للطيييافعية القول ال , ووجه عند احلنابلة خرجه القاا أبو يعىل من (6)جيوز 

 .  (7)احلنابلة

هو القول األول, وهو مقتىض باب التوكيل, واامضارب يترصف يف ملك رب اامال من باب  الذي يظهر لي

 الوكالة, واهلل أعلا . 

جيوز للمسييتنجر أن يؤجر العل اامسييتنجرو لرجل آخر ما دامت  فإنه ر داره لرجلومنها: لو أجَّ -3

العل ال  تنثر باختالف اامستعمل, وذلك ألن اامستنجر يملك اامنافع بالعقد كام يملك اامط ي اامبيع 

لعل بالبيع, ويزول ملك ااموجر عنها  إال أنه ال يؤثر يف ملكية العل اامسييتنجرو بدليل جواز بيع ا

 .  (8)اامستنجرو

لو زوج رجل أمته من آخر, جيوز له أن يبيعها منه أو من غريه, ألن األمة مملوكة, وسييبا  ومنها:-4

 .  (9)استحقاق االنتفاع ال يؤثر يف ملك السيد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 3/20) انظر: االختيار:( 1)

 ( . 3/388انظر: حاشية الدسوقي: )( 2)

 ( . 157-7/156انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 2/314انظر: مغني اامحتاج: )( 4)

 ( . 7/156انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 2/314انظر: مغني اامحتاج: )( 6)

 ( . 7/156انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

 ( . 49, 48, 8/25ي البن قدامة: )انظر: اامغن( 8)

 ( . 8/48انظر: اامغني البن قدامة: )( 9)
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 ال مينع متام الصفقة بعد القبض املبحث اخلامس: قاعدة: االستحقاق
 

ا, وهي  دور حول أثر االسييتحقاق يف متام هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بنح كام االسييتحقاق أيضييً

صفقة, صفقة.  ال صفقة  و بالتايل ثبوت ااملك يف األشياء التي وقعت عليها ال صحة ال كام أهنا  تعلق بنثره يف 

مسا،ل  كثري من لطموهلا عىلأثر االستحقاق  يف ثبوت ااملك  قبل متامها بالقبض, وهي قاعدو مهمة يف باب 

 اق . قاالستح أثر

 دراسة القاعدو  تكون من العنارص اآل ية: 

اأوًل:االكالماعلىاأصلاالقاعدة،اووضعها:ا

سييلفت االشييارو إىل أن هذه القاعدو من القواعد الفرعية يف باب االسييتحقاق والقاعدو بالصيييغة اامذكورو 

 , وها يذكروهنا يف موابن التعليل . (1)ذكرها فقهاء احلنفية يف كتبها

ستحق بعضه فال خيار له يف رد ما بقي  ألنه ال يرضه التبعيض, واالستحقاق ال يمنع »ل يف اهلداية: قا ولو ا

صفقة  ألن متامها برضا العاقد ال برضا اامالك, وهذا إذا كان بعد القبض, أما لو كان قبل القبض فله  متام ال

 .  (2)«أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التامم

م  عليًقا عىل التفريق أنه ينبغي أن يكون له رد ما بقي يف صييورو االسييتحقاق كيال يلزم  فريق ذكر ابن اهلام

صفقة إنام يمتنع قبل التامم ال بعده, وقد حتقق  ستحق عليه فعلل ذلك بنن  فريق ال ط ي للم صفقة عىل اام ال

قاق ال يمنُع متامها  ألن متام هذه الصفقة حيث حتقق القبض, ون يظهر بعد ذلك إال االستحقاق, واالستح

ستحق  صحيًحا إذا أجاز اام ستحق, ولذا يبقى العقد  ضا اامالك يعني اام ضا العاقد, وقد حتقق ال بر متامها بر

 لبدل الرصف, ورأ  مال السلا بعد اف اق العاقدين . 

ن يرد الباقي لتفرق فعلا أن متام العقد يستدعي متام رضا العاقد, ال اامستحق, وأما إذا كان قبل القبض فله أ

 .  (3)«الصفقة عليه قبل التامم, ألن متامها بعد الرضا بالقبض

رشكة فيهام »ويف فتح باب العناية:  ستحق البعض منه ن يرد الباقي, ألن ال وإن قبض الكييل أو الوزين, ولو ا

ق العاقد ومتامه ليسييت بعيا إذ التبعيض فيهام ال يرضيي, واالسييتحقاق ال يمنع متام الصييفقة  ألن العقد ح

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قدير: )13/76(, )7/195انظر: اامبسييور: )( 1) ية: )380-6/379(, ورشح فتح ال ية: 40, 3/34( واهلدا باب العنا (, وفتح 

(2/328 . ) 

 ( . 3/40اهلداية يف رشح البداية: )( 2)

 ( . 13/79(, وكذلك انظر: اامبسور: )390-6/389انظر: رشح فتح القدير: )( 3)

= 
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 . (1)«برضاه, وقد وجدال برضا اامالك

سخ »وجاء يف اامغنى ما يفيد هذا اامعنى:  ضه ن ينف ضه قبل قب وإن وقع العقد عىل مكيٍل أو موزوٍن, فتلف بع

العقد يف الباقي رواية واحدًو, وينخذ اامطيي ي الباقي بحصييته من الثمن, ألن العقد َوقَع صييحيًحا فذهاب 

سييطه كام بعد القبض, وكام لو وجد أحد اامبيعل معيًبا فرده, أو أقال أحد اامتبايعل اآلخر يف بعضييه ال يف

  و القاعدو  تعلق باستحقاق بعض اامعقود عليه بعد القبض. . (2)«اامبيع

 هذه العبارات وغريها  عضد مدلول القاعدو معنًى وحكاًم, واهلل أعلا . 

 
 تعلق بها: ثانيًا: شرح مفردات القاعدة وما ي

 تعريف الصفقة لغة واصطالًحا: -أ

صفق, وهي يف اللغة:  صفقة: اامرو من ال صوت»ال سمع له  رضب الذي ي صل (3)ال صاد والفاء والقاف أ , ال

صحيح يدل عىل مالقاو يشء ذي صفحة ل ء مثله بقوٍو, ومن ذلك صفقُت ال َء بيدي: إذا ربته ببابن 

 يدك بقوٍو . 

ىل اليد يف البيع والبيعة و لك عادو جاريًة للمتبايعل, وإذا قيل: أصييفق القوم عىل والصييفقة: رب اليد ع

 .  (4)األمر: إذا اجتمعوا عليه

 .  (5)ويف االص الح   لق الصفقة عىل عقد البيع

واامقصود بتامم الصفقة هو متام العقد بالقبض, ويكون متامها برضا العاقد ال برضا اامالك وهو يتعلق بقبض 

, والصييفقة ال  تا إذا كان يف العقد (6)بيع وهو اسييا لكله فام ن يقبض الكل ال  تا فيكون  فريًقا قبل التامماام

 .  (7)خيار الرشر والرؤية

صل ذلك قبل  صفقة إذا ح ش ى يف عقد واحٍد, ويكون  فريق ال صفقة هو  فريق ما ا صود بتفريق ال واامق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/328فتح باب العناية: )( 1)

 ( . 6/337اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 365انظر: خمتار الصحاح: م)( 3)

(, 563(, والكليات: م)365(, وخمتار الصييحاح: م)131(, واامصييباح اامنري: م)545انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 4)

 ( . 277واام لع: م)

 ( .129(, والتعريفات الفقهية: م)563(, والكليات: م)277انظر: اام لع: م) (5)

 ( .390-6/387انظر: رشح فتح القدير: ) (6)

 ( .277انظر: اام لع: م) (7)

= 
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 .  (1)قبض اامبيع

 واتحادها:  ما يوجب تفريق الصفقة-ب

إن ااموجا إذا احتد و عدد اامطابا ن جيز التفريق بقبول أحدمها با،ًعا كان ااموجا أو مطيي ًيا, وإذا  عدد 

ااموجا واحتد اامطابا ن جيز القبول يف حصة أحدمها وإذا احتدا ن جيز قبول اامطابا يف البعض, فال يصح 

كذلك إذا احتد العاقدان, و عدد اامبيُع كنن يوجا يف مثليل  فريق الصفقة م لًقا يف هذه األحوال الثالثة, و

أو قيمي ومثيل ن جيز  فريقهام بالقبول يف أحدمها إال أن يرىض ااموجا بذلك ويكون اامبيع مما ينقسييا الثمن 

, عليه باألجزاء كعبٍد واحٍد أو مكيٍل وموزون فيكون القبول إجياًبا, والرضييا قبواًل, ويب ل االجياب األول

وأما إذا كان اامبيع مما ال ينقسا الثمن عليه إال بالقيمة كثوبل وعبدين فال جيوز  فريق الصفقة فيه ولو را 

بنلف,  ااموجا, إال إذا فصيييل الثمَن وكرر لف  االجياب مثل أن يقول: بعتك هذين العبدين بعتك هذا 

المام أيب حنيفة ال يصييح  ألن عنده وبعتك هذا بنلف وأما لو فصييل الثمن ون يكرر لف  االجياب فعند ا

 .  (2)يتكرر البيع بتكرار االجياب, وعندمها بتفصيل الثمن

 األوىل أن يكون الرجوع يف مثل هذه األشياء إىل العرف والعادو, واهلل أعلا . 

 أقسام تفريق الصفقة وأثره في العقد: -ج

 . (3)ما ال جيوز بيعه صفقة واحدًو بثمٍن واحدٍ ذكر ابن قدامة: معنى  فريق الصفقة أن يبيَع ما جيوز بيعه و

 نقسا الصفقة إىل ثالثة أقسام: و 

 . ما يف ب ن هذه الفر  األخرى بنلفاألول: أن يبيع معلوًما وجمهواًل بنن يقول بعتك هذه الفر , و

الثمن وال  , ألن اامنهول ال يصييح بيعه جلهالته, واامعلوم جمهول(4)وهذا البيع بابل بكل حاٍل وبغري خالف

 سبيل إىل معرفته . 

الثاين: أن يبيع ما يملك وما ال يملك ويكون اامبيعان مما ينقسييا الثمن عليهام باألجزاء كعبد مطيي ك بينه 

 وبل عبده, اختلفوا فيه عىل قولل: 

يصييح يف ملكه بقسيي ه من الثمن, ويفسييد فيام ال يملكه وهو قول اجلمهور من الفقهاء من  القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/386انظر: رشح فتح القدير: )( 1)

(, وم الا أويل 172, والقوانل الفقهية: م)(180, 179(, وكذلك اامادو رقا: )1/82انظر: رشح جملة األحكام العدلية: )( 2)

 ( . 3/45النهى: )

 ( . 6/335اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 6/335انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

= 
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 .  (4), والطافعية يف قولٍ (3)واحلنابلة (2), واامالكية(1)حلنفيةا

 .  (6)وبه قال أبو ثور (5)ال يصح, وهو قول للطافعية القول الثاين:

الثالث: أن يكون اامبيعان معلومل مما ال ينقسييا عليهام الثمن باألجزاء كعبٍد وحٍر وخٍل ومخٍر وهذا يب ل 

 خر وروايتان عند احلنابلة: البيع فيام ال يصح بيعه, ويف اآل

 األوىل: يصح فيه البيع بقس ه من الثمن, وهو األظهر من قولل للطافعية . 

 الثانية: يب ل فيه أيًضا, وهو قول للطافعية  ألن الثمن جمهول . 

 واهلل أعلا بالصواب . 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

بًبا لتملك اامبيع ال يمنع من متام الصفقة إذا متت بالقبض  ألن القاعدو  دل عىل أن االستحقاق الذي يقوم س

متام الصفقة يكون برضا العاقد ال برضا اامستحق الذي هو اامالك وعىل هذا االستحقاق ال يؤثر يف متام عقد 

م البيع ولكن يط ر يف ذلك أن  تا الصفقة بالقبض, ولو ن  تا الصفقة بالقبض يكون ذلك  فريًقا قبل التام

 . 

صفقة, وبالتايل أنه يؤثر يف متلك  صفقة إذا ظهر قبل متام ال ًضا إىل أن االستحقاق يؤثر يف ال طري أي والقاعدو  

 اامبيع للمط ي إذا ظهر اامبيع مستحًقا, واهلل أعلا بالصواب . 

ا
ارابعًا:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدةاوصحتهااوالعملابها:ا

ع عدو من القوا قا ية التيهذه ال عد التي د الفرع باالسييتحقاق وهي من القوا مة  تعلق  ها أ، من  ا فق علي

.  بناء عىل جواز فسخ الصفقة االستحقاق  بعد متامها مما اختلف فيه الفقهاءبصفة ولكنها بصفة   (7)اامذاها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/336انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 اامصدر السابق . ( 2)

 ( . 6/336انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 .  انظر: اامصدر السابق( 4)

 انظر: اامصدر السابق . ( 5)

 ( . 6/336انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

قدير: )13/76(, )7/195انظر: انظر: اامبسييور: )( 7) ية: )6/387(, ورشح فتح ال ية: 40, 3/34(, واهلدا باب العنا (, وفتح 

شية اجلمل: )2/60(, ومغني اامحتاج: )4/24(, وهناية اامحتاج: )2/156(, وجواهر االكليل: )2/328) (, 3/149(, وحا

(, ومنتهى االرادات: 3/112(, وم الا أويل النهى: )226-225, 3/218(, وكطيياف القناع: )112-4/111والفروع: )

(1/362 . ) 
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 .  (1)من غريها و فقهاء احلنفية اعتنوا هبذه القاعدو أكثر 

 عىل اختالفها يف الرد بالعيا يف مسنلتل:  اختلفوا يف أثر القاعدو بناءً 

 : الصفقة بعدفسخ الصفقة قبل  األوىل:

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: 

جيوز الفسخ بإرادو اامط ي أو اامستحق بكل ما يدل عىل الفسخ وال حيتاج إىل وجود ال اا  القول األول:

سخ قبل  ضاء إذا كان الف سخ ال بل العاقدين أو ال افع للق صفة قد متت فالف صفقة, أما إذا كانت ال متام ال

 منرد إرادو اامط ي أو اامستحق فال بد فيه من ال اا والتقاا, بيكون 

ألن الصييفقة قبل القبض ليسييت  امة, بل متامها بالقبض, فكان ». قال الكاسيياين:  (2)وهذا مذها احلنفية

 .  (3)بمنزلة القبول كننه ن يط ه

فيام بعد متام الصييفقة: ذلك بنن الصييفقة قد متت بالقبض, فال حتتمل االنفسيياب بنفس الرد من  وعلل قوهلا 

ضا ضاء أو الر صفقة نظرًيا القالة, وهي ال  تا إال با فاق  (4)غري قرينة الق سخ بعد متام ال سور: الف . ويف اامب

 .  (5)العاقدين

ال القضيياء وال للرضييا, وهذا مذها حيصييل الفسييخ باالسييتحقاق, وال  فتقر صييحته إ القول الثاين:

 .  (7), واحلنابلة(6)الطافعية

 .  (8)وألنه فسخ كالفسخ بطيار الرشر, وكالرد بالعيا قبل القبض فكذا بعده 

صفقة الذي يظهر لي سخ العقد  وذلك ألن االستحقاق ال القول بنن االستحقاق بعد متام ال بعد  يوجا ف

 واهلل أعلا بالصواب.   . ي عنهيقوم بزوال ملك اامط  متام الصفقة 

ط ي يف اامبيع قبل ظهور االستحقاق وبعده . وبناًء عىل األصل ذها الفقهاء  الثانية: -صحة  رصف اام

إىل صحة  رصف اامط ي يف اامبيع إذا متت الصفقة, ألن االستحقاق ن يؤثر يف العقد الذي  ا,  -رمحها اهلل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 انظر: ما سبق من مصادر احلنفية . ( 1)

 ( . 5/168(, ورشح فتح القدير: )3/66(, والفتاوى اهلندية: )5/281انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 ( . 5/281بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 ( . 2/294(, وكذلك انظر: رشح السري الكبري: )5/281انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 ( . 13/103انظر: اامبسور للسخيس: )( 5)

 ( . 12/157(, واامنموع: )1/284انظر: اامهذب: )( 6)

 ( . 226-3/225) (, وكطاف القناع:4/84انظر: الرشح الكبري عىل اامقنع: )( 7)

 ( . 226-3/225انظر: كطاف القناع: )( 8)

= 
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 , واهلل أعلا بالصواب . (1)ف الغاصاترصكوأما بعد ظهور االستحقاق فترصفه 

اخامًسا:االفروعاالفقهيةاالمخرجةاعلىاهذاااألصل:ا

 يمكن   بيق القاعدو عىل  لة من الفروع الفقهية منها: 

لو اشيي ى ثوبل أو عبدين مما يمكن االسييتفادو بنحدمها دون اآلخر بثمن واحد وقبضييهام ثا -1

ستحق أحدمها, فيلزمه اآلخر  ألن العق ستحقاق أحدمها ال يمكن ا سان, وا د الزم له يف اآلخر ألنه 

 .  (2)نقصاًنا يف اآلخر

لو اش ى شيًئا مما يكال أو يوزن ثا استحق بعضه فال خيار له يف رد ما بقي  ألنه ال يرضه  ومنها:-2

 .  (3)التبعيض, ولألصل الذي بل أيدينا

 هتن عليه, هل يب ل الرهن أم ال؟ لو استحق بعض اامرهون بعد متام قبض اامر ومنها:-3

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل:  

, (4)صحة الرهن يف الباقي من اامرهون, وهو رهن  يع الدين, وهذا مذها اامالكية القول األول:

 . (6)واحلنابلة (5)والطافعية

إن كان الباقي مما جيوز رهنه يب ل الرهن إن كان الباقي مما ال جيوز رهنه ابتداًء, وإما  القول الثاين:

ية مذها احلنف لدين, وهذا  ته من ا باقي من اامرهون رهن بحصيي فال تداًء  , ووافقها بعض (7)اب

 .  (8)اامالكية يف اجلزء الثاين

 ولعل األول أظهر لطهادو األصل الذي بل أيدينا .  

يف الباقي, وينخذ اامطيي ي قال أحد اامتبايعل اآلخر يف بعض اامبيع ن ينفسييخ العقد  ألو ومنها:-4

 .  (9)الثمن بحصته التي أقال فيها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/248(, واامغني البن قدامة: )12/167(, واامنموع: )168-5/167انظر: رشح فتح القدير: )( 1)

 ( .13/76انظر: اامبسور: )( 2)

 ( . 3/40انظر: اهلداية رشح بداية اامبتدي: )( 3)

 ( ز 5/487رشح منح اجلليل: )(, و13/258انظر: حاشية الدسوقي: )( 4)

 ( .3/198انظر: األم: )( 5)

 ( . 113(, ونيل اامآرب: م)1/405انظر: منتهى االرادات: )( 6)

 ( .8/224(, والعناية: )6/151انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 7)

 ( . 5/487انظر: رشح منح اجلليل: )( 8)

 ( . 6/337انظر: اامغني: )( 9)
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 املبحث السادس: قاعدة: االستحقاق حبقٍ سابٍق على العقد يبطل العقد
 

ا, وهي قاعدو مهمة الشييتامهلا عىل أحكام االسييتحقاق  هذه القاعدو من القواعد اامتعلقة باالسييتحقاق أيضييً

 .  و با ايل ثبوت ااملك فيه ر االستحقاق اامبني عىل الدركالقا،ا عىل حق سابٍق, وهي  تضمن حكا أث

 دراستها  كون عىل الوجه اآلا: 

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة، ووضعها: 

ا, والقاعدو بصيييغتها اامذكورو وردت يف رشح  هذه القاعدو من القواعد التي أشييار إليها فقهاء احلنفية أيضييً

فاد مضييموهنا كثري (1)الزيادات هذه  (2) من الفقهاء يف كتبها. وأ مدلول  . وهناك عبارات فقهية  ؤدي إىل 

وإذا كفل للمطيي ي كفيٌل بالدرك, فنخذ الطييفيع الدار منه بالطييفعة, »القاعدو, فمنها: قال يف اامبسييور: 

ونوى الثمن عليه ن يكن للمطيي ي عىل كفيل الدَرِك سييبيل  ألن اامطيي ي ما حلقه فيها درٌك فالدرك هو 

 .  (3)«ستحقاق بحق متقدم عىل البيع, وذلك ال يوجد عند أخذ الطفيع بالطفعةاال

لو اش ى داًرا بسيارٍو ثا استحقت السيارو, وأخذت الدار بالطفعة ب لت »وذكر يف الدر اامطتار ما مفاده: 

... قال  (4)البيع الطفعة, وينخذ البا،ع الدار من الطفيع لب الن البيع وألن االستحقاق يف عقد اامقايضة يب ل

 .  (5)يف رد اامحتار مفاده: استحقاق بدل اامبيع يوجا الرجوَع بعل اامبيع قا،اًم وبقيمته هالًكا النتقاض البيع

شفعة فيه  ألهنا »وجاء يف اامغني:  ستحًقا فالبيع بابل, وال  ًصا بعبد أو ثمن معٍل, فطرج م شق ش ى  وإن ا

ه كعدمه, فإن كان الطفيع داامط ي وهو العقد الصحيح, فنما البابل فوجوإنام  ثبت يف عقٍد ينقل ااملك إىل 

 .  (6)«قد أخذ بالطفعة لزمه رّد ما أخذ عىل البا،ع

 هذه العبارات وما حتوي يف بياهتا من الفروع  دل عىل مضمون القاعدو بوضوٍح.

 ثانيًا: مفردات القاعدة ما يتعلق بها: 

 االستحقاق بحق سابق: -أ

صود به هو االس سبا متقدم عىل العقد, كاحلرمة األصلية, أو العتق أو نحو ذلك واامق تحقاق الذي يثبت ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/47, وعنه نقلها الندوي يف موسوعته: (1204رشح الزيادات: م)( 1)

(, وروضيية ال البل: 3/77(, وإعانة ال البل: )1/342(, واامهذب: )30/173(, )18/46(, )14/127انظر: اامبسييور: )( 2)

 ( . 2/183(, والروض اامربع: )7/77(, واامغني: )3/479)

 ( . 14/127اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 5/208) الدر اامطتار بترصف:( 4)

 ( .  5/208رد اامحتار عىل الدر اامطتار بترصف: )( 5)

 ( . 7/469اامغني البن قدامة: )( 6)

= 
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 هنا استحقاق الدرك أو العهدو وينا بياهنا عىل الوجه اآلا: 

 معنذى الدرك لغة واصطالًحا: -1
سا من أدركت ال ء ومنه ضامن الدرك وهو حلوق ال ء بال ء ووصوله الدرك يف اللغة . ومنه  (1)إليه: ا

كان يتعوذ من جهد البالء، ودرك »ملسو هيلع هللا ىلص: , وقد جاء عن النبي (2)قوهلا  دارك القوم: حلق آخرها أوهلا نه  أ

 .  (4). قال اجلوهري: الدرك: التبعة (3)«الشقاء

 . (5)يستعملون هذا اللف  بمعنى التبعة أي اام البة واامؤاخذو -رمحها اهلل-والفقهاء 

 .  (7), واامقصود بالدرك هنا هو درك اامبيع والثمن(6)ستحقاق بحق متقدٍم عىل البيع: هو االويف االصطالح

وها يضييمون إليه كلمة ضييامن, فيعرفونه بلقا ضييامن الدرك وضييامن الدرك يف االصيي الح عرف بعدو 

  عريفات اتلف بعضها عن بعض حسا اامذاها:

 .  (8)إنه التزام  سليا الثمن عند استحقاق اامبيع-1

: هو أن ينخذ اامطيي ي من البا،ع رهنًا بالثمن الذي أع اه خوًفا من (9)ّرفه يف التعريفات الفقهيةع-2

 استحقاق اامبيع . 

عرفه الطافعية بننه: هو أن يضمن شطص ألحد العاقدين ما بذله لآلخر إن خرج مقابلة مستحًقا -3

 .  (10) الذمةأو معيًبا أو ناقًصا لنقص الصننة سواء أكان الثمن معينًا أم يف

 .  (12)ون عنه بالعهدووأما اامالكية واحلنابلة فها يعرب (11)وفقهاء احلنفية يعربون عنه بالكفالة بالدرك أيًضا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .333(, ومعنا مقاييس اللغة: م)73انظر: اامصباح اامنري: م) (1)

 ( .333انظر: معنا مقاييس اللغة: م) (2)

 رو . ( من حديث أيب هري10/148احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 3)

 (  .4/1582انظر: الصحاح للنوهري:م)( 4)

 ( .3/77(, وإعانة ال البل: )2/201(, ومغني اامحتاج: )5/403انظر: العناية: ) (5)

 ( .30/173(, وكذلك: )14/127اامبسور: ) انظر: (6)

 ( . 3/77انظر: إعانة ال البل: )( 7)

 (.6/744(, والبناية: )4/264(, وحاشية ابن عابدين: )6/9(, وبدا،ع الصنا،ع: )173-2/172انظر: االختيار: )( 8)

 ( . 95التعريفات الفقهية: م)( 9)

 ( . 3/77(, وإعانة ال البل: )2/121انظر: حاشية الرشقاوي: )( 10)

 ( .1/624(, ودرر احلكام: )7/209انظر: فتح القدير: ) (11)

 ( .7/77واامغني: )(, 3/369(, وكطاف القناع: )3/191انظر: الرشح الصغري: ) (12)

= 
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سة  ألن اامضمون يف الصورو األوىل: الثمن عند : »(1)قال يف إعانة ال البل وإضافة ضامن الدرك ألدنى مالب

ة: عند إدراك اامسييتحق للثمن, فظهر من ذلك أن الدرك اسييا إدراك اامسييتحق للمبيع, ويف الصييورو الثاني

 « . مصدر بمعنى االدراك

 . (2)«سمي ضامن الدرك اللتزامه الغرامة عند إدراك اامستحق عل ماله»قال أبو سعيد اامتويل: 

 العهدة في اللغة واالصطالح: -2
. و  لق العهدو عىل الوثيقة واامرجع  العهدو لغة من العهد, وهو بمعنى الوصييية, واألمان وااموثق, والذمة

سمى وثيقة اامتبايعل عهدو  النه يرجع إليها عند  صالح و  صالح, يقال: يف األمر عهدو أي مرجع لإل لإل

 .  (3)االلتبا 

وحقيقة العهدو الكتاب الذي يكتا فيه وثيقة البيع, ويذكر فيه الثمن, فعرب به عن الثمن »قال ابن قدامة: 

 .  (4)«الذي يضمنه

 دو مع إضافة كلمة ضامن إليها كام هو عادهتا يف ضامن الدرك.والفقهاء يستعملون العه

 بام ينا:  يف االصطالحوها عرفوها 

 .  (5)عرفها احلنفية: بنهنا ضامن الثمن عند االستحقاق-1

عرفها يف جواهر االكليل بنهنا: ضييامن ثمن حصيية من حرضييَ بعد غيبته إن ظهر فيها عيا أو -2

 .  (6)تحقتاس

عرفها ابن قدامة: هو ضييامن عهدو اامبيع عن البا،ع للمطيي ي وعن اامطيي ي للبا،ع فضييامنه عىل -3

ستحق رجع بذلك  سليمه وإن ظهر فيه عيا أو ا ضمن الثمن الواجا بالبيع قبل   اامط ي هو أن ي

بيع مستحًقا أو عىل الضامن وضامنه عن البا،ع للمط ي هو أن يضمن عن البا،ع الثمن متى خرج اام

رد بعيٍا أو أرم العيا, فضييامن العهدو يف ااموضييعل هو ضييامن الثمن أو جزء منه عن أحدمها 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .3/77إعانة ال البل: ) (1)

 ( . 2/127(, ورشح الرشقاوي: )3/479(, ومنتقى الينبوع: )3/479انظر: روضة ال البل: )( 2)

 ( . 460(, وخمتار الصحاح: م)165(, واامصباح اامنري: م)687انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 3)

 ( . 3/479انظر: منتقى الينبوع: )(, وكذلك 7/77اامغني البن قدامة: )( 4)

 ( . 5/246(, و بيل احلقا،ق: )5/145انظر: حاشية ابن عابدين: )( 5)

 ( . 3/191(, وكذلك انظر: الرشح الصغري: )2/162جواهر االكليل: )( 6)

= 
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 .  (1)لآلخر

 . (2)وإنام سمى به اللتزامه ما يف عهدو البا،ع رده

قد   لق عىل الصيييك القديا, وقد   لق عىل العقد وحقوقه وعىل  لدرك, ألن العهدو  والعهدو أعا من ا

 .  (3)ىل اخليار بطالف الدرك فإنه يستعمل يف ضامن االستحقاق عرًفاالدرك وع

ألن هذه اللف  ]أعني العهدو[ مطتبهة اامراد فإهنا  قال: للصك القديا ...  قال : »(4)قال يف رشح فتح القدير

 « . لنفس العقد بطالف الدرك فإنه استعمل يف ضامن االستحقاق عرًفا

 . بيع إن قدر عليه أو  سليا قيمتهفية بمنزلة ضامن الدرك وهو  سليا ااموضامن اخلالم عند فقهاء احلن

, والدرك (5)ومما سييبَق ظهر لنا أن األلفاظ اامعربو عن االسييتحقاق ثالثة وهي: الدرك, والعهدو, واخلالم

 أخص يف باب االستحقاق واهلل أعلا . 

 المقصود بالحق السابق على العقد: -ب

سييبق العقَد, وكان قبل وجود العقد مثل اشيي ى جارية فظهر أهنا كانت حرو, هو حق االسييتحقاق الذي ي

سيارو ثا ظهر أهنا كانت مملوكة لغري البا،ع وهكذا, وأما احلق الذي يع ض بعد العقد حلق الطفعة  اش ى 

 .  (6)وغريه ليس هو اامقصود هنا, وال يدخل يف الدرك

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

 دل عىل أن االستحقاق إذا ثبت بسبا متقدم عىل العقد فإن هذا االستحقاق يؤثر يف ب الن العقد,  القاعدو

ويكون العقد باباًل, ويطيي ر يف ب الن العقد أن يكون االسييتحقاق ثابًتا ومتقدًما عىل العقد وأن يكون 

 االستحقاق بالبينة . 

 . العقد ال يكون مب اًل للعقدبن  ا أو حق يقن االستحقاق الثابت بسبوالقاعدو بمفهومها  طري إىل أ

ا

ارابعًا:اأقوالاالعلماءافيااعتباراالقاعدةاوصحتها:ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 4/163(, وكذلك انظر: كطاف القناع: )7/77اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( .3/479انظر: روضة ال البل: )( 2)

 ( . 792-6/791(, والبناية: )7/210فتح القدير: ) انظر:( 3)

 ( . 7/210فتح القدير: ) ( 4)

 ( . 211-7/210انظر: فتح القدير: )( 5)

 ( . 30/173انظر: اامبسور للسخيس: )( 6)

= 
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يف اجلملة وذلك ألن االسييتحقاق إذا ثبت  (1)هذه القاعدو من القواعد التي ن يعرف فيها خالف بل الفقهاء

ل كبيع ااميتة واخلنزير, وكبيع احلر عىل أنه عبد يزيل حملية اامبيع, أو اامعقود عليه فيقع العقد أو البيع فيام ال حي

 فيكون االستحقاق مب اًل للعقد . 

ا , (2)وألن البيع يب ل بالدرك بمعنى االسييتحقاق لعدم اامحلية للبيع, فيكون هو اسييتحقاًقا مب اًل املك رأسييً

 واهلل أعلا بالصواب . 

 خامًسا: تطبيقات القاعدة: 

 ثريو التي هلا صلة باالستحقاق, منها: ترج عىل هذه القاعدو مسا،ل ك

 . (3)لو اش ى جارية فاستحقت عىل أهنا حرو يب ل البيع من أصله لعدم اامحلية-1

لو باع السيييد أمته ثا ظهر أهنا أم وَلٍد هل يب ل العقد عىل أن أم الولد بمنزلة احلرو يف البيع وال  ومنها:-2 

 .  (4)ذلك لسبق استحقاق احلريةجيوز للسيد الترصف فيها بام ينقل ااملك و

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قدير: )18/46انظر: اامبسييور: )( 1) ضييية ال البل: (, ورو162-2/160(, وجواهر االكليل: )210-7/209(, رشح فتح ال

 ( . 7/508(, واامغني: )3/475(, والوسيف: )3/479)

 ( . 7/209انظر: رشح فتح القدير: )( 2)

 ( . 7/209انظر: رشح فتح القدير: )( 3)

-4/410(, وحاشييية الدسييوقي: )4/130هذا قول  هور الفقهاء خالًفا لعيل وابن عبا  والزبري . انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 4)

 ( . 528-9/527(, واامغني: )4/62يويب: )(, والقل411
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 : استحقاق القيمة مبنزلة استحقاق العنياملبحث السابع: قاعدة
 

ستهالك العل, وهي األصل اامعمول به يف باب االستحقاق إذا  ستحقاق القيمة عند ا هذه القاعدو  تعلق با

سييتحقاق القيمة, وبالتايل امتنع الرجوع يف العل, والقاعدو حتوي بداللتها الوضييعية وأبعادها أحكام ا

 أحكام ثبوت ااملك يف بدل العل وهي قاعدو مهمة يف موضوعها وباهبا . 

 دراسة القاعدو  تكون من العنارص اآل ية: 

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة ووضعها، وألفاظها: 

 بنلفاظ خمتلفة متعددو .  . وقد ذكرها الفقهاء يف كتبها (1)القاعدو بالصيغة اامذكورو وردت يف رشح الزيادات

 (3), ويف احلاوي الكبري«القيمة تقوم مقام العني عند امتناع الرجوع يف العني: »(2)جاءت يف القواعد البن رجا

 « . القيمة إنام تستحق عند استهالك العني، وتعذر القدرة عىل الترصف يف املل »بلف : 

ا يف الراهرإن القيمة إنام تس::تحق إذا ملك»قال ااماوردي فيه:  ا مس::تقرر ا  (4)«ت ملكر . ومن ألفاظ القاعدو أيضييً

, ومنها: القيمة خلف عن اامثل, حتى ال يصييار إليها إال (5)«القيمة ختلف العني وتقوم مقامه»عند الفقهاء: 

, وذكر ابن قدامة يف «قيمة املنافع كعينها يف حتص::يل املقص::ود: »(7), وكذلك جاءت يف اهلداية(6)«عند العنز

ألن القيمة بدل, إنام يصييار إليها عند العنز عن »غني يف موبن  عليل مسيينلة الصييداق إذا اسييتحق: اام

 .  (8)«األصل

ًضا صل  (9)وهناك عبارات كثريو  ؤكد مدلول هذه القاعدو أي ع احلاف  ابن رجا هذه القاعدو من أ . وقد فرَّ

فتعذر الوصول إىل األصل حالة الوجوب القاعدو السادسة عرش: إذا كان للواجا بدل, »أعا منها فقال: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 800انظر: رشح الزيادات: م)( 1)

 ( . 16(, والقاعدو رقا: )22القواعد البن رجا: م)( 2)

 ( . 9/181احلاوي الكبري: )( 3)

 ( . 9/182احلاوي الكبري: )( 4)

 .  (6/445(, واامعيار: )2/72(, والفروق للكرابييس: )21/126انظر: اامبسور: )( 5)

 ( . 5/223انظر:  بيل احلقا،ق للزيلعي: )( 6)

 ( . 4/253اهلداية رشح البداية: )( 7)

 ( . 10/111اامغني البن قدامة: )( 8)

 ( . 2/278انظر: اامبدع: )( 9)

= 
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 .  (1)«فهل يتعلق الوجوب بالبدل  علًقا مستقًرا بحيث ال يعود إىل األصل عند وجوده

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

اامقصييود باسييتحقاق القيمة هو أن يتعلق حق ااملك أو التملك بعل من األعيان بمعنى من اامعاين ااموجبة 

باسييتهالك أو بفواٍت فتعلق وجوب ذلك احلق للم ما بتلٍف أو  لك, ثا  عذر احلصييول عىل  لك العل إ

 بالقيمة أي قيمة  لك العل الفا،تة . 

واسييتحقاق القمية ال يتا إال عن بريق اسييتحقاق العل, فإن ن يثبت االسييتحقاق يف العل فال يتصييور 

 االستحقاق يف القيمة . 

 الي للقاعدة: ثالثًا: المعنى اإلجم

القاعدو بنلفاظها اامتعددو  دل عىل أن االسييتحقاق الذي يتعلق بقيمة ال ييء عند اسييتحالة  سييليا العل 

اامسييتحقة لتلف العل أو هالكها أو اسييتهالكها يكون خلًفا أو بداًل عن  لك العل, ويقوم مقامها يف حق 

 االستيفاء واالنتفاع . 

عند  عذر  سليا العل وردها إىل صاحبها سواء كان ذلك بتلف أو إ الف  ويثبت ااملك يف استحقاق القيمة

 أو فوات, وعىل هذا إذا امتنع الرجوع يف العل فعىل مهلكها أو مستهلكها قيمتها . 

 .  (2)ألن هذه القيمة بدل عنها, و قوم مقامها يف إبراء الذمة

اامتاُع أو هي ما يقوم مقام الثمن عند فساد اامسمى  هي الثمن الذي يقاوم به-والقيمة كام سبقت االشارو إليه 

صفته أي إىل  أو  عذره, ومعرفة قيمة يشء ما والثمن الذي يقوم مقامه إنام يعرف بالرجوع إىل مثيله ونظريه ب

 ما يقاربه . 

 ويط ر يف استحقاق القيمة الذي يقوم مقام العل من حيث االستيفاء واامنفعة ثالثة رشور: 

, فإن ن يتعذر فال ينتقل االستحقاق إىل القيمة ويدخل (3)عذر أو استحالة  سليا العل اامستحقةاألول:  

 .  (4)فيه  عذر القدرو عىل الترصف يف ااملك, وكذلك العنز

الثاين: أن يثبت االسييتحقاق يف العل, فإن ن يثبت االسييتحقاق يف العل فال داعي حينئذ السييتحقاق 

 القيمة . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 21القواعد البن رجا: م)( 1)

 ( . 9/182انظر: احلاوي الكبري: )( 2)

 ( . 10/111: )(, واامغني9/182انظر: احلاوي الكبري: )( 3)

 انظر: اامصادر السابقة . ( 4)

= 



 713 الفهارس 

 .  (1)يثبت االستحقاق ثابًتا بملك مستقر يف الظاهر الثالث: أن

 رابعًا: أقوال العلماء في اعتبار القاعدة، وصحتها واألدلة عليها: 

هذه القاعدو من القواعد اامتفق عليها بل الفقهاء, وهي من األصييول التي اسييتمر عليها العمل يف الفقه 

 .  (2)االسالمي

 .  (3)﴾...ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ : ﴿واألصل يف هذا قول اهلل 

 وجه الداللة من اآلية: 

 أهنا  دل عىل أن القيمة التي يقيا هبا ذوا عدٍل من اامسلمل  قوم مقام العل اامستحقة يف الصيد . 

 .  (4)وألن القيمة بدل عن العل, والبدل يقوم مقام أصله

اخامًسا:االفروعاالمندرجةاتحتاهذهاالقاعدة:ا

 من اامسا،ل الفرعية, أذكر هنا  لة منها:  اً عدو حتوي يف دا،رهتا كثريالقا

 لو أ لف رجل مااًل لغريه كسيارو مثاًل, فإنه جيا عليه قيمتها ألن القيمة  قوم مقام العل . -1

لو اسييتهلك بعام غريه بغري إذنه, وكان مضيي ًرا فعليه قيمة ذلك ال عام إن ن يكن مثلًيا,  ومنها:-2

 .  (5)فعليه مثله فإذا أدى القيمة فقد بر،ت ذمتهوإال 

سليا عينها  ومنها:-3 صاهبا فعليه قيمتها  لتعذر   صاحبها -لو ذبح بقرو جاره بعد اغت إال إذا را 

مذبوحة ينخذها  يه إثا  -أن  ته عن ضييامهنا, ولكن عل قد بر،ت ذم ها ف فإذا أدى اامغتصيييا قيمت

 .  (6)الغصا

صدق رجٌل زوج ومنها:-4 صفلو أ سيارًو بنوعها أو داًرا بو صداق ه عبًدا بعينه أو  ها, فوجدت بال

 . (7)هلا رده عليه, و ستحق قيمة اامذكور إذا  عذر  سليمههل ف اامذكور عيًبا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 9/182انظر: احلاوي الكبري: )( 1)

ية: )21/126انظر: اامبسييور: )( 2) هلدا ية: )4/253(, وا نا باب الع يار: )2/56(, وفتح  حلاوي الكبري: 6/445(, واامع (, وا

 ( . 10/111(, واامغني: )2/278(, واامبدع: )182, 9/181)

 من سورو ااما،دو .  (95اآلية: )( 3)

 ( . 10/111(, واامغني: )21/126انظر: اامبسور: )( 4)

 ( . 265-7/264انظر: موسوعة القواعد للبورنو: )( 5)

 انظر: اامصدر السابق . ( 6)

 ( . 9/449( وما بعدها, واحلاوي الكبري: )10/108انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

= 



 714 الفهارس 

 و فصيل اامسنلة ينا عىل الوجه اآلا: 

: وال نعلا إن الصداق إذا كان معينًا فوجدت به عيًبا, فلها رده, كاامبيع اامعيا, قال ابن قدامة-1

 .  (1)يف هذا خالًفا إذا كان العيا كثرًيا

ستحقاقه, فينا -2 سبا ا سخ برده, فيبقى  إذا رد ه ألجل العيا فلها قيمته  ألن العقد ال ينف

 ه . فعليه قيمته كام لو غصبها إياه فن ل

 فرد ه فلها عليه مثله ألنه أقرب إليه .  -كااموزون واامكيل-وإن كان الصداق مثلًيا -3

 .  (2)وإن اختارت إمساك اامعيا, وأخذ أرشه فلها ذلك-4

صداق بتلفه, وفيام ومنها-5 ضه ففي ب الن ال ضًا بعينه, فتلف يف يد الزوج قبل قب صدقها عر : لو أ

 يستحق الرجوع به خالف بل الفقهاء . 

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل: 

يد الزوج, وأن هلا أن  رجع عليه بقيمته  ألهنا  إن الصييداق ال يب ل من العقد بتلفه يف القول األول:

  ستحق قيمته إذا  لف يف يده . 

 .  (6)والطافعية يف القديا (5)واحلنابلة (4)واامالكية (3)وهذا مذها احلنفية

 واستدلوا بام ينا: 

ضامن -1 ستحقاقه يوجا  سبا ا سليمه مع بقا،ه إذا هلك مضموًنا مع بقاء ال أن كل ما وجا  

 .  (7)اامغصوب والعواريقيمته ك

ستقًرا قبل القبض وال -2 ضع م ضع, وكان ملك الزوج عىل الب صداق يف مقابلة الب إنه اما كان ال

يفسد العقد عليه لو  لف وجا أن يكون ملك الزوجة للصداق مستقًرا قبل القبض, وال يفسد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 10/108انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( . 10/109انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 2/350(, وحاشية ابن عابدين: )229-3/228انظر: رشح فتح القدير: )( 3)

 ( . 2/444(, والرشح الصغري: )4/3(, ورشح الزرقاين: )2/304انظر: حاشية الدسوقي: )( 4)

 ( . 164-5/163ناع: )(, وكطاف الق124-122, 10/110انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 3/221(, ومغني اامحتاج: )9/449انظر: احلاوي الكبري: )( 6)

 ( . 9/449انظر: احلاوي الكبري: )( 7)

= 



 715 الفهارس 

 .  (1)العقد عليه إن  لف

قبل القبض, وهلا مهر اامثل دون قيمته, وهذا مذها  إن الصييداق يب ل من العقد بتلفه القول الثاين:

 : (3), ووجه للحنابلة(2)الطافعية

بل القبض, -1 فه ق وذلك ألن الصيييداق عوض  عل يف عقد معاوضييية فوجا أن يب ل بتل

 ويستحق الرجوع باامعوض دون العوض كالبيع . 

اامثل دون القيمة وجَا  وألنه اما كان ب الن الصداق بنهالته أو حتريمه يوجا الرجوع بمهر-2

 .  (4)أن يكون ب النه بالتلف بمثابته يف الرجوع بمهر اامثل دون قيمته

هو القول باستحقاق القيمة وعدم ب الن الصداق وذلك ألن الصداق  عل يف حقه, وثبت  الذي يظهر لي

 علا بالصواب . فيه استحقاقها فليس هلا إال الرجوع إىل قيمتها عند  عذر استالم الواجا, واهلل أ

لو خرج بدل اخللع مسييتحًقا فهل يسييتحق الزوج القيمة أو مهر اامثل: وبيان اامسيينلة عىل  ومنها:-6

 الوجه التايل: 

 .  (5)ا فق الفقهاء عىل أن اخللع ال يب ل بطروج العوض مستحًقا-أ

 واختلفوا فيام يستحق الزوج بعد ظهور االستحقاق عىل قولل: -ب

يةله  القول األول: بالقمية أو مهر اامثل وهذا مذها احلنف امالكية(6)يرجع  لة(7), وا إال أن  (8), واحلناب

صوًفا سبا ااموجا  (9)اامالكية قالوا بوجوب اامثل إن كان مو سليا العوض مع بقاء ال وذلك لتعذر  

 .  (10) سليمه وهو اخللع, إذ هو ال يقبل النقض بعد متامه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .9/449انظر: اامرجع السابق: )( 1)

 ( . 2/220(, ومغني اامحتاج: )9/450انظر: احلاوي الكبري: )( 2)

 ( . 10/113انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 10/113(, واامغني البن قدامة: )9/450انظر: احلاوي الكبري: )( 4)

 ( . 3/183(, وم الا أويل النهى: )3/255(, ورشح الروض: )2/163(, وجامع الفصولل: )3/109انظر: فتح القدير: )( 5)

 ( . 2/163(, وجامع الفصولل: )3/109انظر: رشح فتح القدير: )( 6)

 ( .3/16انظر: رشح اخلريش: ) (7)

 ( . 3/183انظر: م الا أويل النهى: ) (8)

 ( . 3/16انظر: رشح اخلريش: )( 9)

 ( . 3/109انظر: رشح فتح القدير: )( 10)

= 
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ثاين: نة اامرأو بمه القول ال يةبينو ثل وهو الطيييافع ند فسييياد العوض, واهلل أعلا (1)ر اام   ألنه الرد ع

 بالصواب . 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/136(, وهناية اامحتاج: )5/255انظر: رشح الروض: )( 1)
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 : استحقاق الثمن ال يوجب نقض العقداملبحث الثامن: قاعدة
 

ا, وهي  تمثل يف مسيا،ل اسيتحقاق الثمن,  هذه القاعدو من القواعد الفرعية التي  تعلق باالسيتحقاق أيضيً

 وهي قاعدو مهمة يف هذا الباب . 

 حتدث عن مضامل هذه القاعدو بنبرافها وأبعادها عىل ال  يا اامذيل: أ

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة، ووضعها: 

إليها يف  لفقهية, وهي باللف  اامذكور أشريهذه القاعدو من القواعد اامستفادو من عبارات الفقهاء و عاليلها ا

يل يان والتحصيي البيع ال يوجب نقض البيع وإنام يوجب الرجوع اس::تحقاق الثمن يف »: حيث ذكر: (1)الب

 « . بالثمن املستحق

ولو رشى داًرا بعبد, وأخذت بالطيفعة بقيمة األرض أو بعينه إن وصيل إىل : »(2)جاء يف حاشيية ابن عابدين

الطييفيع بنهة, ثا اسييتحق العبد, ب لت الطييفعة, وينخذ البا،ع الدار من الطييفيع لب الن البيع أي ويرجع 

طفيع  ستحقاق يف بيع اامال ضة يب ل البيَع.بام َدَفع من قيمة العبد عىل البا،ع, وذلك ألن اال ويف جامع  " قاي

ص ستحق (3)وللالف ًضا إذا ا ستحقاق بدل اامبيع يوجا الرجوع بعل اامبيع قا،اًم, وبقيمته هالًكا, وفيه أي : ا

ال قيمة اامسييتحق النتقاض البيع... هذا أحد البدلل يف اامقايضيية, وهلك البدل اآلخر جتا قيمة اهلالك, و

يدل بإبالقه عىل ما لو َباَعه اامقايض لغريه, وسلمه له ثا استحق بدله من يد اامقايض, للثاين أن يرجع بعل 

 « .اامبيع عىل اامط ى منه النتقاض البيع... لكن جمرد االستحقاق ال يوجا نقض البيع وفسطه

ا كنن  لف, أو رشًعا كنولو  لف ا: »(4)ويف مغني اامحتاج ن أعتقه أو كا به أو وقفه أو لثمن اامقبوض حسييً

ستولد األمة أو خرج عن ملكه إىل غريه أو  علق به حق الزم كرهن دون البيع اامقبوض ثا ابلع عىل عيا  ا

قيمته إن وأراد رده به رّده أي اامبيع اامطيي ى لوجوده خالًيا عن ااموانع, وأخذ مثل الثمن إن كان مثلًيا, أو 

 « . كان متقوًما  ألنه لو كان باقًيا الستحقه, فإذا  لف فمنه بذلك قياًسا عىل غريه

با،ع واامطيي ي » نة أو بتصيييديق من ال وإن ظهر الثمن الذي دفعه مطيي ي الطييقص مسييتحًقا لغريه ببي

يع يعني َبان ن اشيي اه هبذه ااما،ة ب ل البذ الطييفيع الطييقص فإن كان معيًنا كنوالطييفيع...وذلك بعد أخ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/308البيان والتحصيل: )( 1)

 ( بترصف . 209-5/208حاشية ابن عابدين: )( 2)

 (2/56لفصولل: )جامع ا( 3)

 ( . 2/55مغني اامحتاج: )( 4)

= 
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طفعة ل  بها عىل  ًضا أم نقًدا, وب لت ال سواء كان الثمن عر ضه ن ينذن فيه اامالك, و ب النه, ألن أخذ عو

 .  (1)«البيع, ولو خرج بعض الثمن مستحًقا ب ل فيام يقابله من اامبيع والطفعة دون الباقي  فريًقا للصفقة...

بٍد أو ثمن معٍل, فطرج مستحًقا فالبيع بابل, وال شفعة فيه  وإن اش ى شقًصا بع»ويف اامغني البن قدامة: 

 .  (2)«ألهنا إنام  ثبت يف عقٍد ينقل ااملك إىل اامط ي وهو العقد الصحيح...

 هذه العبارات وغريها  دل عىل مضمون القاعدو, وأصل وضعها واهلل ويل التوفيق .

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

كام -اق الثمن: وهو أن يثبت االسييتحقاق يف الثمن بعد عقد البيع بسييبا متقدم عليه, والثمن اسييتحق-أ

 .  (3)ما يكون بداًل للمبيع ويتعلق بالذمة -سبق

هو إفساد ال ء -نقض العقد: اامراد بنقض العقد هو ب الن العقد وانتقاضه وأصل النقض بفتح النون -ب

 .  (5)وب لت النقض عىل احلكا إذا ن يصح من أصله (4)بعد إحكامه يقال: نقض البناء: هدمه

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

القاعدو بالصيغة اامذكورو  دل عىل أن االستحقاق إذا ظهر يف الثمن سواء كان ذلك الثمن معينًا أو موصوًفا 

ا،ع يف الثمن اامسييتحق يف الذمة فإن ذلك االسييتحقاق ال يوجا ب الن العقد وإنام الواجا هو رجوع الب

 وعىل هذا يكون العقد الزًما صحيًحا مفيًدا للملكية, وبه ينتقل ااملك من البا،ع إىل اامط ي . 

ًضا-وهي بمفهومها  دل  ستحقاق من جهة  -أي صفقة بعد متامها  كون موجبة إن ن يظهر فيها اال عىل أن ال

ه ال يؤثر يف إفاد ه, وكذلك عند انعدام االستحقاق ما, وذلك ألن ظهور االستحقاق بعد انعقاد البيع ولزوم

 إذا متت الصفقة بالقبض يكون العقد موجًبا, واهلل أعلا . 

 رابعًا: أقوال العلماء في صحة القاعدة والعمل بها واألدلة عليها: 

ا, وقد هذه القاعدو من القواعد الفرعية التي  تعلق بنحكام اسييتحقاق الثمن وهي من القواعد اامطتلف فيه

 اختلف فيها عىل ثالثة أقوال: 

 إهنا قاعدو صحيحة, وهي األصل الذي يعمل به يف باب استحقاق الثمن . القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/303مغني اامحتاج: )( 1)

 ( . 7/469اامغني البن قدامة: )( 2)

 ( . 72انظر: جملة األحكام العدلية: م)( 3)

 ( . 631اامعنا الوجيز: م)( 4)

 ( . 8/258(, وحاشية الرميل: )4/396مغني اامحتاج: )( 5)

= 
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. وعىل هذا اسييتحقاق الثمن ال يب ل العقد . وذلك ألن اسييتحقاق الثمن  (1)وهذا مذها اامالكية 

 استحقاق اامبيع, ويمكن الرجوع يف الثمن اامستحق . ك

ثاين:القول  يد أو اشيي ار  ال بارها حيتاج إىل  قي بارها, إال أن اعت هبذا االبالق ال يمكن اعت قاعدو  ال

رشر, وعىل هذا لو صيييغت القاعدو عىل الوجه اآلا لكانت صييحيحًة معمواًل هبا, وهي اسييتحقاق 

 الثمن إذا كان موصوًفا يف الذمة ال يوجا نقض العقد وإن كان معينًا فهو يوجا ذلك . 

 استحقاق الثمن ال يب ل به العقد إال إذا كان الثمن معينًا .  أو 

 .  (3), واحلنابلة(2)وهذا مذها الطافعية 

وذلك ألن استحقاق الثمن إذا كان موصوًفا يف الذمة ال يؤثر يف صحة العقد  ألن الثمن ال يتعل فيه,  

 . فيوجا نقض العقدن حملية الثمن, وأما إذا  عل الثمن فإن استحقاقه يؤدي إىل ب ال

اسييتحقاق الثمن يوجا  أن إن القاعدو ال اعتبار هلا بل اامعترب هو مفهوم القاعدو وذلك القول الثالث:

ية ها احلنف مذ هذا  قد, و قالوا: إن جمرد اال(4)نقض الع قاق ال يوجا نقض البيع , إال أهنا  سييتح

 . وفسطه

ن وإن كان معيًنا يمكن له الرجوع يف بدله, وألن هو القول باعتبار هذه القاعدو, ألن الثم الذي يظهر لي

 اامقايضة يف عرصنا قد قىض عليها التعامل باألموال االعتبارية, والتعيل فيها ال يكون مقصوًدا واهلل أعلا . 

 خامًسا: تطبيقات القاعدة: 

 ترج عىل هذا األصل كثري من اامسا،ل الفقهية منها: 

ست-1 سيارو ثا ا ش ى حماًل ب ستحقاق لو ا سيارو عيل أهنا ثمن اامبيع . فهل يوجا هذا اال حقت ال

 ب الن العقد من أصله عىل أن الثمن ليس حماًل للملك . 

ستحًقا فإن االستحقاق ال يوجا  ومنها:-2 ًصا بثمٍن يف الذمة, ثا نقد الثمن, فبان م شق ش ى  لو ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يل:( 1) يان والتحصيي لدسييوقي: )7/308) انظر: الب ية ا حاشيي يل: )3/495(, و (, ورشح اخلريش: 2/162(, وجواهر االكل

(6/159-160 . ) 

(, وحاشييية 203(, والزاهر: م)1/23(, ومنهاج ال البل: )4/88(, والوسيييف: )2/338(, واالقناع: )3/5انظر: األم: )( 2)

 ( . 2/336القليويب: )

 ( . 383(, القواعد البن رجا: م)3/472القناع: ) (, وكطاف7/469, 06/411انظر: اامغني: ( 3)

 ( . 5/34(, وجامع الفصولل: )/(, و بيل احلقا،ق: )209-5/208انظر: حاشية ابن عابدين: )( 4)

= 



 720 الفهارس 

 . (1)نقض البيع عند اامالكية, والطافعية واحلنابلة كام سبق

لو اش ى داًرا بعبٍد عىل أنه ثمن اامبيع, ثا ظهر أنه حر ليس بعبد, فإن االستحقاق يوجا  ومنها:-3

   (3)وال يوجا عند اامالكية.  . (2)نقض البيع عندها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/469انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( . 208, 6/192انظر: حاشية ابن عابدين: )( 2)

 .  (2/162جلواهر االكليل: ) ( انظر: ا3)
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 املبحث التاسع: قاعدة: استحقاق ما ليس فيه حكم العقد ال يؤثر يف العقد
 

ستحقاق ال ء اخلارجي من هذه القاعدو من القواعد الفرعية اامتعلق باالس ًضا, وهي  عالو أثر ا تحقاق أي

 العقد يف ب النه . 

 أحتدث عن القاعدو بالبيان التايل: 

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة ووضعها: 

, وهي باللف  اامذكور ذكرها صيياحا اامبسييور (1)هذه القاعدو من القواعد التي أشييار إليها فقهاء احلنفية

 اجل من رجل عرشيو دراها بدينار, و قابضيا ثا وجدها زيوًفا بعدما  فرقا, فاسيتبدهللو اشي ى ر»فقال: 

 لك الدراها الزيوف ن يب ل العقد  ألنه حل استبدهلا باجلياد قبل أن يستحق فإنام استقر  تمنه, ثا استحق

 . (2)« العقدحكا العقد عىل اجلياد دون الزيوف اامردودو واستحقاق ما ليس فيه حكا العقد ال يؤثر يف

ون أبلع عىل عبارات فقهية من اامذاها األخرى  فيضيي إىل مضييمون هذه القاعدو, إال أن أصييوهلا يف 

 . (3)االستحقاق ال تالف مدلول القاعدو اامذكورو

 والثمن اامعل نقًدا كان أو غريه, كاامبيع قبل قبضييه فيام مر, فينا فيه  يع ما  قدم: »(4)جاء يف مغني اامحتاج

 « . لعموم النهي عنه, ولو أبدله اامط ي بمثله أو بغري جنسه برضا البا،ع فهو كبيع اامبيع للبا،ع

يفها من هذه العبارو أن اسييتبدال اامطيي ي اامبيع أو الثمن اامعل بعد القبض أو قبل القبض يعترب كالبيع يف 

ب, وكذلك إذا كان االختيار للمطيي ى يف حكا العقد, فيتعلق احلكا بام انعقد عليه ال بام قام عليه االجيا

 أحد شيئل. 

صل:  ضمون هذا األ صح »قال ابن قدامة ما يوحي إىل م ستحقة والثمن معل, ن ي وإن خرجت الدراها م

العقد, قال أمحد: إذا خرجت الدراها مسوقة فليس بينهام بيع  وذلك ألن الثمن إذا كان معينًا فقد اش ى 

نه, وإن كان غري معل فله اام البة ببدله يف اامنلس, وإن قبضييه ثا  فرقا ب ل العقد  بعل مال غريه بغري إذ

ا, فقد  فرقا قبل أخذ الثمن إال عىل الرواية التي  قول بصييحة  رصييف  ألن اامقبوض ال يصييلح عوضييً

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/48انظر: موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )( 1)

 ( . 14/78اامبسور للسخيس: )( 2)

لدسييوقي: )( 3) ية ا حاشيي يل: )3/466انظر:  ها اجلل مة: 10/99(, واامنموع: )327, 4/326(, وموا قدا (, واامغني البن 

(6/419-410 . ) 

 ( . 2/69مغني اامحتاج: )( 4)

= 
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 .  (1)«الفضويل

حصييل اسييتبدال الثمن بعد يفها من كالمه أن اسييتحقاق الثمن إذا كان معينًا يؤثر يف حكا العقد, وأما إذا 

القبض والتفرق يف بيع الرصف فهل يؤثر ذلك يف حكا العقد أم ال؟ والظاهر من كالمه و عليله أنه يؤثر يف 

 حكا العقد, واهلل أعلا . 

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة: 

د القبض أو اامقصييود بام ليس فيه حكا العقد هو الذي يتعلق به انعقاد الصييفقة مثل اسييتبدال الثمن بع-أ

 عنه بعبارو: هو ما ليس بمبيع وال ثمن وال يف معنامها .  لبدلل و رك اآلخر, ويمكن أن بعرباختيار أحد ا

 فاستحقاق ال ء اخلارج عن اامعقود عليه ليس كاستحقاق اامبيع, والثمن كام مرَّ .

 قوله: ال يؤثر يف حكا العقد أي ال يؤثر يف صحة العقد وانعقاده . -ب

 ا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: ثالثً 

صلة باامبيع أو  ستحقاق ما هو خارج عن اامعقود عليه وإن كان به  هذه القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن ا

 الثمن فإنه ال يوجا ب الن العقد وال يؤثر يف انعقاده, ويكون العقد صحيًحا الزًما مفيًدا للملك . 

 هو الذي ال يتعلق به حكا العقد حًسا وال رشًعا . واامقصود بالذي ليس فيه حكا العقد 

ًضا-مفهومها  دل بوهي  صحة العقد وانعقاده, مثل  -أي ستحقاق ما يتعلق به حكا العقد يؤثر يف  عىل أن ا

 استحقاق اامبيع, واستحقاق الثمن . 

 

ارابعًا:ااعتباراهذهاالقاعدةالدىاالفقهاء:ا

صول اال صوًرا  (2)-رمحها اهلل-ستحقاق التي ا فق عليها الفقهاء هذه القاعدو بإبالقها ال تالف أ . إال أن 

من مسا،ل الرصف الذي يط ر فيه التقابض يف اامنلس وقع اخلالف بينها ويظهر ذلك يف الفروع إن شاء 

 اهلل . ويمكن أن نعلل هذه القاعدو بنن ما ال يؤثر استحقاقه يف اامعقود عليه ال يؤثر استحقاقه يف حكا العقد

 أيًضا, وألن استحقاق ما ال يتعلق به احلكا يطبه استحقاق غري اامعقود عليه . 

 خامًسا: تطبيقات القاعدة: 

 هذه القاعدو ترج عليها فروع فقهية منها: 

ستحق بدل الرصف هل يؤثر -1 شيًئا ببدل الرصف يف جملس العقد ثا ا ستبدل أحد اامتصارفل  لو ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/410اامغني البن قدامة: )( 1)

(, 292(, والقوانل الفقهية: م)4/250(, والدرر اامطتار مع رد اامحتار: )3/37(, وحتفة الفقهاء: )17/78انظر: اامبسور: )( 2)

 ( . 6/410واامغني: )

= 
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ال؟ فعىل القول أن اسييتبدال بدل الرصييف ال جيوز فإنه ي  ا  ذلك االسييتحقاق يف صييحة العقد أم

ستبدال بقي عقد  صح اال عليه  فويت القبض حقيقة أي عدم حتقق القبض اام لوب رشًعا, وإذا ن ي

 .  (1)الرصف عىل حاله

لو اش ى رجل عرشو دراها بدينار ثا استبدهلا بعد القبض ببدٍل ثا ظهر استحقاق  لك  ومنها:-2

 .  (2)ا ن يب ل العقدالدراه

لو اشيي ى عبًدا من عبدين, أو ثوًبا من ثوبل, برشيير اخليار ثا اختار اامطيي ي أحدها,  ومنها:-3

 . (3)فاستحق اآلخر فإن هذا االستحقاق ال يؤثر يف حكا العقد عند من قال: بصحة هذا العقد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/410(, واامغني: )5/367(, ورشح فتح القدير: )219-5/218انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( .14/78انظر: اامبسور: )( 2)

وها احلنفية واامالكية, قالوا: إن هذا البيع صحيح  ألن احلاجة  دعو إليه وألنه ال يكثر فيه الغرر, وخالفها الطافعية واحلنابلة يف ( 3)

( 6/210(, واامغني: )1/270(, واامهذب: )4/429(, ومواها اجلليل: )201, 12/182مسنلة العبدين . انظر: اامبسور: )

. 
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 املذكور يف عقد الشركةاملبحث العاشر: ضابط: استحقاق الربح إمنا هو بالنظر إىل الشرط 
 

ا, وهي  عالو أحكام اسييتحقاق الربح يف رشكة  هذا الضييابف من الضييوابف التي  تعلق باالسييتحقاق أيضييً

 العقد . 

 عىل التفصيل اآلا: اذكر دراسته  ااملك يف الربح, وألمهيته يف بابه حيوي يف بيا ه مسا،ل مهمة يف ثبوت ووه

 عھ، وألفاظھ: ، ووضأواًل: الكالم على أصل الضابط

ضابف من األ شار إليها عامة الفقهاء, وهوصول اهذا ال صيغة اامذكورو ذكره لتي أ سوعته   بال الندوي يف مو

( اسييتحقاق الربح إنام هو 1349اامادو: )»وفيها:  (2), وكذلك نصييت عليه جملة األحكام العدلية(1)اامطييهورو

فالرشيك اامرشور عمله ولو ن يعمل يعد كننه  بحسا ما يط ر يف عقد الرشكة ال بحسا العمل الواقع,

عِمل, فإذا رشر العمل يف الرشكة الصحيحة عىل الرشيكل كليهام, فعمل أحدمها ون يعمل اآلخر لعذر أو 

بغري عذر فإن الربح يقسا بينهام عىل الوجه الذي اش باه  ألن كل واحٍد منهام وكيل عن اآلخر, فإذا عمل 

 « . نه عملرشيكه عد هو أيًضا كن

ثا استحقاق الربح يف بريق الرشكة يكون باامال  ارو وبالعمل أخرى »وأشار إليها صاحا اامبسور بقوله: 

ضارب بعمله وذلك العقد رشكة االجارو  صيبه من الربح ماله واام ستحق ن ضاربة فإن رب اامال ي بدليل اام

صييح عقد الرشييكة بل اثنل باامال فكذلك يصييح  بدليل أهنا ال  لزم وأنه ال حيتاج فيها إىل بيان اامدو فإذا

 .  (3)«باعتبار العمل ألن كل واحد منهام يستحق به الربح وسواء ا فقت األعامل أو اختلفت

  .(4)«استحقاق الربح بالرشر فإنام يستحق كل واحد منهام بقدر ما رشر له»قال يف موضع آخر: 

ستحقاق بقوله:  ستحقاق الرب»وبل يف  كييف اال ط ر فيه ا رشكة ال ب ريق االجارو وهلذا ال ي ح ب ريق ال

فيه ال يسييتوجا األجر ألن اسييتحقاق األجر  بيان اامدو والعامل فيام هو رشيك  سييمية مقدار العمل وال

 .  (5)«العامل فيام هو رشيك فيه يستحق الربح بالرشر يف عقد صحيح  بنفس العمل فإذاً 

سبا ضًحا أل صنا،ع مو ستحقاق الربح: قال يف بدا،ع ال ستحق باامال و ارو بالعمل و ارو »ب ا فالربح  ارو ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/48الفقهية للندوي: )موسوعة القواعد ( 1)

 ( . 1349(, مادو رقا: )719-2/718جملة األحكام العدلية: )( 2)

 ( . 11/155اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 11/157اامبسور للسخيس: )( 4)

 ( . 11/159انظر: اامبسور للسخيس: )( 5)

= 



 725 الفهارس 

بالضييامن عىل ما بينا سييواء عمال  يًعا أو عمل أحدمها دون اآلخر فالربح بينهام يكون عىل الرشيير, ألن 

ستعان برب  ضارب إذا ا رشر العمل ال بوجود العمل بدليل أن اام رشكة باألعامل ب ستحقاق الربح يف ال ا

 .  (1)«تحق الربح وإن ن يوجد منه العمل لوجود رشر العمل عليهاامال اس

ثا ال شييك أهنام إذا رشبا الربح بينهام نصييفل جاز باال اع إذا كان رأ  : »(2)وكذلك جاء يف حتفة الفقهاء

 ماهلام عىل السواء سواء رشر العمل عليهام أو عىل أحدمها, ألن استحقاق الربح باامال أو بالعمل وقد وجد

 « . التساوي يف اامال

: قال: والربح عىل ما اصيي الحا عليه يعني يف  يع أقسييام الرشييكة, وال خالف يف ذلك يف (3)قال يف اامغني

 « . اامضاربة اامحضة ... ألن استحقاق اامضارب الربح بعمله, فناز ما يتفقان عليه من قليل وكثري...

 وضعها .  هذه العبارات وغريها  ؤكد مضمون القاعدو, وأصل

 ثانيًا: شرح مفردات القاعدة: 

 أوالً: الربح لغة واصطالًحا: 

بح والرباح لغة: النامء يف التنارو بح, والرَّ ّف يف مبايعة(4)الربح لغة: الرِّ لا (5), ويدل عىل شييَ ويسييند  (6)واامسييَ

. قال األزهري:  (7)﴾ي         ی ی ىئ ىئ ىئ الفعل إىل التنارو, فيقال: ربحت جتار ه فهي رابحة . ومنه قوله:  عاىل: ﴿

سوًقا ذات ربح . وأرَبحت الرجل إرباًحا أع يته ربًحا » َربَِح يف جتار ه إذا أفضل فيها, وأربح فيها, صادف 

 .  (8)«وبعته اامتاع واش يته منه مرابحًة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربًحا

 : والربا يف االصطالح

, وهو يقابل اخلسان والوضيعة يف باب (10), وقيل: هو عبارو عن كسا االبضاع(9)الزيادو احلاصلة يف اامبايعة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/63بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( . 3/7حتفة الفقهاء: )( 2)

 ( . 2/144(, وانظر كذلك: السلسبيل: )6/138البن قدامة: ) اامغني( 3)

 ( . 229خمتار الصحاح: م) انظر: (4)

 ( . 416انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 5)

 ( . 322انظر: اامعنا الوسيف: م)( 6)

 ( من سورو البقرو . 16اآلية: )( 7)

 ( . 82(, واامصباح اامنري: م)3/485انظر: هتذيا اللغة: )( 8)

 ( . 354انظر: التعريفات: م)( 9)

 (, واالبضاع: هو بعث اامال مع من يتنر فيه متربًعا والبضاعة اامال اامبعوث . 102انظر: التعريفات الفقهية: م)( 10)
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 الرشكة . 

 واامقصود باستحقاق الربح هو ثبوت احلق يف اامكسا احلاصل عن بريق رشكة العقود . 

 ثانيًا: الشرط المذكور:

 .  (1)والرشر يف اللغة: إلزام ال ء والتزامه يف البيع, والعالمة

 .  (2)ح: ما يلزم من عدمه عدم احلكا, وال يلزم من وجوده وجود احلكا وال عدمه لذا هوهو يف االص ال

 اامقصود بالرشر اامذكور هو الرشر الذي ا فق عليه اامتعاقدان عند التزام الرشكة . 

 ثالثًا: عقد الشركة أو شركة العقود: 

 معنى الشركة لغة واصطالًحا: -أ
كة,  كة اسييا مصييدر رشكالرشييكة يف اللغة لغات: رَشِ كة, رَشع رِشع

. يقال: رشك الرجل الرجَل يف البيع  (3)

صيبل  رشكة إذن: خلف الن صيبامها. فال صيبه, أو اختلف ن صيبه بن رشكه رشًكا ورشكة, خلف ن واامرياث ب

 -لصحة  رصف كل خليف يف مال صاحبه-واختالبها والعقد الذي يتا بسببه خلف اامالل حقيقة أو حكاًم 

 .  (4)كة جتوًزا, من إبالق اسا اامسبا وإرادو السباويسمى رش

 : هلا عدو  عريفات, منها: والرشكة يف االصطالح

 .  (5)ف أحد النصيبل من اآلخررهي عبارو عن اختالر النصيبل فصاعًدا بحيث ال يع-1

 .  (6)هي ثبوت احلق يف يشء الثنل فنكثر عىل جهة الطيوع-2

 .  (7)و  رصفهي االجتامع يف استحقاق أ-3

  أقسام الشركة:-ب

 عقود .المالك, رشكة األ وهي نوعان: رشكة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/309انظر: القامو  اامحيف: )( 1)

باجي: م)1/309انظر: البحر اامحيف: )( 2) حلدود لل كا اامنري: )60(, وا جاين: 1/452(, ورشح الكو فات للنر (, والتعري

 ( . 131م)

 ( . 118انظر: اامصباح اامنري: م)( 3)

(, والسييلسييبيل: 336(, وخمتار الصييحاح: م)1220-1219(, والقامو  اامحيف: )535انظر: معنا مقاييس اللغة: م)( 4)

 ( . 311(, واام لع عىل أبواب اامقنع: م)2/141)

 ( . 122عريفات الفقهية للمنددي: م)(, والت537انظر: الكليات للكفوي: م)( 5)

 ( . 2/139(, والسلسبيل: )2/211انظر: مغني اامحتاج: )( 6)

 ( . 7/109انظر: اامغني البن قدامة: ) (7)
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 : (1)مالك أربعة أقساماألالرشكة باعتبار ما  كون فيه الرشكة أو الرشكة ب-1

ا أو حيواًنا أو األول : أن  كون الرشييكة يف الرقاب واامنافع, بنن يملك االثنان أو اجلامعة داًرا أو أرضييً

 مرياث أو مغنا أو هبة فيكونان رشيكل يف رقبة ال ء ومنفعته .  عرًضا بابتياع أو

أن  كون الرشييكة يف الرقاب دون اامنافع بنن يويص رجل بطدمة عبده, أو سييكنى داره أو غلة  الثاين:

 بستانه لرجل فيكون ااموىص له اامنفعة, ويكون الورثة رشكاء يف الرقبة . 

 وهو ثالثة أرب: أن  كون اامنافع دون الرقاب: الثالث:

يان اام كاألع تنجرو واألموال ااموقوفة الرضييب األول: أن  كون اامنفعة مملوكة من عل مملوكة  سيي

 . جلامعة

الرضييب الثاين: أن  كون اامنفعة مباحًة من عل غري مملوكة كالدهن الننس, والروث والسييامد فهذا 

علق به من إباحة االنتفاع به, وإنام ن متلك غري مملوك, وإنام يكون االنسييان أوىل به لثبوت يده اما يت

 . اء يف هذا النوع يف إباحة منافعهاامنفعة وإن كانت مباحة  ألنه ال جيوز اامعاوضة عليها, فيكون الرشك

 الرضب الثالث: ما كانت اامنفعة منخوذو من عل غري مملوكة وهي منفعة الكلا اامنتفع به . 

 حقوق الرقاب . : وهو أن  كون الرشكة يف الرابع

 .  (3)أو عقد يثبت به حق شا،ع يف يشء امتعدد (2)رشكة العقود: وهي عقد بل اامتطاركل يف األصل والربح-2

 واامقصود يف القاعدو هو رشكة العقود . 

 : (4)أقسام رشكة العقود: وهي مخسة أقسام

ًعا معيًنا من العمل أو أكثر أو غري األول: رشكة األعامل: وهي أن يتعاقد اثنان فنكثر عىل أن يتقبلوا نو

معل لكنه عام, وأن  كون األجرو بينها بنسييبة معلومة وذلك كاخليابة والصييياغة والبناء و ركيا 

, ورشكة (5)األدوات الصييحية أو كل ما يتقبل, فال بد من التعاقد قبل التقبل, و سييمى رشكة األبدان

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها . 6/470انظر: احلاوي الكبري: )( 1)

 ( . 3/343, 2/301رد اامحتار عىل الدر اامطتار: ) انظر: (2)

 ( . 2/109: )انظر: حاشية الرشقاوي( 3)

 ( . 6/473(, واحلاوي الكبري: )7/109انظر: اامغني البن قدامة: )( 4)

 ( .6/473(, واحلاوي الكبري: )7/111انظر: اامغني البن قدامة: )( 5)
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 . (3), والربح فيها عىل ما ا فقوا عليه من مساواو أو  فاضل(2), ورشكة احلاملل(1)ا،ع, ورشكة التقبلالصن

 .  (5)خالًفا للطافعية (4)وهي جا،زو يف اجلملة عند اجلمهور

الثاين: رشكة األموال: وهي أن يتعاقد اثنان فنكثر عىل أن يتنروا يف رأ  ماٍل هلا ويكون الربح بينها 

 . (7). و سمى رشكة العنان (6)عقد أم البنسبة معلومة . سواء علا مقدار رأ  اامال عند ال

 .  (8)وهي جا،زو باال اع 

الثالث: رشكة الوجوه: وهي أن يتعاقد اثنان فنكثر بدون ذكر رأ  مال عىل أن يطيي يا نسيييئة ويبيعا 

.  (10), والربح فيها بمقابلة ملكه احلاصييل يف اامبيع(9)نقًدا, ويقتسييام الربَح بينهام بنسييبة ضييامهنا للثمن

 .  (12), و سمى رشكة الذما(11)سمى رشكة اامفاليسو 

 .  (16)والطافعية (15)خالًفا للاملكية (14)واحلنابلة (13)وهي جا،زو عند احلنفية 

ط كا يف الالرابع: رشك ضة: وهي أن ي ناض من أمواهلا كله دون العروض لريد كل واحٍد منهام ة اامفاو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/30انظر: رشح فتح القدير: )( 1)

 ( . 2/212انظر: مغني اامحتاج: )( 2)

 ( . 7/113انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

نا،ع: ) (4) بدا،ع الصيي ية: )6/64انظر:  ند تاوى اهل مة: 4/267(, ورشح اخلريش: )334-3/331(, والف قدا (, واامغني البن 

(7/111 . ) 

 ( . 2/212(, ومغني اامحتاج: )6/473انظر: احلاوي الكبري: )( 5)

 ( . 6/473(, واحلاوي الكبري: )7/123انظر: اامغني البن قدامة: )( 6)

 ( . 132(, والتعريفات الفقهية: م)6/473الكبري: )انظر: احلاوي ( 7)

عدها, واحلاوي الكبري: )2/212(, ومغني اامحتاج: )361-3/358انظر: رد اامحتار: )( 8) (, وجواهر االكليل: 6/473( وما ب

 ( . 7/123(, واامغني: )2/119)

 ( . 7/122(, واامغني: )6/477: )(, واحلاوي الكبري6/63(, وبدا،ع الصنا،ع: )38-5/28انظر: فتح القدير: )( 9)

 ( . 122-7/121انظر: اامغني البن قدامة: )( 10)

 ( .38-5/28انظر: فتح القدير: )( 11)

 ( . 2/121انظر: جواهر االكليل: )( 12)

 ( . 38-5/28انظر: فتح القدير: )( 13)

 ( . 7/121انظر: اامغني البن قدامة: )( 14)

 ( وما بعدها . 4/267رشح اخلريش: )(, و2/121انظر: جواهر االكليل: )( 15)

 ( . 6/475انظر: احلاوي الكبري: )( 16)

= 
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 . (1)عىل صاحبه نصف كسبه من اامال وغريه

 .  (3)خالًفا للطافعية (2)ا،زووهي ج 

اخلامس: رشكة اامضيياربة: وهي أن يطيي ك اثنان بامل أحدمها بنن يكون اامال من أحدمها واامال من 

 . (7)والربح بينهام عىل ما اص الحا عليه (6), وقيل: عقد الرشكة(5), و سمى قراًضا(4)آخر

 .  (8)وهي جا،زو بغري خالف 

 لشركات: أسباب استحقاق الربح في ا-ج
 وهي:  (9)يستحق الربح يف الرشكات بنسباب ثالثة

 األول: اامال أو رأ  مال الرشكة . 

 الثاين: العمل الذي ا فق عليه الرشكان فصاعًدا . 

 الثالث: الضامن . 

(: ال يسيتحق الربح إال بواحد من 1348اامادو: ): »(10)وقد نصيت جملة األحكام العدلية عىل هذه األسيباب

السييالفة الذكر وهي اامال, والعمل, والضييامن, فإذا قال رجل آلخر: اجتر أنت باملك عىل أن الربَح الثالثة 

 . «يست له أخذ حصة من الربح احلاصلمط ك بيننا, فال حتصل الرشكة, ويف هذه الصورو ل

 فاضييل  ألن  والربح يف رشكة األبدان عىل ما ا فقوا عليه من مسيياواو أو»قال ابن قدامة يف رشكة األبدان: 

 .  (11)«العمل يستحق به الربُح...

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/475انظر: احلاوي الكبري: )( 1)

 ( . 7/137(, واامغني: )2/121( وما بعدها, وجواهر االكليل: )6/63انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 2)

 ( . 6/475انظر: احلاوي الكبري: )( 3)

 ( . 3/58(, وكطاف القناع: )7/132(, واامغني: )5/117( وما بعدها, وروضة ال البل: )6/79انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 ( . 7/132اامغني البن قدامة: )( 5)

 ( . 4/483انظر: رد اامحتار: )( 6)

 ( . 6/138انظر: اامغني البن قدامة: )( 7)

 ( . 3/507(, وكطاف القناع: )5/218حتاج: )(, وهناية اام5/356(, ومواها اجلليل: )6/79انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 8)

 ( . 6/473(, واحلاوي الكبري: )139, 136, 127, 7/113, واامغني البن قدامة: )( وما بعده6/63نا،ع: )انظر: بدا،ع الص( 9)

 ( . 1348(, ومادو رقا: )2/718جملة األحكام العدلية: )( 10)

 ( . 7/113اامغني: )( 11)

= 
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به الربح بدليل رشكة األبدان...»وقال:  نا أن الضييامَن يسييتحق  ألن  الربح يسييتحق بامٍل », وقال: (1)«ول

 .  (2)«وعمل...

 كيفية استحقاق الربح:  -د
 اختلف الفقهاء يف مسنلة كيفية استحقاق الربح يف الرشكات عىل قولل: 

 .(4), واحلنابلة(3)يستحق الربح بالرشر يف الرشكة, وهذا مذها احلنفية :القول األول

 وعللوا يف رشكة اامضاربة:  

, ويف رشكة العنان بنن العمل مما (5)بنن استحقاق اامضارب الربح بعمله, فناز ما يتفقان عليه من قليل وكثري

ضال يف الربح مع وجود العمل منهام ستحق به الربح, فناز أن يتفا ضاربل لرجل واحٍد, وذلك ألن  ي كاام

أحدمها قد يكون أبرصيي بالتنارو من اآلخر وأقوى عىل العمل فناز له أن يطيي ر زيادو يف الربح يف مقابلة 

 .  (6)عمله كام يط ر الربح يف مقابلة عمل اامضارب

ن من رشر صحة الرشكة أل (8)والطافعية (7)الربح بينهام عىل قدر ماهلام وهذا مذها اامالكية القول الثاين:

كون الربح واخلسان عىل قدر اامالل عندها, وذلك ألن الربح  بع للامل بدليل أنه يصح عقد الرشكة 

 . (9)وإبالق الربح فال جيوز  غيريه بالرشر كالوضيعة

د وألن ذلك ثمرو اامال فكان عىل قدره كام لو كان بينهام شنرو فنثمرت أو شاو فنتنت فإن رشر خالفه فس

 .  (10)العقد ألنه خمالف اموضوع الرشكة

هو القول بنن استحقاق الربح يكون بالرشر اامذكور يف عقد الرشكة, ألن اال فاق هو الذي  الذي يظهر لي

يضبف االستحقاق يف الرشكة مع  فاوت العمل, واامال والضامن, وألن الرشكة اما جازت يف العمل الذي ال 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 اامصدر السابق .( 1)

 ( .2/215(, ومغني اامحتاج: )7/139(, واامغني البن قدامة: )2/173انظر: الفواكه الدواين: ) (2)

 ( .3/352(, ورد اامحتار: )6/62انظر: بدا،ع الصنا،ع: ) (3)

 ( .3/499(, وم الا أويل النهى: )7/138انظر: اامغني: ) (4)

 ( . 7/138انظر: اامغني البن قدامة: ) (5)

 ( . 139-7/138السابق: )انظر: اامصدر ( 6)

 ( . 4/261(, ورشح اخلريش: )2/173(, والفواكه الدواين: )2/70انظر: بلغة السالك: )( 7)

 ( . 6/473(, واحلاوي الكبري: )2/215انظر: مغني اامحتاج: )( 8)

 ( . 7/138انظر: اامغني البن قدامة: )( 9)

 ( . 2/215انظر: مغني اامحتاج: )( 10)
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فيه مما يضييبف اسييتحقاقه وهو الرشيير ليس غري فعلا أن الرشيير يف عقد  يمكن أن يتقدر أو يضييبف ال بد

 الرشكة يرجع إليه عند استحقاق الربح, واهلل أعلا بالصواب . 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

سبا مرشوٍع  ستحق ربًحا بدون  سان ال ي هذه القاعدو معقولة اامعنى, وواضحة اامبنى, ومن اامعلوم أن االن

 ان من أكل أموال الناِ  بالبابل, واألسباب اامرشوعة الستحقاق الربح ثالثة: وإال ك

 .األول: العمل, فاالنسان بعمله يستحق جزًءا من الربح

 الثاين: اامال: يستحق رب اامال الربح بامله, ألن اامال مما يستفاد منه . 

سان مال يمكن له أن يترصف ب ضامنه والضامن يف باب اامعامالت الثالث: الضامن, إذا ن يكن عند االن

 يقوم سبًبا لالستحقاق . 

وعىل هذا التقرير القاعدو بالصيغة اامذكورو  دل عىل أن الربح يكون يف رشكة العقود مقتىض الرشر اامذكور 

يف العقد, وهو الرشر الذي اص لح عليه اامتعاقدان وال يكون استحقاق الربح عىل رأ  مال الرشكة  الن 

ستحقاق الربح يفيض إىل الرشكة ق ش ار قدر اامال يف ا صاًل, وقد  كون من ماٍل وعمٍل فا د تلو من ماٍل أ

 اامنازعة وسد باب التعامل بالرشكات . 

 ويط ر يف استحقاق الربح حسا الرشر اامذكور يف العقد: 

ح من غري بيان أن يكون الربح معلوًما بالنسبة, فإذا  ا العقد عىل أن يكون للرشيك حصة يف الرب-1

 .  (1)مقدار كان عقًدا فاسًدا

 .  (2)أن ال  فسد الرشكة ألمور أخرى-2

 .  (3)أن يتحقق الربح بالظهور-3

 .  (4)ال يف رشكة اامضاربةاامأن يستويف ربُّ اامال رأ  -4

ارابعًا:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدةاوالعملابها:ا

تالفها يف كيفية استحقاق الربح . اختلفوا يف صحة هذه القاعدو واعتبارها بناًء عىل اامسنلة السالفة وهي اخ

 عىل قولل: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/350(, والفتاوى اهلندية: )81, 6/59الصنا،ع: )انظر: بدا،ع ( 1)

 ( . 7/127انظر: اامغني: )( 2)

 ( . 7/171انظر: اامغني البن قدامة: )( 3)

 ( . 7/165اامصدر السابق: )( 4)

= 
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أهنا صييحيحة وسييليمة اامعنى, وهذا مذها احلنفية واحلنابلة إال أن ابن القاا أبا يعىل  القول األول:

لك لئال يلزم قدر اام قاال يف رشكة الوجوه الربح يكون عىل  ية  هاء احلنف يل من فق ما ن  وابن عق ربح 

 .  (1)يضمن

ستحق الربح عىل قدر اامال  القول الثاين: صحة هذه القاعدو . بل الواجا أن  كون القاعدو إنام ي عدم 

 يف رشكة العقود وهذا مذها اامالكية والطافعية . 

 هو القول باعتبارها, واهلل أعلا .  -كام سبقت االشارو إليه-واألظهر 

 ھذه القاعدة: خامًسا: الفروع المندرجة تحت 

  ندرج حتت هذه القاعدو فروع فقهية منها: 

 يستحق اامضارب الربح يف رشكة اامضاربة بالرشر الذي ا فق عليه اامتعاقدان . -1

ستحقان  ومنها:-2 ش ك اثنان بامل أحدمها عىل أن يكون اامال من أحدمها والعمل منهام فإهنام ي لو ا

 .  (2)الربح عىل الرشر السابق

 : مستثنيات القاعدة: سادًسا

 يستثنى من هذا األصل عدو مسا،ل: 

 إذا فسدت الرشكة يف غري اامضاربة فيكف يستحق الربح اختلفوا عىل قولل: -1

إن االستحقاق عىل قدر رأ  اامال, ويرجع كل واحٍد عىل اآلخر بنجر عمله, وهذا  القول األول:

 .  (3)مذها  هور الفقهاء

ستحق عىل مقتىض الرشر, وال يستحق أحدمها عىل اآلخر أجر عمله, وهو الربح ي القول الثاين:

 .  (5)من احلنابلة (4)اختيار الرشيف أيب جعفر

هو أن اامسييمى يسييقف يف العقد الفاسييد كالبيع الفاسييد إذا  لف اامبيع يف يد اامطيي ي  الذي يظهر لي 

 فاالستحقاق يكون عىل قدر اامال, واهلل أعلا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 546, 5/545(, وم الا أويل النهى: )7/139انظر: اامغني: )( 1)

 ( . 7/136انظر: اامغني: )( 2)

(, 42, 5/4(, وهناية اامحتاج: )2/169(, وبلغة السييالك: )2/172(, والفواكه الدواين: )361, 3/360حتار: )انظر: رد اام (3)

 ( .7/127(, واامغني: )2/212ومغني اامحتاج: )

ت (هي, برع يف اامذها احلنبيل . انظر: ببقا470(هي, و ويف )411هو أبو جعفر عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد الرشيف ولد سنة ) (4)

 ( .274-3/273(, والعرب: )241-2/237احلنابلة: )

 ( .7/127انظر: اامغني: ) (5)

= 
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ضيياربة فإن الربح  يعه لرب اامال, ون يسييتحق اامضييارب منه شيييًئا وله أجر مثله  ألنه إذا فسييدت اام-2

 .  (1)يستحق الربح بالرشر, واما فسدت اامضاربة فسد الرشر فليس له إال أجر عمله

ضاربة, أو قال يف -3 ضاربة: خذ هذا اامال م رشكة بدون ذكر اال فاق عىل الربح بنن قال يف اام إذا انعقدت ال

ىض رأ  اامال عىل أن الربح  بع  رشكة األموال: هذه األموال رشكة بيننا, فال يكون االستحقاق إال عىل مقت

 .  (2)للامل

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .7/180انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( . 7/140انظر: اامغني البن قدامة: )( 2)
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 املبحث احلادي عشر: ضابط: استحقاق املبيع على املشرتي يوجب الرجوع بالثمن على البائع
 

أيًضا, وهو يتعلق باستحقاق اامبيع,  الذي يعترب سببًا من أسباب ااملك ضابف من ضوابف االستحقاقالهذا 

وحيوي يف دا،ر ه أحكام أثر االسييتحقاق يف اامبيع, وما يلزمه اامطيي ي إذا ظهر اامبيع مسييتحًقا وعليه ينبني 

 .  (1)مسنلة ضامن العهدو عند الفقهاء

 بيان الضابف ينا عىل النمف التايل: 

اأوًل:االكالماعلىاأصلاالضابط،اووضعه:ا

قد  (2)من الضييوابف التي اعتنى هبا فقهاء احلنفية, وهو باللف  اامذكور ذكره يف رشح الزياداتهذا الضييابف 

شار إليه الفقهاء يف كتبها صنا،ع (3)أ طري إليه ما جاء يف بدا،ع ال ستحق بعض : »(4)وي ستحقاق فإن ا وأما اال

نه  بل أن ذلك القدر ن يكن اامعقود عليه, قبل القبض, ون جيز اامسييتحق ب ل العقد يف القدر اامسييتحق  أل

صته من  شاء را به بح ط ي اخليار يف الباقي إن  ملك البا،ع, ون  وجد االجازو من اامالك, فب ل, وللم

 ...« . الثمن, وإن شاء َرّده سواء كان استحقاق ما استحقه يوجا العيا يف الباقي أو ال يوجا 

ضمون:  (5)وورد يف اامهذب ستحًقا, فإن وإن »ما يفيد هذا اام ضها م ضمن دركها فطرج بع ش ى جارية و ا

قلنا: إن البيع يصح يف الباقي رجع بثمن ما استحق, وإن قلنا: يب ل البيع يف اجلميع رجع عىل الضامن بثمن 

 ...« . ما استحق وهل يرجع عليه بثمن الباقي فيه, وجهان 

 . (6)كفي امدلوهلالعل االشارو بام سبق   ضابفوهناك عبارات أخرى  طهد ألصل ال

 وما يتعلق بها:  ضابطثانيًا: شرح مفردات ال

 استحقاق اامبيع: هو ثبوت حق يف اامبيع لغري مالكه مما يدل عىل أن اامبيع ن يكن ملًكا له . 

, ويف جملة األحكام (7)واامبيع اسا مفعول من البيع, وهو الذي ينعقد عليه االجياب والقبول يف عقد اامعاوضة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 7/508انظر: اامغني البن قدامة: )( 1)

 ( . 613انظر: رشح الزيادات: م)( 2)

 ( . 7/469(, واامغني: )2/152(, والفواكه الدواين: )6/71(, وبدا،ع الصنا،ع: )20/96انظر: اامبسور للسخيس: )( 3)

 ( . 5/288بدا،ع الصنا،ع للكاساين: )( 4)

 ( . 1/342اامهذب للطريازي: )( 5)

 ( وما بعدها . 13/29(, والرشح الكبري للمقدا: )66-2/65انظر: مغني اامحتاج: )( 6)

 ( . 1/105لة األحكام: )انظر: درر احلكام رشح جم( 7)

= 
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ي عدل امادو: ): »(1)ةال حمل البيع هو اام150ا امادو: )», «بيع(:  باُع وهو العل التي  تعل يف 151ا ما ي (: اامبيع 

 « . البيع وهو اامقصود األصيل من البيع  ألن االنتفاع إنام يكون باألعيان واألثامن وسيلة للمبادلة

ستحقاق اامبيع هنا هو أن يظهر بالبينة صود با بنن اامبيع ليس من ملك البا،ع, وإنام ملكه  اهاأو بام يف معن واامق

 لغريه . 

ا:اثالثًا:االمعنىااإلجمالياللضابطا

ط ي أن يرجع عىل البا،ع  ضابف باللف  اامذكور يقرر أن اامبيع إذا ثبت فيه االستحقاق فإنه يوجا عىل اام ال

ستحقاق بكامل اامبيع وأما إذا كان بالثمن الذي دفعه له  ألن استحقاق اامبيع يوجا ب الن البيع إذا كان اال

 بنزء منه فإنه يوجا ب الن العقد يف اجلزء اامستحق, وينا بيانه عند الكالم عىل صحة القاعدو . 

 رابعًا: أقوال العلماء في صحة الضابطة والعمل بها واألدلة عليها: 

 هنا عىل الوجه التايل: مبنية عىل ثالث مسا،ل وهي أصول الضابف, وبيا ا يف صحة هذا الضابفأقواهل

 املسألة األوىل: استحقاق املبيع كله هل يوجب نقض البيع؟ 

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل: 

 إن استحقاق اامبيع بالكلية يوجا ب الن البيع .  القول األول:

 .  (4), واحلنابلة(3), والطافعية(2)وهذا مذها اامالكية 

حقاق اامبيع مب اًل للملك وهو االسييتحقاق الذي يرد عىل حمل ال يقبل إن كان اسييت القول الثاين:

 التملك فإنه يوجا ب الن العقد . 

 وكذلك االستحقاق يف بيع اامقايضة يب ل البيع . 

وأما إذا أثبت اامسييتحق ملكية اامبيع كله بالبينة, وكان االسييتحقاق ناقاًل للملكية, وهو الذي يرد عىل حمل 

فإنه ال يوجا نقض البيع, بل يصبح العقد متوقًفا عىل إجازو اامستحق, فإن أجاز  -ام سبقك-قابل للتملك 

البيع بقي اامبيع للمط ي, وينخذ اامستحق الثمن من البا،ع, ويصبح البا،ع كوكيل عنه بالبيع  ألن االجازو 

سييخ البيع السييابق بالفسييخ, الالحقة كالوكالة السييابقة وإن ن جيز اامسييتحق البيَع بل اختار أخذ اامبيع ينف

 ويكون البا،ع ملتزًما للمط ي برد الثمن . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 151, 150(, مادو رقا: )1/72جملة األحكام العدلية: )( 1)

 ( . 4/461(, والتاج واالكليل: )6/156انظر: رشح اخلريش: )( 2)

 ( . 5/445(, وهناية اامحتاج: )65-2/64(, ومغني اامحتاج: )1/288انظر: اامهذب: )( 3)

مة: )( 4) قدا عدها, ورشح منتهى االرادات: )13/29والرشييح الكبري للمقدا: ) (,7/77انظر: اامغني البن  (, 2/417( وما ب

 ( . 383والقواعد البن رجا: م)

= 
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 .  (2), وكذلك إذا كان االستحقاق اموقوف(1)هذا مذها احلنفية

 : (3)وعىل هذا اختلف فقهاء احلنفية يف وقت انفساب العقد عىل ثالثة أقوال

 .  األول: إنه ال ينفسخ العقد ما ن يرجع اامط ي عىل البا،ع بالثمن

 الثاين: ينفسخ بنفس القضاء عند دعوى االستحقاق . 

 الثالث: ينفسخ العقد عند قبض اامستحق ملكه . 

ما ال يملك وهو  الذذذي يظهر لي باَع  با،ع  هو القول بب الن العقد  ألن العقد وقع يف غري حمله  وألن ال

 .  أعلا بالصوابمعنى الغصا, واهلل اامنهي عنه رشًعا  اما شبه كبيع الفضويل وأضاف إليه

اامسنلة الثانية: االستحقاق هل يوجا رجوع اامط ي بالثمن عىل البا،ع أم ال؟ وهي أصل هذا الضابف 

 . 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل أيًضا:  

قدر القول األول بل القبض, ون جيز اامسييتحق ب ل العقد يف ال يه ق : إن اسييتحق بعض اامعقود عل

ه سواء أحدث اامستحق, وللمط  ي اخليار يف الباقي, إن شاء را به بحصته من الثمن وإن شاء ردَّ

 عيًبا يف الباقي أم ال, وسواء استحق اجلزء اامقبوض أو غريه . 

وإن كان االسييتحقاق بعد القبض سييواء بعد قبض الكل أو قبض البعض ب ل البيع يف القدر اامسييتحق  

 هذا إذا كان االستحقاق بالبينة . ويرجع اامط ي بالثمن عىل البا،ع, و

وأما إذا ثبت االسييتحقاق بإقرار اامطيي ي أو نكول عن اليمل فإنه ال يرجع بالثمن عىل البا،ع وهذا مذها 

 .  (6), وبه قال ابن القاسا من اامالكية(5), ومذها الطافعية إذا كان باع اف اامط ي أو بالنكول(4)احلنفية

, وعللوا (7) أن ذلك القدر ن يكن ملك البا،ع, ون  وجد االجازو من اامالك فب لوعللوا الب الن بننه  بل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شية ابن عابدين: )( 1) صنا،ع: )4/194انظر: حا (, ورشح فتح القدير: 152-2/151(, وجامع الفصولل: )5/288(, وبدا،ع ال

 ( وما بعدها . 5/175)

 ( وما بعدها . 5/175) انظر: رشح فتح القدير:( 2)

 ( . 193, 4/191انظر: حاشية ابن عابدين: )( 3)

 ( . 2/151(, وجامع الفصولل: )5/175(, ورشح فتح القدير: )4/211(, والدر اامطتار: )5/288انظر بدا،ع الصنا،ع: )( 4)

 ( . 1/336(, وحاشية الرشقاوي: )5/445انظر: هناية اامحتاج: )( 5)

 ( . 5/307(, ومواها اجلليل: )5/4قاين: )انظر: رشح الزر( 6)

 ( . 152-2/151انظر: جامع الفصولل: )( 7)

= 
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 .  (1)خياره بننه إذا ن يرض اامستحق فقد  فرقت اامنفعة عىل اامط ي قبل متام العقد, والتفرق يوجا اخليار

ستحقاق ب القول الثاين: سواء أثبت اال ط ي يرجع بالثمن عىل البا،ع م لًقا,  البينة أو باالقرار إن اام

وقول اامالكية إذا ن يعلا اامطيي ي بصييحة ملك  (3), واحلنابلة(2)أو بالنكول, وهذا مذها الطييافعية

 .  (4)البا،ع وال عدمه, وإن علا عدم ملك البا،ع فهو عىل خالف

 لصواب . سوب, واهلل أعلا باىل البا،ع  ألنه مقتىض العقد اامفهو القول برجوع اامط ي ع الذي يظهر لي

وعىل هذا فالضييابف صييحيح هبذا االبالق عند أصييحاب القول األول, وهو كذلك معمول به عند فقهاء 

 ها . واحلنفية بالقيود التي ذكر

 : (5)ويط ر لرجوع اامط ي عىل البا،ع بالثمن بعد استحقاق اامبيع رشور ثالثة

ستحق ملًكا م لًقا أو من  اريخ أقدم من األول: أن يكون االستحقاق ناقاًل املك البا،ع, بنن يدعي اام

سنة مثاًل, فال رجوَع له  شهر, وكان رشاء اامط ي منذ  ستحق ااملك من   اريخ الرشاء, فإن ادعى اام

 عىل با،عه  ألن االستحقاق حدث عىل ملك اامط ي ال عىل ملك البا،ع . 

اامط ي بعض الثمن, وينخذ اامبيع   الثاين: أال يتصالح اامط ي واامستحق عىل أن يدفَع اامستحق إىل

ألن اامطيي ي عند،ٍذ يكون قد أب ل حق رجوعه عىل البا،ع هبذا الصييلح أما إن  ا الصييلح عىل  رك 

 اامبيع للمط ي مقابل يشء يدفعه اامط ي للمستحق فال يسقف حق الرجوع. 

كان قد أبرأه عنه فال رجوع  الثالث: أال يكون البا،ع قد ابرأ اامط ي عن الثمن قبل االستحقاق, فلو

 للمط ي عليه ب ء  ألنه ن يدفع شيًئا . 

 اامسنلة الثالثة: ما هو الواجا إذا ثبت االستحقاق يف بعض اامبيع؟

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل ثالثة أقواٍل: 

يً  القول األول: ا أو مثل يً كان اامبيع قيم جا ب الن البيع يف اجلميع, سييواًء أ نه يو هذا قول أ ا, و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 5/288انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

ية اامحتاج: )( 2) ية الرشييقاوي عىل التحفة: )350-2/349(, ورشح الروض: )5/442انظر: هنا (, ومغني 1/336(, وحاشيي

 ( . 66-2/65اامحتاج: )

 ( . 13/29لكبري للمقدا واالنصاف: )انظر: الرشح ا( 3)

 ( . 5/4انظر: رشح الزرقاين: )( 4)

 ( وما بعدها . 100انظر: عقد البيع لألستاذ الزرقاء: م)( 5)

= 
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 .  (3), وقول للاملكية إذا استحق األكثر(2), ورواية عند احلنابلة(1)للطافعية

إنه يوجا تيري اامط ي بل رد اامبيع بالفسخ وبل التمسك بالباقي, والرجوع بحصة  القول الثاين:

ورواية عند  -يةعىل التفصيييل اامذكور يف اامسيينلة الثان- (4)القدر اامسييتحق والثمن وهو قول احلنفية

 .  (5)احلنابلة

, (6)القول الثالث: أنه يوجا ب الن البيع يف القدر اامسييتحق صييحته يف الباقي, وهو قول اامالكية

 .   (8), وقول احلنفية إذا استحق البعض بعد القبض(7)والطافعية

مط ي خيار  فرق خالصة ما سبق أنه يف حال استحقاق بعض اامبيع  تفرق الصفقة عىل اامط ي, فيثبت لل

شاء فسخ العقد فيه ورده للبا،ع إال إذا كان استحقاق البعض قد  شاء احتف  بباقي اامبيع وإن  الصفقة, فإن 

وقع بعد قبض اامطيي ي  يع اامبيع ون  رضيي اامبيع التنز،ة فال يثبت للمطيي ي حينئٍذ خيار  فرق الصييفقة 

 ن, واهلل أعلا بالصواب . باستحقاق البعض, بل يلتزم بالباقي بحصته من الثم

 خامًسا: الفروع المندرجة تحت القاعدة: 

  ندرج حتت هذه القاعدو من اامسا،ل الفرعية نظا،ر كثريو منها: 

 استحقاق  يع اامبيع يوجا ب الن البيع, ورجوع اامط ي بالثمن عىل البا،ع, وقد سبق بيانه. -1

 انه . مسنلة استحقاق بعض اامبيع وقد سبق بي ومنها:-2

 لو اش ى سيارو ثا استحقت فإنه يوجا الرجوع بالثمن عىل البا،ع . ومنها:-3

  (9)لو  استحق الطقص اامطفوع  يوجا ذلك ب الن البيع و ب الن الطفعة. و منها:  -4

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 6/290(, واالنصاف: )7/77انظر: اامغني: )( 1)

 .  (3/94(, وحاشية اجلمل: )12/219, 10/367(, واامنموع رشح اامهذب: )3/222انظر: األم: )( 2)

 ( . 6/166انظر: حاشية البناين عىل الزرقاين: )( 3)

 ( . 5/439(, والفتاوى البزازية: )4/201انظر: حاشية ابن عابدين: )( 4)

 ( . 6/290انظر: االنصاف: )( 5)

 (, وهلا  فصيل يف  فريق6/166, 5/162(, ورشح الزرقاين: )6/159(, ورشح اخلريش: )3/469انظر: حاشية الدسوقي: )( 6)

 الطا،ع وغريه . 

 ( . 3/94(, ورشح اجلمل: )12/219(, واامنموع: )10/367وهذا هو اامذها . انظر: فتح العزيز: )( 7)

 ( . 4/201انظر: حاشية ابن عابدين: )( 8)

 .  (7/456اامغني البن قدامة: ) ( انظر: 9)
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 :الباب الثالث: القواعد والضوابط الفقهية في التصرف وانتقال الملكية وزوالها

 و فيه فصالن:

 . القواعد والضوابف يف الترصف يف ااملكية الفصل األول:

 . القواعد والضوابف يف انتقال ااملكية و زواهلا  الفصل الثاين:
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 واعد والضوابف الفقهية يف الترصف يف ااملكيةالق  الفصل األول:

 و فيه ثالثة عرش مبحثًا:

 رصييفًا قاعدو:  إذا  علق حق الغري بااملك فليس للاملك أن يترصييف فيه   :املبحث األول

 مرضًا إال بإذن صاحا احلق .

 :قاعدو: اامترصف يف ملكه ال يكون متعديًا وال يلزمه الضامن املبحث الثاين . 

 قاعدو:    رصف اامالك يف ملكه ال يتقيد برشر السالمة  الث:املبحث الث. 

 : رصف يكون دليل اختيار ااملك يف اامبيع الذي فيه  املبحث الرابع ضابف:االقدام عىل الت

 . اخليار

 :قاعدو: البابل ال يفيد ملك الترصف   املبحث اخلامس. 

 :ه إىل جاره عدوان قاعدو:  رصف االنسان يف ملكه بام يتعدى رر املبحث السادس . 

 :قاعدو: األمر بالترصف يف ملك الغري بابل املبحث السابع . 

 : قاعدو: اامترصف بحكا اآلمر ال يملك التعدي عن موضع األمر املبحث الثامن . 

 :قاعدو: كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه جيوز الترصف فيه قبل قبضه املبحث التاسع . 

 :بال إذن و ال ملك له ثا  بل أنه كان مالكًا أو وكياًل  ضابف: من  رصف املبحث العارش

 .صح  رصفه

 :::رصييفه فيام ضييابف: من  رصييف فيام يملك و فيام ال يملك نفذ  املبحث احلادي عرش 

 يملك دون ما ال يملك .

 :ضابف: من ال يملك الترصف يف يشء لنفسه ال يصح أن يتوكل فيه املبحث الثاين عرش. 

 :ابف: من ال يملك  رصفًا ال يملك االذن فيه ض املبحث الثالث عرش. 
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املبحث األول: قاعدة: إذا تعلق حق الغري بامللك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا مضرًا 
 إال بإذن صاحب احلق

 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق باسييتعامل األمالك والترصييف فيها, وهي حتوي مدى أثر 

وهلا العام  تعلق بقاعدو اامضييارو يف  علق حق الغري بااملك يف اسييتعامله والترصييف فيه, وهي بمدل

 والقاعدو حتمل أمهية بالغة يف مضموهنا ومفهومها. ,استعامل احلق

 دراسة القاعدو  تنىل يف العنارص اآل ية:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

 وقد أشييار ,(2), وموسييوعة القواعد للندوي(1)ريانبلفظها اامذكور وردت يف مرشييد احل القاعدو

صدقي ستاذ الدكتور حممد  رصف يف ملكه إذا »و بلف : نالبور إليها األ رض  نال يمنع الرجل من الت ي

 . (3)«بغريه ررًا بيناً 

 .(4)هيةالبوهي قاعدو من قواعد الفرا،د 

صحاب اامنلة:  ضًا أ شار إليها أي شاء لكن إذا  1192اامادو»وقد أ رصف يف ملكه كيفام  : كل يت

ال (: »1197) :, وكذلك اامادو(5)«اللقغري به فيمنع اامالك من  رصييفه عىل وجه االسييت علق حق ال

 .(6)«يمنع أحد من الترصف يف ملكه أبدًا إال إذا أّر بغريه ررًا فاحطاً 

وإن أحدث عىل », وقد جاء يف  برصييو احلكام: (7)والقاعدو أشييار إليها كثري من الفقهاء يف كتبها

ضياء فقام رص إليها, فإن كان فيه رر بناره منع  جاره كوو لل جاره عليه يف ذلك, فإنه ينظر أهل الب

 .(8)«وأغلق

 ثانياً: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها:
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.58( انظر: مرشد احلريان, مادو رقا: )1)

 (.2/34( انظر: موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )2)

 (.8/1085( موسوعة القواعد للبورنو: )3)

 (.3/108)  :عىل البزازية يةنالفتاوى اخلا (,  و كذلك 110)الفرا،د البهية: م( 4)

 (.1/654(: )1192( جملة األحكام العدلية, مادو: )5)

 (.1/657(: )1197( جملة األحكام العدلية, مادو :)6)

 (.107-9/106(, واامحىل: )338-5/337(, وهناية اامحتاج: )1/215(, واهلداية: )7/225( انظر: اامبسور: )7)

 (.2/358 برصو احلكام )( 8)
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 تعلق حق الغي باملل :-أ

نا   قد يكون مسييتقاًل منفردًا متميزًا عن غريه وال يزاحا فيه أحد من ال من اامعلوم أن ااملك 

 تميز.وهو ااملك الفردي اام

وقد يكون مطاعًا مط كًا سواء كان قاباًل للقسمة أم ال وهو ااملك اامط ك ويزاحا فيه صاحا 

 فية حصته من ااملك.وااملك مطاركة لت

وقد يكون ملكًا مسييتقاًل ولكن يتعلق به حق من حقوق اآلخرين من حقوق االنتفاع أو حقوق 

 االستيفاء أو حقوق االر فاق.

كًا عامًا  علق حق عامة اامسييلمل كبيت اامال, واألبيار العامة واألهنار وقد يكون ملكًا مطيي 

 والبحار وال رق ونحو ذلك.

واستعامل هذه األمالك والترصف فيها ال الو من أن يكون  رصفًا مرضًا باآلخرين أو ال يكون, 

ك اامتميز أن للاملك والترصف اامرض ال الو من أن يكون مرضًا باألفراد أو باجلامعة, واألصل يف اامل

رشوعة رصف عىل ما يملك بنميع الوجوه اام رصف  ,والية الت سالمية منعت الت رشيعة اال ولكن ال

احا ااملك  باالعتبار من مصلحة صىلاامرض باآلخرين يف عدو من الصورو مراعاو امصلحة أخرى أو

هو ا صييال حق من   علق حق الغري بااملك, واامقصييود بتعلق حق الغرياخلاصيية, ومن  لك الصييور 

 الرضر به إذا  رصف فيه صاحا ااملك بحريته واختياره اام لق. ويلحقاحلقوق بااملك, وله م البه 

 والغري هنا قد يكون رشيك ااملك وقد يكون صاحا احلق وقد يكون جمرد صاحا االنتفاع.

 مدى حرية الترصف يف األمالك:-2

, (1)أن يترصف يف ملكه كيف يطاء وبام يطاء األصل يف الرشيعة االسالمية أن صاحا ااملك له

ألنه مقتىض ااملك وداللته. ولكن الرشيعة االسالمية قيدت هذا الترصف مراعاو حلق الغري وأوردت 

 احلنر عىل  رصف اامالك يف ملكه. 

 وأسباب  علق حق الغري بااملك كام ذكرها الفقهاء عىل الوجه اامذكور.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سالمية: )1) رشيعة اال ضامن: م)2/150( انظر: ااملكية يف ال رشيعية: )25-23(, ونظرية ال -1/178(, اامقارنات الت

180.) 

= 
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فاامفلس بعد احلنر عليه ال يترصييف يف ملكه كيف يطيياء,  ,األول: الفلس بس::بب الدين و يه

 .(1)وليس له أن يترصف بام يرض الدا،نل

فالراهن ليس له أن يترصيف يف اامال اامرهون مع كونه ملكًا له كيف يطياء التعلق  الثاين: الرهن،

 .(2)حق اامرهتن به

ستنجر هبا  فاملك العل اامؤجرو ال جيوز له أن يترصف يف الثالث: اإلجارة، منفعتها لتعلق حق اام

اامسيتنجر  ولكن هل له أن يترصيف يف العل اامؤجرو يف رقبتها ببيع أو هبة أو نحومها بناء عىل أن حق

بال عة ال  باامنف هذا يتعلق  هاء إىل جواز  مة الفق عا ها  نافع؟ ذ ها اام يث إن االجارو مورد عل, ح

 .(3)الترصف

وكان عىل  ,شاء ما دام أهاًل للترصف كيفف يف ملكه جيوز للرشيك أن يترص الرابع: الرشكة:

وجه ال يرض رشيكه وذلك لتعلق حق الرشيك بااملك, وأما إذا  ضمن الترصف ررًا بالرشيك فقد 

 اختلف الفقهاء يف  رصفه عىل قولل:

, واحلنابلة يف (4)أن الترصييف يف هذه احلال يكون باباًل وهذا مذها الطييافعية القول األول:

 .(6), وبه قال أهل الظاهر(5)هوراامط

, (7)إن الترصييف يكون صييحيحًا موقوفًا عىل إذن الرشيييك, وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

 , واهلل أعلا بالصواب.(8)واامالكية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قا،ق: )8/83( انظر: البحر الرا،ق: )1) مة: 5/266(, ورشح اخلريش: )5/190(, و بيل احل قدا (, واامغني البن 

(4/485.) 

 (.4/362(, واامغني: )4/469(, ومواها اجلليل: )5/19(, ورشح الزرقاين: )13/11) ( انظر: اامبسور:2)

 (.5/472(, واامغني: )6/159(, وحتفة اامحتاج: )3/110( انظر: الفتاوى اهلندية: )3)

 ( . 6/199(, وحتفة اامحتاج: )3/388(, وهناية اامحتاج: )1/310( انظر: اامهذب: )4)

 (.14/25و الرشح الكبري: ) (.5/3مة )( انظر: اامغني البن قدا5)

 (.8/133( انظر: اامحىل )6)

 ( . 3/110(, والفتاوى اهلندية: )4/145( انظر: حاشية ابن عابدين: )7)

 ( . 5/19( انظر: رشح الزرقاين: )8)

= 
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صل فيه  اخلامس: مرض املوت: طاء بل األ رصف كيف ي فاامريض يف مرض مو ه ليس له أن يت

باو أو غبن فاحش ولو كانت ب ريق اامعاوضة أهنا صحيحة نافذو يف أن  رصفا ه ب ريق التربع أو اامحا

 .(1)حدود الثلث

هلا أن  ترصف بغري عوض فيام زاد  ليسرشدها,  وهي  إن اامرأو إذا  زوجت   السادس: األنوثة:

 .(3), واحلنابلة يف رواية(2)اامالكية يف اامطهور عند.ال بإذن من زوجهاعىل الثلث إ

أن األنوثة ليسييت سييببًا من أسييباب احلنر عىل اامرأو, بل اامرأو هلا أن   لي الذي يظهرو لكن  

 .(4)﴾ۇئۆئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ قوله  عاىل:عموم  ترصف يف ماهلا  رصف اامالك, وذلك ل

أخرب ه أهنا أعتقت وليدو ون  سييتنذن  -ملسو هيلع هللا ىلصزوجة الرسييول -وحلديث ميمونة بنت احلارث 

يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول اهلل أين أعتقت وليدا؟ , فلام كان يومها الذي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

. واهلل أعلا (5)«أما أن  لو أعطيتيها أخوال  كان أعرم ألجرك»قالت: نعا, قال:  «أوفعلت؟»قال: 

 بالصواب.

 .(6)ويلتحق هبذه األسباب حق اجلوار, وحق اجلامعة

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:

كور  دل عىل أن لصيياحا ااملك والية الترصييف يف ملكه اخلام بإراد ه القاعدو باللف  اامذ

واختياره مان يتعلق به حق من حقوق الغري, وأن إبالق  رصفه يتقيد بتعلق حق الغري بملكه واامالك 

يف اسييتعامل ملكه واسييتغالله والترصييف فيه ال بد له أن يراعي حق اآلخرين, وال جيوز ألحد أن 

كام أنه ال جيوز له أن يترصف بترصف مرض عىل غري الوجه مدًا برضر اآلخرين.يترصف يف ملكه متع

 اامعتاد.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (. و 316ح األحوال الططصية: م)(, ورش2/137(, وبداية اامنتهد: )5/436( انظر: حاشية ابن عابدين: )1)

 (.349(, والقوانل الفقهية: م)15-2/14( انظر: االرشاف عىل مسا،ل اخلالف: )2)

 ( وما بعدها, وهي رواية أيب بالا عن أمحد .4/512( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 ( من سورو النساء.6( اآلية: )4)

 (.2/694(, ومسلا يف صحيحه: )5/219( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )5)

 (.25-23(, ونظرية الضامن: م)243-3/241نظر: موسوعة الفقه االسالمي: )( ا6)

= 
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ستقل اامتميز الذي ن يتعلق به حق الغري جيوز  طري إىل أن ااملك اام والقاعدو بمفهومها ومدلوهلا  

 لصاحبه أن يترصف فيه كيف يطاء وبام يطاء ولو كان ذلك مرضًا بغريه.

, وهلذا كل (1)ال َضر وال َضار, وأنه الرضر يلالالرشيعة االسالمية أن ولكن األصل اامقرر يف 

  رصف يقصد به الرضر أو االرار بغريه منهي عنه رشعًا.

ارابعاً:اأقوالاالعلماءافيااعتباراهذهاالقاعدةاوصحتها:

يف  ا فقوا عىل أن الترصييف اامرضيي إذا كان عىل غري الوجه اامعتاد مثل أن يؤجو يف أرضييه ناراً  -أ

 .(2)يوم عاصف فيؤدي ذلك إىل اح اق متاع من يليه من اجلريان فإنه متعد بذلك وعليه الضامن

صود به االرار بغريه, أنه ينثا بذلك وأنه منهي  -ب رصف إن كان اامق ضًا عىل أن الت ا فقوا أي

 .(3)اعنه رشعًا, كام ا فقوا عىل حرمة االبالع عىل  عورات النا  وحرمة كل ما يرضها ويؤذهي

إنام العدل أن ال يرض بنخيه اامسلا, والضابف الكيل فيه أن ال حيا ألخيه إال ما ... »قال الغزايل: 

 .(4)«حيا لنفسه, فكل ما لو عومل به شق عليه, وثقل عىل قلبه فينبغي أن ال يعامل غريه به

رض بغريه حلق ذلك الغري أم ال - ج رصف الذي ي عىل ثالثة (5)؟ واختلفوا هل يمنع ااملك من الت

  مذاها:

سعة  املذهب األول: رصف يف ملكه بل يع ى للاملك حرية وا صاحا ااملك من الت إنه ال يمنع 

, والطافعية (6)يف استعامل حقه وإن كان فيه مضارو ون يمنعه إال يف حدود ضيقة, وهذا مذها احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/32(, وااموافقات للطاببي: )252( انظر: القواعد الفقهية للندوي: م)1)

 (.6/41(, واامنتقى: )269البن رجا: م) واحلكا (, وجامع العلوم338-5/337( انظر: منهاج اامحتاج: )2)

 (.6/46(, واامنتقى: )2/270(, وإحياء علوم الدين: )107-9/106( انظر: اامحىل: )3)

 (.2/95( إحياء علوم الدين: )4)

 .(155-154ااملكية يف الرشية االسالمية: )  ( انظر:5)

سخيس: )6) سور لل شية ابن عابدين: )15/21( انظر: اامب (, والفرا،د البهية: 6/747(, )448,449, 5/443(, وحا

 مي احلنفية.(, وهذا قول متقد153-152م)

= 
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 .(3)هر, وبه قال أهل الظا(2), وهي رواية عن االمام أمحد(1)يف الراجح

ساين:  رصف للاملك يف اامملوك باختياره ليس ألحد والية اجلرب »قال الكا حكا ااملك والية الت

عليه إال لرضييورو, وال ألحد والية اامنع عنه. وإن كان هين من ذلك البناء, ويتنذى به جاره, وليس 

يضييمن  ألنه ال  جلاره أن يمنعه, ولو فعل شيييئًا من ذلك حتى وهن البناء, وسييقف حا،ف اجلدار ال

 .(4)«صنع منه يف ملك الغري أي ليس متعدياً 

وأما إذا كان  ,يمنع اامالك من الترصف يف ملكه إذا كان يرض بغريه ررًا فاحطاً  الثاين: املذهب

واالسييتناد هنا إىل االسييتحسييان ألجل  ,الرضيير ررًا يسييريًا غري فاحش فإنه ال يمنع من  رصييفه

 اامصلحة.

 .(7), وبعض الطافعية(6)وهو رواية عن أيب يوسف (5)نفية,احل وهذا مذها  بعض

لدكاكل أو رحى : »(8)جاء يف  بيل احلقا،ق لدا،ا كام يكون يف ا ناء  نور يف دار للطبز ا لو أراد ب

لل حن أو مدقات للقصييارين ن جيز  ألن ذلك يرضيي باجلريان ررًا فاحطييًا, ال يمكن التحرز عنه, 

 .« و رك ذلك استحسانًا ألجل اامصلحةرصف يف ملكه والقيا  أنه جيوز ألنه  

ارج عن  ماوهن البناء أولوبل ابن اهلامم أن الرضيير الفاحش البل هو ما يكون سييببًا للهدم أو 

 .(9)االنتفاع بالكلية, وهو ما يمنع من احلوا،و األصلية كسد الضوء بالكلية

 ,باب االنتفاع بملك االنسييان وحددوا الرضيير الفاحش  ألن التوسييع يف منع كل رر يسييد

ولكن فقهاء احلنفية عند التطريو ن يلتزموا هذا التحديد الذي ذكره ابن اهلامم وغريه امعنى الفاحش 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/248( واالفصاح: )148-1/147( انظر: كفاية األخيار: )1)

 (.4/196( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.56-50(, وأسبوع الفقه االسالمي: م)107-9/105( انظر: اامحىل البن حزم: )3)

 (.6/263( بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.5/506( انظر:رشح فتح القدير: )5)

 (.28(, وإيضاح القواعد: م)5/506(, ورشح فتح القدير: )4/196احلقا،ق: ) ( انظر:  بيل6)

 (.107-9/105(, ورشح اامحىل: )5/337( انظر: هناية اامحتاج: )7)

 ( ر. بوالق.4/196(  بيل احلقا،ق: )8)

 (.7/326( رشح فتح القدير: )9)

= 
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 .(1)بل ذكروا كل رر يؤذي غريه ويمس حق الغري فإنه يمنع من الترصف به

إن كان قلياًل, كام أنه أن اامالك يمنع من الترصف الذي يقصد به الرضر بغريه, و املذهب الثالث:

وأما إذا كان الرضر الذي يلحق غريه أكثر  ,يمنع من الترصف الذي يرض غريه إذا كان الرضر فاحطاً 

 مما يلحق اامالك فيام لو منع من هذا الترصف فال يمنع من الترصف.

 .(4), وبعض الطافعية(3), واحلنابلة يف الرواية اامطهورو(2)وهذا مذها اامالكية

اامراد الرضيير بغري حق, وهو عىل : »«ال َضر وال َضار»ن رجا عند رشحه حديث: قال اب

 نوعل:

بالغري,  فهذا ال ريا يف قبحه وحتريمه... أحدمها: أال يكون يف ذلك غرض سييوى الرضيير 

الثاين: أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يترصف يف ملكه بام فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إىل و

 .(5)«نع غريه من االنتفاع بملكه فيترضر ااممنوع بذلكرر غريه, أو يم

نحو أن يبني فيه محامًا بل  ليس للرجل الترصف يف ملكه  رصفًا يرض بناره: »(6)وجاء يف اامغني

ر أو أن يفتح خبازًا بل العابرين, أو جيعله دكان قصييارو هيز احلي ان وارجها أو حيفر بئرًا إىل الدر

 .«ماءها...ا بئر جاره جيتذب جان

 واستدلوا بام ينا:

 . (7)«ال َضر وال َضار»: ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ومرشييد احلريان: مادو 7/326تح القدير: )(, ورشح ف2/267(, وجامع الفصييولل: )5/237( انظر: رد اامحتار: )1)

 ( .60رقا: )

(, ونظرية الضييامن للدكتور 2/357(, و برصييو احلكام: )247-2/224( انظر: رشح ميارو وحاشييية اامعمداين عليه: )2)

 (.25-23الزحييل: م)

ناع: )573-4/572( انظر: اامغني: )3) جامع العلوم واحلكا: م)397-3/396(, وكطييياف الق (, 269-267(, و

 (.504-502واحلق ومدى سل ة الدولة: م)

 ( . 269-267( انظر: جامع العلوم واحلكا: م)4)

 (.269-267( انظر: جامع العلوم واحلكا: م)5)

 (.573-4/572( اامغني: )6)

 (.  35: م)احلديث سبق ترجيه يف  (7)

= 
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األرض الذي  كسقىوألن هذا إرار بنريانه فمنع منه كالدق الذي هيز احلي ان وينثرها, و-2

 يتعدى إىل هدم حي ان جاره, أو إشعال نار  تعدى إىل إحراقها.

شبه ما لو اب-3 طف جاره وي لع عىل حرمه فن صام الباب, وقد دل وألنه يك لع عليه من خ

صاة ففقأت عينه مل يكن علي  فلو أن رجالر اطلع إلي  حذ»: ملسو هيلع هللا ىلص  عىل اامنع من ذلك قول النبي ته بح

 .(1)«جناح

هو القول بمراعاو حق الغري عند استعامل األمالك والترصف فيها, وذلك ألن  الذي يظهر لي

ل  رصف يؤدي إىل الرضر بحق الغري فإنه يفيض اامضارو يف االسالم منهي عنها يف األصل, وألن ك

 إىل التطاجر واامنازعة وهو غري مقصود يف الرشع من االستفادو من األمالك. واهلل أعلا بالصواب.

 واألدلة عىل صحة القاعدو واعتبارها عىل ال  يا اامذيل:

 .(2)﴾ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ه ھھ ھ ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ ٹ ﴿ قوله  عاىل:-1

رشوعة, ولكنها مقيدو بعدم االرار بالورثة, وإبالق هذه اآلية  دل  صية يف ذاهتا م عىل أن الو

 النهي يف اآلية يقتيض  قييدها بعدم االرار بالورثة, ولو كانت الوصية بالثلث ألجنبي.

 ک ک ک ﴿ . وقال:(3)﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ﴿ وقوله  عاىل يف الرجعة يف النكاح:-2

 . فدل ذلك عىل أن من كان قصده بالرجعة اامضارو فإنه آثا بذلك.(4)﴾ڳڳ گ   گ گ گ

 مهبولدها, أي: ال يمنع أ والدوال  ضار ». قال جماهد: (5)﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ﴿ وقوله يف الرضاع:-3

 .(6)«اأن  رضعه ليحزهن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ه أو اقتصد دون السل ان, وباب من ابلع (, يف باب من أخذ حق13, 9, 9/8( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )1)

( يف باب حتريا النظر يف بيت وغريه, من كتاب 3/1699يف بيت قوم... من كتاب الديات, ومسييلا يف صييحيحه: )

 اآلداب.

 ( من سورو النساء.12( اآلية )2)

 ( من سورو البقرو.231( اآلية: )3)

 ( من سورو البقرو.228( اآلية: )4)

 ن سورو البقرو.( م233( اآلية: )5)

 (.1/100( انظر:  فسري جماهد: )6)

= 
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 .(1)«ال َضر وال َضار»قوله عليه السالم: -4

 لرضار بغري حق.الرضر واملسو هيلع هللا ىلص  ففي هذا احلديث نفي النبي

من نطل يف حا،ف رجل من األنصار, قال:  ومع  دحديث سمرو بن جندب أنه كانت له عض-5

الرجل أهله, قال: فكان سييمرو يدخل إىل نطله فيتنذى به ويطييق عليه, ف لا إليه إن يبيعه فنبى, 

فنبى, ف لا  أن يبيعهملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له ف لا إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف لا إليه أن يناقله فنبى, فن ى النبي 

سول  ,إليه أن يناقله فنبى, قال: فهبه ولك كذا وكذا.. أمرًا رغبة فيه, فنبى ضار, فقال ر فقال: أنت م

 .(2)«اذهب فاقلع نخله»لألنصاري: ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

بقلع النطل دفعًا للرضر الناشئ عن استعامل احلق, فيكون ملسو هيلع هللا ىلص  ففي هذا احلديث أمر رسول اهلل

 اعدو منع اامضارو اام  بة عىل استعامل احلق.احلديث هبذا اامعنى أصاًل لق

احلرو التي يسقون هبا,  (3)أن رجاًل خاصا الزبري يف رشاج»قصة الزبري مع األنصاري وفيها: -6

صاري: رسح ااماء يمر, فنبى عل سق يا زبي ثم أرسل إىل »للزبري: ملسو هيلع هللا ىلص ه الزبري, فقال النبي يفقال األن ا

ثا ملسو هيلع هللا ىلص  ن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسييول اهللأول اهلل فغضييا األنصيياري فقال: يا رسيي «جارك

 .(4) «اسق ثم احبس املاء حتى يرجع إىل اجلدر...»قال: 

أراد أن  كون ا لعالقة بل اامتناورين يف األراا الزراعية ملسو هيلع هللا ىلص  فاحلديث يدل عىل أن الرسييول

 قا،مة عىل التسامح.

بة يغرزها يف ال يمنع أح»قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسييول اهلل   حديث أيب هريرو-7 دكم جاره خش::

 .(5)ثا يقول أبو هريرو : مايل أراكا عنها معرضل, واهلل ألرمل هبا بل أكتافكا «جداره

 ففي هذا احلديث هني اامالك عن أن يمنع جاره عن غرز خطبة يف جداره.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .35( سبق ترجيه: م)1)

 .(3006كتاب االقضية وضعفه الطيخ االلبانى ىف حتقيق اامطكاو برقا ( يف 4/50( احلديث أخرجه أبو داود يف سننه: )2)

 (.471األثري: م)( رشاج  ع رشجة, والرشجة مسيل ااماء من احلرو إىل السهل. انظر: النهاية البن 3)

انظر: حتفة األحوذي: « . هذا حديث حسيين»( يف أبواب القضيياء. قال ال مذي: 4/51( احلديث أخرجه أبو داود: )4)

(4/500 . ) 

 ( يف باب: ال يمنع جار جاره أن يغرز خطبة يف جداره من كتاب اامظان.5/131( احلديث أخرجه البطاري: )5)

= 
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وما روي أنه كتا إىل عمر بن اخل اب يف رجل أحدث غرفة عىل جاره ففتح عليها كوى, -8

فإن كان ينظر  ,أن يوضييع وراء  لك الكواء رسير ويقوم عليه رجل  ليه عمر بن اخل ابفكتا إ

 .(1)إىل ما يف دار الرجل منع من ذلك وإن كان ال ينظر ن يمنع من ذلك

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو   لة من اامسا،ل الفقهية أذكر هنا شيئًا منها:

الرشيييك يف حصييته من الرشييكة بترصييف  مرضيي برشيييكه اآلخر  يمنع من هذا  لو  رصييف -1

 الترصف اامرض  لتعلق حق الرشيك به.

  رصف اامفلس بام يرض به الغرماء  : ومنها -2

   (2)لو أقر أحد الورثة بوارث آخر مطارك هلا يف اامرياث  فل يثبت له النسا.  : ومنها    -3

بالعفو و ال ك بام يرض به السيد ال ينفذ إال بإذن سيده,  :  رصف اامنذون له يف التناروومنها  -4

  (3)و ذلك ألن ااملك لسيده و ن ينذن له يف إب ال حقوقه. 

ضاربة , و كذلك ومنها  -5 ضاربة بغري إذن عامل اام صا  يف رشكة اام شق صاحا اامال  : لو باع  

فال ينفذ  رصفه هذا  شطصا آخر بغري إذن اامالك ليطاركه يف العمل و الربح ضارب العامل 

  (4)لكونه مرضًا بحق الغري. 

 القاعدة:سادساً:ما يستشنى من ھذه 

, و ليس للسيييد أن يع ض عليه, ألن الترصييف يتبع له دون قه و ي ك ه أن ينخذ بحاامكا ا ل -1

 سيده. 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/97( انظر: اامدونة الكربى: )1)

 .  (314-7/315غني البن قدامة: ) ( انظر: اام2)

 .  (7/474امصدر السابق: ) ( انظر: ا3)

 .  (695-3/696( و الرشح الصغري: ) 2/217( و مغني اامحتاج: ) 6/90بدا،ع الصنا،ع: ) ( انظر: 4)
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 الضمان هال يكون متعديًا وال يلزم: قاعدة: املتصرف يف ملكه  املبحث الثاني
 

والقاعدو  رسا لنا دا،رو  اعدو من القواعد التي  تعلق باستعامل األمالك والترصف فيها.هذه الق

 . يف استعامل أمالكها والترصف فيهاالترصف يف األمالك كام أهنا  طري إىل حرية اامالك 

 دراسة القاعدو  نا عىل ال  يا اامذيل:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

فإن كان العبد بل »حيث قال: ( 1)صيييغة اامذكورو ذكرها صيياحا اامبسييور, لقاعدو باهذه ال

ق أحدمها نصيييبه جاز, ثا إن كان اامعتق مورسًا فللسيياكت ثالث خيارات, ... وإن كان ترجلل فنع

شاء استسعى, وليس له حق  ضمل الرشيك...  شاء أعتق وإن  اامعتق معسًا فللساكت خياران إن 

رصف يف ملكه ال  والقيا  أن سه, واامت صيا نف رصف يف ن ضامن بحال  ألنه مت ال جيا عىل اامعتق 

 « .يكون متعديا, و ال يلزمه الضامن وإن  عدى رر  رصفه إىل ملك غريه

 ألفاظ متقاربة...  ووقد وردت القاعدو بعد (2)وكذلك ذكره الندوي يف موسوعته 

 .( 3)«ذا مل يترضر به اجلارترصف اإلنسان يف خالص حقه إنام يصا إ»منها: 

 .( 4) "ترصف اإلنسان يف خالص حقه إنام إذا مل يترضر به سواه "ا: وجاءت بلف 

ترص::ف اإلنس::ان يف ملكه بام يتعدى َضره إىل »جملة األحكام الرشييعية بلف :  اإليه ت وأشييار

  .( 5)«جاره عدوان

وينا بيان يشء منها يف اامباحث  قييد بعضييها, يفيد متقاربة بعضييها  أخرىوالقاعدو هلا ألفاظ 

 اآل ية.

امالك يف ملكه ال حيتمل  امذكورو  وحي إىل مضييمون مها وهو أن  رصييف ا قاعدو ا ولكن ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 7/105( اامبسور للسخيس: )1)

 . (2/436) :( موسوعة القواعد الفقهية للندوي2)

 . (367)م :جمامع احلقا،قانظر: ( 3)

 . (31-30) :( رشح اخلامتة4)

 ( .1446مادو رقا: ) ,( جملة األحكام الرشعية5)
= 
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يه يف كتبها بعبارات باب الضييامن. وأشيييار الفقهاء إل و  متعددو التعدي والعدوان وال يكون من 

 .( 1)خمتلفة, ويطهد هلذا  فريعها عىل ذلك اتصف

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها: ثانيا: شرح

 املترصف يف ملكه:-أ

وهو الذي يترصف يف خالص ملكه وال يزامحه أحد من النا  يف ذلك, وال يدخل معه الترصف 

 اامطارك يف ملكه وكذلك اامترصف لغريه وهو الوكيل والويص وغريمها.

ربو رشعًا, فإذا  علق به ويط ر يف الترصف يف خالص ملكه أن ال يتعلق به حق من احلقوق اامعت

 حق الغري فال يكون اامترصف يف ملكه مترصفًا يف خالص حقه.

 .( 2)واامترصف يف ملكه هو اامترصف لنفسه وهو اامترصف بمطئته

 .تعديملاملقصود با-ب

 . اامتعدي اسا فاعل من فعل التعدي-1

ديت احلق وأعتديته وعدو ه والتعدي يف اللغة: الظلا, وأصييله جماوزو احلد والقدر احلق. يقال:  ع

 .( 3)أي: جاوز ه

 :واملتعدي يف االصطالح

  .ب الدابة مثالً وهو االستيالء عىل اامنافع كسكنى الدار وركو

فإنه أعا من الغصييا, ألنه يكون يف األموال والفروج والنفو  واألبدان, فالغصييا هو أخذ 

 .( 4)ذات ال ء, والتعدي أخذ اامنفعة

 والتعدي يظهر عند الفقهاء فيام ييل: والفرق بل الغصا-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وحاشييية اامعمداين عىل 5/506) :(, ورشح فتح القدير23/188): (, واامبسييور6/131) :( انظر: بدا،ع الصيينا،ع1)

وهناية  ,(7/275) :واحلاوي الكبري للاموردي (,371, 366, 2/364) :(, و برصييو احلكام2/247) :ارويرشح م

 (.9/105: )اامحىل البن حزم ,(4/388) :(, واامغني5/337) :اامحتاج

 . (7/105): ( انظر: اامبسور للسخيس2)

 . (419)م :( , وخمتار الصحاح151)م :( انظر: اامصباح اامنري3)

 . عدهاو ما ب (3/459) :( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري4)
= 
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 التعدي يكون من باب الترصف يف األعيان, بطالف الغصا وهو أخذ ذواهتا. -1

 .فإنه يضمنهااامتعدي ال يضمن اآلفة الساموية, بطالف الغاصا -2

صا, -3 سها بطالف الغا ضمن غلة ما أب ل كدار أغلقها, وأرض بّورها, ودابة حب اامتعدي ي

 ة ما استعمل . إنام يضمن غل

والفساد اليسري  ,أن الفساد اليسري من الغاصا يوجا للاملك أخذ قيمة اامغصوب إن شاء-4

 .( 1)خذ أرم النقص احلاصل بهأإال  امن اامتعدي ال يوج

وأما التعدي عىل النفو  واألبدان فإنه يدخل يف باب اجلنايات أو الدماء والقصييام وليس هو 

 .اامقصود عندنا يف القاعدو

  :(2)والتعدي يف األموال أربعة أنواع-3

 . الرقبة أي ذات ال ء و هو الغصا األول: أخذ

  .من الغصا, جيا فيه الكراء م لقاً  الثاين: أخذ اامنفعة دون الرقبة, وهو نوع

الثالث: االستهالك بإ الف ال ء كقتل احليوان, أو حتريق الثوب كله أو تريقه, وق ع الطنر, 

 , وإ الف ال عام والدنانري والدراها وشبه ذلك.وكس الزجاج

الرابع: التسييبا يف التلف, مثل: من فتح حانو ا لرجل, ف كه مفتوحا, فسييق, أو فتح قفص 

 عديًا, با،ر ف ار, أو حل ربار دابة فهربت , أو أوقد نارا يف يوم ريح فنحرقت شيييئا, أو حفر بئرا 

 . فسقف فيه إنسان أو هبيمة

شيئا سبا يف إ ال فمن فعل  ستهلكه, أو أ لفه, أو   ضامن اما ا سواء مما ذكر فهو  ا الفعل  فه, 

 . عمدًا أو خ نً 

 ثالثا: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

القاعدو بالصيغة اامذكورو  دل عىل أن  رصف اامالك يف خالص ملكه ال يعترب  عديا, وال يوجا 

ضامن عليه, ألنه  رصف مرشوع وقع يف حم فعىل هذا اامترصف يف  ,ل جا،ز من أهلهذلك الترصف ال

ملكه له حرية الترصييف يف اسييتعامل أمالكه واسييتغالله, و ليس ألحد أن يزامحه يف هذا االسييتعامل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . وما بعدها (3/459( انظر: حاشية الدسوقي )1)

 . وما بعدها (331)م( انظر: القوانل الفقهية: 2)



 754 الفهارس 

 والترصف.

والقاعدو بمفهومها  دل عىل أن اامترصف يف ملك غريه ليس كاامترصف يف ملكه يف احلكا وإنام 

لتعدي والعدوان وبالتايل عن عهده الضامن إذا كان  رصفه اامترصف يف ملك غريه ال ارج عن دا،رو ا

 استهالكًا أو إ الفًا.

وإن  رصفه يف مال غريه يعترب  عديا عىل حق الغري سواء كان ذلك بالتعمد أو بغريه إذا وقع بغري 

إذن صيياحا ااملك, وأما إذا أذن له صيياحا ااملك, فإنه مترصييف بإذن, واامترصييف باالذن يتقيد 

  .( 1)در االذن, وال جيوز له الزيادو عىل اامنذون فيه رصفه بق

 والقاعدو بمدلوهلا العام  طري إىل مسنلتل:

األوىل:  رصف اامالك يف خالص ملكه ال يكون عىل باب التعدي والعدوان ولو حصل به رر 

 بغريه. واامسنلة سبق  فصيلها.

ضامن, ألن رصف يف ااملك ال يكون موجبا لل ضمن الثانية: أن الت سان ال ي ه خالص ملكه, واالن

 نفسه.

ر وأن ال يكون ويط ر يف كال اامسنلتل أن ال يكون اامترصف يف ملكه قاصدا للرضر واالرا

 . ( 2)الرضر ررا فاحطاً 

 رابعاً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:

كاح القا،ا إذا راجع اام لق امرأ ه ون يعلمها بالرجعة صييحت, ألن الرجعة اسييتدامة الن-1

 وليس بإنطاء, فكان الزوج بالرجعة مترصفًا يف خالص حقه.

 وال يكون الزوج متعديًا يف حق الزوجة.

سقور حا،ف جاره ومنها: -2 رصفًا أدى إىل أن يوهن بناء جاره أو  رصف اامالك يف ملكه   لو  

 (3) فإنه ال يكون متعديًا وال يضمن ألنه ن يتعّد عىل ملك  الغري.

لو كان عبد مطيي ك بل اثنل وكا به أحدمها فإن هذه الكتابة  توقف عىل رضيييا  ومنها:-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 6/136) :( انظر: بدا،ع الصنا،ع1)

 ( .23/188: )( انظر: اامبسور2)

 وما بعدها(. 2/416وما بعدها(, ودرر احلكام ) 6/263( انظر: بدا،ع الصنا،ع )3)
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صحة الكتابة  رشيك األول يف خالص حقه, وإنام قلنا:  توقف  رصف ال رشيك اآلخر, وإن كان   ال

 عىل الرشيك اآلخر لترضره بالكتابة حيث يفسد عليه عبده وإن كان مط كًا.

 يًا يف حق غريه.ولكن الرشيك اامكا ا ال يكون متعد

: لو حفر بئرًا يف ملك نفسه, أو وضع يف ذلك حنرًا أو حديدو أو صّا فيه ماء فهلك ومنها-4

 (1) به إنسان بنن سقف يف البئر فال ضامن عليه, ألنه غري متعد بحفرها.

: لو وضع إنسان حنرًا أو حديدو يف ملكه, ونصا أجنبي فيه سكينًا أو حفر بئرًا بغري ومنها-5

ه, فعثر رجل باحلنر أو احلديدو فوقع عىل السييكل أو يف البئر فالضييامن عىل احلافر وناصييا إذن

 (2)السكل لتعدهيام, إذ ن يتعلق الضامن بواضع احلنر النتفاء عدوانه.

: لو وضييع رجل جرو عىل حا، ه, فنهوت هبا الريح و لف بوقوعها يشء أو هلك ومنها-6

ضمن؟ إذ انق ع أثر فعل سان ن ي ضعًا إن ضعت اجلرو و ضع بنن و ضعه, وهو  غري متعد هبذا الو ه بو

 (3) منمونًا, فال يضاف إليه التلف.

: لو أوقف رجل دابته أو سيار ه يف األسواق أو األماكن اامطصصة من قبل السل ات ومنها-7

كون متعديًا للوقوف أو اامنذون هبا من جهته كاامح ات اجلانبية أو يف الفالو فإنه ال ضامن عليه, وال ي

 (4) بفعله كمن  رصف يف ملك نفسه, ألن الوقوف فيها مباح لعدم االرار بالنا .

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.89-12/88(, واامغني البن قدامة )1/515ة )( انظر: رشح اامنل1)

 (.12/88( انظر: اامغني البن قدامة )2)

 (.3/458(, والفتاوى اخلانية هبامش الفتاوى اهلندية )2/88( انظر: جامع الفصولل )3)

(, وما بعدها 45,65(, وجممع الضييامنات )م6/149(, و بيل احلقا،ق )7/272( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )4)

 (.4/204اامحتاج ) ومغني
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 املبحث الثالث: قاعدة: تصرف املالك يف ملكه ال يتقيد بشرط السالمة.
 

 تمثل يف مدى حرية  يهذه القاعدو من القواعد اامتعلقة بحرية  رصييف اامالك يف أمالكها: وه

األمالك والترصييف فيها. والقاعدو باللف  اامذكور متفرعة من األصييل الذي  اامالك عند اسييتعامل

 .(1)( اجلواز الرشعي ينايف الضامناستقر عليه العمل وهو: )

 دراسة القاعدو  تنىل يف العنارص اآل ية: 

 أوال: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها: 

 حيث قال:  (2) القاعدو باللف  اامذكور ذكرها صاحا اامبسور

ضمنه » شيئا لغريه ن ي شامال وأحرقت  ضه فذهبت النار يمينا و صا،د يف أر ولو أحرق كأل أو ح

سبا رصف اامالك يف ملكه ال  ,ألنه غري متعد يف هذا الت سه م لقا و  فإن له أن يوقد النار يف ملك نف

 ,هادية حل أوقد النار وهذا إذا كانت الرياح -رمحها اهلل-قال بعض مطاانا . يتقيد برشر السالمة 

علا أن الريح يذها بالنار إىل ملك غريه فإنه يكون ضييامنا فنما إذا أوقد النار يف يوم ريح عىل وجه ي

بمنزلة ما لو أوقد النار يف ملك غريه. أال  رى أن من صييا يف ميزاب ما،عا وهو يعلا أن ما حتت 

 .(3)«صبه ضامنا وإن كان صبه يف ملك نفسهااميزاب إنسان جالس فنفسد ذلك ااما،ع ثيابه كان الذي 

ضا:  سه فإن حق اامالك يف اآلخر يتقرر »وقال أي  وضيحه أنه وإن أبيح له الرضب فإنام أبيح امنفعة نف

بدونه ومثله يقيد برشيير السييالمة. كتعزير الزوج ورمي الرجل إىل الصيييد ومطيييه يف ال ريق مباح 

فإن بعد االذن فعله كفعل ا أذن له اامالك فيها نصييا بطالف ما إذ ةرشعا ثا يتقيد برشيير السييالم

 .(4)«اامالك

 هاولو  كارى رجل دابة لريكب» :(5)وقد قال يف بدا،ع الصنا،ع ما يؤدي إىل مضمون هذه القاعدو 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  ( 91)( مادو رقا: 59)م :جملة األحكام العدليةانظر: ( 1)

 (.  23/188( اامبسور للسخيس: )2)

 (.   23/188) :( اامبسور للسخيس3)

 (.15/174) :(اامبسور للسخيس4)

 .( 4/312) :( بدا،ع الصنا،ع5)
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فرضهبا فع بت أو كبحها باللنام فع بها ذلك فإنه ضامن إال أن ينذن له صاحا الدابة يف ذلك عند 

و يوسيف وحممد: نسيتحسين أن ال نضيمنه إذا ن يتعد يف الرضيب اامعتاد والكبح أيب حنيفة. وقال أب

اامرشييور ولو رشر ذلك ال كواامعتاد  ,اامعتاد, وجه قوهلام: أن رب الدابة وكبحها معتاد متعارف

 يضمن كذا هذا. 

وأليب حنيفة أن كل واحد منهام من الرضييب والكبح غري منذون فيه ألن العقد ال يوجا االذن 

سلمنا أنه منذون فيه  ستيفاء اامنافع بدونه فصار كام لو كان ذلك من أجنبي عىل أنا إن  بذلك المكان ا

لكنه مقيد برشيير السييالمة  ألنه يفعله امنفعة نفسييه مع كونه خمريا فيه فنشييبه ربه لزوجته ودعوى 

لضييامن إذا كان برشيير العرف يف غري الدابة اامملوكة ممنوعة عىل أن كونه منذونا فيه ال يمنع وجوب ا

 . « السالمة

ضا:  ضامن عليه ألن احلفر مباح م لق له فلا يكن متعديا يف »وقال أي سه ال  وإن كان يف ملك نف

 .(1)«التسبيا وإن كان يف فعله يضمن ألن االنتفاع به مباح برشر السالمة كالسري يف ال ريق

يف الفصاد  كام ر ال يتقيد برشر السالمةوفعل اامنمو»يطهد هلذا األصل وأشار به ابن اهلامم فقال: 

والسييالمة خارجة عن وسييعه إذ الذي يف وسييعه أن ال يتعرض  ,ألنه ال بد له من الفعل وإال عوقا

سقف الوجوب به عنه أو يفعل ما يقع زاجرا وهو  سببها القريا وهو بل أن يبالغ يف التطفيف فال ي ل

 .(2)«ما هو مؤن زاجر وقد يتفق أن يموت

أما البئر فال عهدو فيه عىل من حفره يف ملكه أو يف موات »الوسيييف ما يعضييد هذا اامعنى: و يف 

هو عدوان وإن كان يف الطييوارع نظر فإن أر بال ارقل فهو عدوان وإن ن ففإن كان يف ملك الغري 

ذن يرضيي فإن فعله امصييلحة ال ريق وبإذن الوايل وأحكا رأسييه فال ضييامن عىل احلافر وإن كان بغري إ

آلحاد إنام يباح برشيير سييالمة العاقبة فإن فعل لووجه واالجياب أن االسييتقالل  ,الوايل فقوالن

 امصلحة نفسه فله ذلك ولكن برشر سالمة العاقبة.

سالمة العاقبة فهو  رشر  رض باامنتازين ولكنه ب وكذلك إرشاع القوابيل واألجنحة جا،ز إذا ن ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 7/277) :( بدا،ع الصنا،ع1)

 .( 5/352) :( رشح فتح القدير2)
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لو حفر بئرا يف داره فسييقف جدار دار جاره فال ضييامن ألن يف عهد ه دواما وابتداء وليس هذا كام 

  رصفه يف نفس ااملك لو قيد برشر السالمة ألورث حرجا عىل النا  فقيد بالعادو وأسقف عهد ه.

ها  ها ومهام حفر بئرا يف أرض جوارو ون حيكا أبراف حة فمسييتغنى عن باألجن فاق  ما االر  وأ

و وهو م الا بعهد ه وكذلك لو أوقد نارا عىل باخلطييا أو وسييع رأسييها بحيث خرج عن العاد

 . (1)«الس ح يف يوم ريح كان يف عهدو الرشار وإن كان عىل العادو فعصفت ريح بغتة فال ضامن

 .و اخلالف فيها والقاعدو وردت بنلفاظ أخرى مفهومها يؤدي إىل أصل هذه القاعدو

 .(3)«قيد برشر السالمة تاحات اامب»وكذلك:  (2)«..االبالقات  تقيد برشر السالمة.»منها: 

ضًا  شار إليها الفقهاء رمحها اهلل يف كتبها أي القيا  أن كل » :(5)وقد قال يف  بيل احلقا،ق (4)وقد أ

 .« خالص ملكه ال يمنع منه يف احلكامن  رصف يف 

ا

ا:وماايتعلقابهااا:اشرحامفرداتاالقاعدةثانيًا

 
 تصرف المالك في ملكه-أ

رصف اامالك صود بت رصف اامحظور رشعًا فإنه ال  اامق رشوع, وأما الت رصف اام يف ملكه هو الت

 يصح وال يدخل يف هذا الباب.

 و رصف اامالك يف ملكه ينقسا إىل قسمل:

صد به االرار بغريه, وهذا منهي عنه رشعًا. لقوله  رصف الذي ق الَضر وال »: ملسو هيلع هللا ىلصاألول: الت

 « .َضار

 و نوعان:الثاين: الترصف الذي ن يقصد به الرضر وه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (  6/358) :( الوسيف1)

 (  2/111): اهلداية رشح البداية انظر: (2)

 (.9/65( انظر: اامبسور: )3)

بدين4) عا ية ابن  حاشيي قا،ق5/448):(انظر:  تاج4/196): (, و بيل احل ية اامح غا : (, ورشح اامحىل5/337): ( و

(9/105-107 .) 

 (.4/196(  بيل احلقا،ق: )5)
= 
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واامقصود بالرضر الفاحش:  ,عنه الرضر الفاحش ال الرضر اليسري وأحدمها: الترصف الذي ينت

هو كل ما يمنع احلوا،و األصلية يعني اامنفعة األصلية اامقصودو من البناء كالسكنى أو يرض البناء بنن 

 .وهذا حمل خالف وقد سبق بيانه ,(1)ا وأن يكون سبا اهندامهجيلا عليه وهنً 

الذي ورد  الثاين: الترصف الذي ال ي  ا عليه رر باآلخرين, وهو الترصف برشر السالمة. 

 قي ملكه أم ال؟   ر ذلك يف  رصف اامالكحمل البحث يف هذه القاعدو , هل يط.  و هو القاعدو يف 

 :معنى السالمة, والمقصود بشرط السالمة-ب
 معنى السالمة لغة واصطالحار:-1

امن خلص وننا «سييان»من, وهو التطليص والنناو من اآلفات, يقال: األللغة:السييالمة يف ا

منها
(2)

صاحلة, و »ومنه .   ساامة: اام صالح, واام سان: الت ضا باحلكا, والت سليا: بذل الر سلا الت ست ا

«: أي انقاداستلا احلنرو امسه,»
(3) . 

 سبحانه و عاىل هو السالم ويف االص الح: السالمة أن يسلا االنسان من العاهة و األذى, فاهلل

لسالمته مما يلحق اامطلوقل من العيا والنقص والفناء
(4)

هو السالمة من -واامقصود بالسالمة هنا.  

 كل رر يلحق اآلخرين.

 رشط السالمة:-2

رصف صلحة صاحا ااملك هوأن يكون   سه مراعاو ام ساامًا من كل رر وإرار  نف وغريه, 

 أو منقصا امصلحة غريه.بحيث ال يكون  رصفه مب ال 

 ثالثا: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

سالمة  القاعدو باللف  اامذكور  رشر ال سان يف خالص ملكه ال يتقيد ب رصف االن نص عىل أن  

رضر,  ىض ااملك هو إبالق حرية اامالك بل من ال شاء, ألن مقت شاء, وكيف  رصفه م لقًا بام  يكون  

 يف الترصف يف ملكه كام حيلو له.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.690-658): ملعدليةجملة األحكام اانظر: ( 1)

 . (109)م :( انظر: اامصباح اامنري2)

 (311)م :( انظر: خمتار الصحاح3)

 (.465)م :( انظر: معنا مقاييس اللغة4)
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لقاعدو بمفهومها ومدلوهلا  فيد أن  رصييف االنسييان فيام ال يملك, وكذلك يف اامباحات وا

شاء وبام يرضر  واالبالقات يكون مقيدا برشر السالمة, وليس ألحد أن يترصف يف االبالقات بام

 ألنه ال جيوز ألحد أن يدخل الرضر عىل غريه بام ينتفع به. ,به اآلخرين

 اعتبار ھذه القاعدة:رابعاً: أقوال العلماء في 

ا فق الفقهاء يف هذا اامنال عىل حرمة قصييد االرار باجلار, وأنه ينثا بذلك, كام ا فقوا عىل 

 .(1)حرمة  االبالع عىل عورات اجلريان, و عىل حرمة كل ما يرضها ويؤذهيا

 واختلف العلماء يف اعتبار هذه القاعدة على ثالثة أقوال:
ف يف خالص ملكه, وهو حر يف ذلك ال يمنع منه وال يقيد, ولو أن اامالك يترصيي القول األول:

 رضيير به اآلخرون, ألن يف منعه من االنتفاع بملكه إرارًا به, وال يصييح أن يدفع الرضيير عن غري 

اامالك بإرار اامالك. فله أن يفتح نوافذ يف بيته كام شيياء, وحيفر بئرًا أو بالوعة أو يتطذ باحونة أو 

ذلك يوهن بناء جاره, أو يسييبا له االزعاج والرضيير, وال ضييامن عليه يف مثل هذه فرنًا, ولو كان 

 احلاالت.

  (4) يف الراجح و هي رواية عن  االمام أمحد. (3), والطافعية(2)احلنفية وهذا القول ذها إليه

أن اامالك يمنع من الترصييف الذي حيصييل به الرضيير بغريه وإن كان ذلك يف ملك  القول الثاين:

 , كام أنه  يمنع من الترصف الذي يقصد به إرار غريه. نفسه

 ..(7), وبه قال أيضًا بعض الطافعية(6), وأمحد يف الرواية اامطهورو(5)وهذا القول ذها إليه  اامالكية 

هو القول باعتبار هذه القاعدو  ألن قاعدو منع اامضيييارو إنام جاءت إذا كان  الذي يظهر لي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/270(, إحياء علوم الدين )107-6/106( انظر: اامحىل )1)

 (.5/506فتح القدير ) و(.15/20(, اامبسور للسخيس )5/443( انظر: حاشية ابن عابدين )2)

 (3/392و روضة ال البل: )  (.5/337( انظر: هناية اامحتاج )3)

 .  , 7/31غني البن قدامة: ) ( انظر: اام4)

 (.247-2/224( انظر: رشح ميارو وحاشية اامعمداين عليه )5)

 (.269-267(, جامع العلوم واحلكا )م4/388( انظر: اامغني )6)

 (.28واعد )م( انظر: اامصدرين السابقل, وإيضاح الق7)
= 
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 رصف االنسان يف ملك نفسه فإنه لو  قيد برشر السالمة فندى ذلك إىل الترصف يلحق بغريه, وأما 

 منع حرية الترصف لصاحا ااملك, وهذا ليس بمقصود يف الرشع.

وأما إذا كان الرضر مقصودًا من قبل صاحا ااملك فإنه ممنوع رشعًا لقوله صىل اهلل عليه وسلا: 

 .(1)"ال َضر وال َضار"

 :ھذه القاعدةخامسا: الفروع المندرجة تحت 

  ندرج حتت هذه القاعدو  لة من الفروع الفقهية, أذكرمنها: 

الو حفر إنسان يف ملكه بئرا, فوقع فيه حيوان رجل وهلك ال يضمن حافر البئر شيئً -1
(2)

 . 

  (3)لو أحدث رجل يف داره كوو للضياء فال يتقيد  رصفه هذا برشر السالمة : ومنها-2

  (4)بيته محاما فله ذلك لو اتذ رجل يف  :ومنها -3

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(35)م ( سبق ترجيه1)

 . (1/59): جملة األحكام العدليةانظر: ( 2)

 . (2/358)   : برصو احلكام ( انظر: 3)

 .  (4/196 بيل احلقا،ق: ) ( انظر: 4)
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 اإلقدام على التصرف يكون دليل اختيار امللك يف املبيع الذي فيه اخليارضابط: : الرابعاملبحث 
 

وي حي ضابفوال ,اامهمة التي  تعلق بنثر الترصف عىل ااملك ااموقوف ضوابفمن ال ضابفال اهذ

 حة االقدام عىل الترصف. مضاء العقود ااموقوفة ألجل اخليارات ومدى صإأحكام  بنبرافه

  تبل يف األمور التالية: ضابفدراسة ال

 :، ووضعھ وألفاظھالضابطالكالم على أصل  أوال:

وقد أشار  (2)والندوي يف موسوعته (1)بالصيغة اامذكورو ذكره الكاساين يف بدا،ع الصنا،ع ضابفال

 . (3)«اامالك يسقف خيار الرؤية رصف  (  رصف اامط ي يف اامبيع335اامادو:)» أصحاب اامنلة: إليه

:  (4)ءومنها ماجاء يف حتفة الفقها ,ووضييعه ضييابفوهناك عبارات فقهية كثريو  طييهد ألصييل ال

بالت بيق » ها  ئا من بنجر أو بغري أجر أو رمَّ شييي عة رجال  لدار اامبي لك اامطيي ي لو أسييكن ا كذ و

ار, ألن هذه الترصييفات دليل والتنصيييص أو أحدث فيها بناء أو هدم شيييئا منها, فإنه يسييقف اخلي

 « .  يار, ألنه نقص يف اامعقود عليهاختيار ااملك, ولو سقف حا،ف منها بغري صنع أحد يسقف اخل

ولو كان اامبيع دارا فسكنها اامط ي أو أسكنها غريه بنجر »ويؤكد هذا اامعنى ما ذكره الكاساين: 

صها أو بينها أو  ّص شيئا منها أو ج شيئا فذلك كله أو بغري أجر أو رمَّ  شيئا أو هدم فيها  أحدث فيها 

وإن وبئها » :(6)وجاء يف كطاف القناع   (5)«إجازو, ألنه دليل اختيار ااملك أو  قريره فكان إجازًو داللةً 

له  لك هباأي األمة ااموىص  باح يف اام كان ذلك قبوال  ألنه إنام ي عد موت اامويص  يل ب عابيه دل , فت

 « .به كقبوله باللف  بت له ااملكاختيار ااملك كاهلبة, فيث

 
 وما يتعلق بها: ضابطثانيا: شرح مفردات ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( 5/267( بدا،ع الصنا،ع للكاساين: )1)

 (2/73) :( موسوعة القواعد للندوي2)

 . (335): دو رقا( ما1/177) :( جملة األحكام العدلية3)

 . (2/70) :( حتفة الفقهاء4)

 . (5/270): ( بدا،ع الصنا،ع5)

 . (4/347) :( كطاف القناع6)
= 
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 اإلقدام على التصرف: -أ

 .( 1)وي لق عىل السبق ,االقدام يف اللغة: هو التقدم والطناعة, يقال: أقدم عىل األمر

رصف يف ااملك أو اامبي رصف هو القيام بنوع من أنواع الت صود باالقدام عىل الت ع الذي فيه واامق

 اخليار ألحد اامتعاقدين.

 دليل: -ب
 . ( 2)وصل إىل اامقصود واهلادي  والكاشفرشد إىل اام لوب, أو اامالدليل يف اللغة الدال واام

 .( 3)ويف االص الح: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل م لوب خربي

 . (4)وقيل: هو الوصول إىل العلا

 :(5)والدليل عىل أربعة أقسام

 الدليل السمعي و هو الكتاب والسنة اامتوا رو واال اع. األول:

الثاين:الدليل العقيل. وهو نوعان: روري ونظري, فالرضييوري: هو الذي ال يفتقر إىل نظر 

 واستدالل, ويسمى أيضًا: البدهيي كعلا االنسان بوجود نفسه.

 .( 6)خالفه, وهو الذي يفتقر إىل نظر واستدالل يالنظرو

 . ( 7)و هو االدراك باحلوا  اخلمس الثالث: احليس

يا  نر ت ل توا ر وا ل حوال و ا ،ن األ قرا ك هو  قل و ع ل حلس وا من ا كا  امر بع: ا لرا  ا

 . ( 9()8)واحلد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(  525)م :(انظر: خمتار الصحاح1)

 . (1/248) :لسان العرب :( انظر2)

 . (52-1/51): ورشح الكوكا اامنري ,(1/131) :والعدو ,(46)م :( انظر: الكافية يف اجلدل3)

 . (99): ما الوصول(  قري4)

 ( . 62, وآداب البحث واامناظرو القسا األول: م)(201): م( انظر: رشح البناين عىل اامسلا5)

 .( 25): مواحلدود للباجي ,(1/66) :ورشح الكوكا اامنري ,(82-1/80) :( انظر: العدو أليب يعىل6)

 . (100)م :( انظر:  قريا الوصول7)

 . (83): مالتعريفات. من اامبادئ إىل اام الا ويقابله الفكر  ن( احلد  هو رسعة انتقال الذه8)

 . (205): م( انظر: رشح البناين عىل اامسلا9)
= 
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واامقصييود بالدليل يف القاعدو هو القسييا الرابع, وهو الذي يدل عىل رضييا أحد اامتعاقدين 

 وإمضا،ه للعقد أو فسطه.

 االختيار: -ج
ضاء والتقبلص فاء االختيار يف اللغة اال ضاء العقد الذي  ,(1)واالر  صود باالختيار هنا إم واامق

 فيه اخليار ألحد اامتعاقدين أوهلام.

 :(2)واالختيار نوعان

رصيحاألول: االختيار  ضيت العقد أو اخ ت  ب رصيح بنن يقول أم اللف  أو ما جيري جمرى ال

 اامبيع.

فهو أن يوجد منه فعل يف أحدمها يدل عىل " اين: الثاين: االختيار من بريق الداللة. قال الكاسيي

رشاء برشر اخليار... ولو  رصف البا،ع   عيل ااملك فيه وهو كل  رصف هو دليل اختيار ااملك يف ال

يف أحدمها فترصفه موقوف إن  عل ما  رصف فيه للبيع, ن ينفذ  رصفه, ألنه  بل أنه  رصف يف ملك 

 . ( 3)" مانة نفذ  رصفه  ألنه ظهر إنه  رصف يف ملك نفسه, فينفذغريه, وإن  عل ما  رصف فيه لأل

 معنى الخيار لغة واصطالحًا:  -د
 اخليار يف اللغة: -1

يقال: أنت « . اختار» وهو االصيي فاء واالنتقاء, والفعل منهام  . اسييا مصييدر من االختيار

ض إ»و . باخليار: أي اخ  ماشييئت االسييتطارو: »و «مهاختيار أحدليه اخريه بل الطيييئل معناه: فوِّ

 . (4)«وبلا اخلري

 واخليار يف االصطالح: -2

 -ه, لظهور مسوغ رشعي أو بمقتىض ا فاق عقدي, أو،هو حق العاقد يف فسخ العقد أو إمضا»

 . (5)«كون أحد العاقدين يف فسطة من اختيار العقد أو  ركه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (194): م( انظر: خمتار الصحاح1)

 . (262-5/261): ( بدا،ع الصنا،ع2)

 ( .5/262) :( بدا،ع الصنا،ع3)

 (.  194)ح: م(, وخمتار الصحا71)م :(, واامصباح اامنري329)م :( انظر: معنا مقاييس اللغة4)

 (.  90)م :( انظر: التعريفات الفقهية5)
= 
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 أقسام اخليارات:  -3

سام متعددو باعتبارات م ساماخليارات أق صل إىل ثامنية عرش ق سام ي , (1)تعددو. وجمموع هذه األق

 وهي:

األول: خيار اامنلس: هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسييخ العقد ما داما يف جملس العقد, 

 . (2)ن يتفرقا بنبداهنام, أو اري أحدمها اآلخر فيطتار لزوم العقد 

قد حق  عيل عا ثاين: خيار التعيل: هو أن يكون لل فة يف الثمن  ال ياء الثالثة اامطتل حد األشيي أ

والصييفة التي ذكرت يف العقد, فإن عل الواحد صييار حمل العقد معلوما بعد أن كان جمهوال بعض 

 .(3)اجلهالة

ريمها احلق يف فسخ العقد أو الثالث: خيار الرشر: هو أن يكون ألحد العاقدين أو لكليهام أو لغ

 .(4)ه خالل مدو معلومة ،إمضا

ه إذا وجد عيا ،اقدين احلق يف فسخ العقد أو إمضابع: خيار العيا: هو أن يكون ألحد العالرا

 .(5)يف أحد البدلل, ون يكن صاحبه عااما به وقت العقد 

اخلامس: خيار الرؤية: هو أن يكون للمط ي احلق يف إمضاء العقد أو فسطه عند رؤية اامعقود 

 .(6)أو قبله بوقت ال يتغري فيه عادو  عليه, إذا ن يكن رآه عند إنطاء العقد

ساد : خيار النقد: هو أن يتبايع اثنان عىل أنه إذا ن ينقد اامط ي الثمن يف مدو معينة, فال بيع  ال

 .(7)فيها كان البيع فاسدا  هبينهام, فإذا نقد اامط ي الثمن يف اامدو اامحدودو  ا البيع, وإذا ن ينقد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ية1) عدل هتا يف جملة األحكام ال بارا بننواعها واعت هاء  امادو: )( انظر: أقسيييام اخليارات عند الفق بدا،ع  (355-300, ا , ال

 (.  1/118) :(, حاشية الدسوقي297-5/292) :والصنا،ع

 . وبعدها (9/186) :اامنموع للنوويانظر: ( 2)

 .(  329-316, اامادو: )( انظر: رشح اامنلة3)

 (.  209-300: )ادو, اام( انظر: جملة األحكام العدلية4)

 (.355-336: )ادو: اامانظر: جملة األحكام العدلية (5)

 (.  334-320), اامادو: (انظر: جملة األحكام العدلية6)

 (.315-313), اامادو: (انظر: جملة األحكام العدلية7)
= 
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 .(1)نقص يف الثمن يف البيع والرشاء السابع: خيار الغبن: هو ال

الثامن: خيار القبول: هو ما إذا أوجا أحد العاقدين فاآلخر باخليار إن شيياء قبل يف اامنلس 

 وإن شاء رده.

التاسع: خيار االستحقاق: صور ه استحق بعد اامبيع, فإن كان االستحقاق قبل القبض خري يف 

 .امثيلال يف ا يالكل, وإن كان بعده خري يف القيم

بإقراره أو بربهان أو  ية  با،ع يف بيع التول نة ال ية: هو أن  ظهر خيا نة التول العارش: اخليار يف خيا

 بنكوله, فللمط ي الرد أو احلف قدر اخليانة إن را البا،ع.

بإقراره أو  حاحلادي با،ع يف بيع اامرابحة  نة ال نة اامرابحة: هو أن  ظهر خيا عرشيي: اخليار يف خيا

 بنكوله, أخذه اامط ي بكل ثمنه أو رده لفوات الرضاء. بربهان أو

عرش: اخليار يف ظهور اامبيع مرهونا: هو أن يبيع ال ء اامرهون, فإن أجاز اامرهتن فال خيار  الثاين

 للمط ي, وإن ن جيز فاخليار للمط ي إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.

تطلف وصف مرغوب اش به العاقد يف عرش: خيار فوات الوصف: هو حق الفسخ ل الثالث

 .(2)اامعقود عليه 

عرش: خيار فوات الرشر: هو خيار يثبت بفوات الفعل اامرشور من العاقد فوق مقتىض  الرابع

 .(3)العقد 

 .(4)عرش: خيار كطف احلال: هو حق الفسخ امن ظهر له مقدار اامبيع عىل غري ما ظنه  اخلامس

 .(5)ق البا،ع يف الفسخ خلفاء مقدار الثمن عند التعاقد عرش: خيار الكمية: هو ح الساد 

طد البا،ع  رصاو: هي ما كانت قليلة اللبن, ف رصية, واام رش: خيار التقرير الفعيل: كالت سابع ع ال

 درعها وحبسها عن ولدها لينتمع لبنها, فيظن اامط ي أهنا غزيرو اللبن.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.  7/169) :( انظر: البحر الرا،ق1)

 (.  5/135) :( انظر: فتح القدير2)

 (.  5/171) :( انظر: بدا،ع والصنا،ع3)

 (.  2/27,45) :( انظر: رد اامطتار4)

 (.  1/327) :( انظر: حاشية احلموي عىل األشباه البن ننيا5)
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ن يبيع الدار اامستنجرو, فإن أجاز اامستنجر فال عرش: اخليار يف ظهور اامبيع مستنجًرا: هو أ الثامن

 خيار, وإن ن جيز فله اخليار, إن شاء انتظر إنقضاء مدو االجارو أو فسخ.

 :ضابطثالثا: المعنى اإلجمالي لل

الضابف باللف  اامذكور يدل عىل أن كل  رصف يقدم عليه أحد اامتعاقدين يف مدو اخليار يف اامبيع 

ضاء العقد, واختيار ااملك  وذلك ألن  رصفه يف اامبيع إنام يدل عىل أنه  رصف فيه فإنه يعترب دليال الم

وأما إذا كان الترصييف يف اامبيع عن بريق  . ألن الترصييف يف ملك غريه ال جيوز عىل صييفة اامالك 

 االذن ألجل التنربة أو التنقية فإن  رصفه هذا ال يعترب من باب االقدام عىل االختيار.

ام يعترب اختيارًا من حيث الداللة ألن األصييل أن االنسييان ال يترصييف إال يف ملك وهذا االقد

 ومن هنا يعترب  رصفه إمضاًء للعقد, وكذلك إجازو فيام حيتاج فيه إىل االجازو. ,نفسه

والضابف بمفهومه يطري إىل أن االعراض عن الترصف, أو االبتعاد عنه أو  ركه عند التمكن منه 

يكون مظنة عدم االمضيياء  وإنام ,السييؤال عنه ال يكون دليل اختيار ااملك دأو السييكوت عنه عن

 الختيار.او

ضا إىل أن االقدام عىل الترصف يف مدو اخليار من قبل من له اخليار يعترب نافذا  طري أي ضابف ي وال

 صحيحا بناء عىل سبق ملكيته يف اامبيع وما يف معناه.

ه اخليار وأما إذا كان االقدام من قبل من ليس له اخليار فإنه ويط ر يف االقدام أن يكون من قبل من ل

 يا.يعترب  عد

 رابعاً: أقوال الفقهاء في صحة ھذا الضابط:

 ا فق الفقهاء يف اعتبار هذا الضابف وصحته بناء عىل االقدام عىل الترصف. 

فيه  رصفًا داالً عىل فإن استغل اامبيع أو عرضه عىل البيع, أو  رصف ": (1)قال ابن قدامة يف اامغني

الرضييا به, قبل علمه بالعيا, ن يسييقف خياره, ألن ذلك ال يدل عىل الرضييا به معيبًا. وإن فعله بعد 

 علمه بعيبه ب ل خياره يف قول عامة أهل العلا.

سحاق,  سن, وابن أيب ليىل, والثوري, وإ سن ورشيح, وعبد اهلل بن احل قال ابن اامنذر: كان احل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/248( انظر: اامغني )1)
= 
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إذا اش ى سلعة, فعرضها عىل البيع لزمته, وهذا أيضًا: قول الطافعي "قولون: وأصحاب الرأي, ي

 (1) وال أعلا فيه خمالفًا.ّ

أما الداللة فهي أن يترصف صاحا اخليار يف حمل اخليار ": (2)وجاء يف بدا،ع الصنا،ع ما مفهومه

سييلا, ألن جواز هذه  رصييف اامالك, كالبيع, واامسيياومة, واالجارو, واهلبة, والرهن, سييلا أو ن ي

الترصييفات يعتمد ااملك, فاالقدام عليها يكون دليل قصيييد التملك, أو  قرر ااملك عىل اختالف 

 ."األصلل وذلك دليل االمضاء

 فهذه العبارات من الفقهاء  ؤكد صحة القاعدو وأهنا من األصول اامقررو لدهيا.

 واهلل أعلا بالصواب.

 : خامسا: الفروع المندرجة تحت الضابط

 ارج عىل هذا األصل مسا،ل كثريو من باب اخليار, أذكر هنا  لة منها:

لو اشيي ى جارية عىل اخليار, فإهنا ال  دخل يف ملك اامطيي ي إذا كان اخليار له, وال حيل له -1

 الورء بدون ااملك, فاالقدام عىل الورء دليل اختيار ااملك أي ملك اجلارية.

 .(3)ملك  نخياره, ألنه ال حيل بدوولو امسها اامط ي بطهوو سقف 

ساًنا, والقيا  ال ينفذ ذلك ومنها:-2 ستح ش اه عىل اخليار نفذ إعتاقه ا  .لو أعتق عبده الذي ا

 ملكه, وال عتق يف ما ال يملكه ابن آدم.يجه القيا  ظاهر, ألنه أعتق ماال و

تاق إجازو له و صحيحا ووجه االستحسان أن اامط ي يملك إجازو هذا البيع, فإقدامه عىل االع

االلغاء ما أمكن وال صحة لترصفه إال بااملك وال  عنلترصفه وهذا ألن  رصف العاقل جتا صيانته 

يثبت ااملك قبل القبض إال باالجازو فيقتيضيي االعتاق إجازو هذا العقد سيييابقا عليه ومقارنا له 

 .(4) صحيحا له 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واامغني البن قدامة 4/7(, وحاشييية ابن عابدين )2/70(, وحتفة الفقهاء )5/270( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )1)

 (.293(, ورشح جملة  األحكام العدلية مادو رقا )2/53(, وجواهر االكليل )6/248)

 (.5/268( انظر: بدا،ع الصنا،ع )2)

 (.  7/188) :(, وبدا،ع الصنا،ع2/68): حتفة الفقهاءانظر: ( 3)

 (.  7/188) :( بدا،ع الصنا،ع4)
= 
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يار  رصييفًا اتص ااملك ب ل خياره, ويثبت لو  رصييف اامطيي ي يف اامبيع يف مدو اخلومنها: -3

 (1) ملكه يف اامبيع.

ها أو أركبها غريه فإنه يعترب دليل اختيار ى سيييارو أو دابة باخليار, ثا أعارلو اشيي ومنها: -4

إذا اشيي اها باخليار ثا ركبها, ألن ركوب الدابة بعد الرشيياء يكون امعرفة سييريها  ما ااملك, بطالف

 (2) تص ااملك بل يراد لتنربة ااملك.وألن الركوب ال ا

 لو جعل اامبيع يف اخليار مهرًا أو بدل صلح أو بدل إجارو فإنه يعترب دليل االختيار.ومنها: -5

ط ي يعترب االقدام عليه دليل االختيار,  رصف ارج اامبيع عن ملك اام صل يف ذلك كل   واأل

 (3) ويثبت به ااملك للمط ي.

ونّ أشييباهه ضييابف لفقهية, وهي  لقي الضييوء عىل معرفة   بيقات الهذه نامذج من الفروع ا

 ونظا،ره. واهلل ويل التوفيق.

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/18( انظر: اامغني البن قدامة )1)

 (.6/19( انظر: اامغني البن قدامة )2)

تار )3) قا،ق )4/126( انظر: رد اامح لدسييوقي 3/74(, والرشييح الكبري )4/64(, و بيل احل ية ا (, وحاشيي

(3/74.) 
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 الباطل ال يفيد ملك التصرفقاعدة: : اخلامساملبحث 
 

هذه القاعدو من القواعد اامهمة التي  تعلق بناحية من نواحي البابل من العقود وهي  تضييمن 

 من األحكام اام  بة عىل ب الن العقود.  لة  يف بياهتا أيضاً  وحتوىأثر الب الن يف إفادو ااملك. 

 دراسة القاعدو  تكون من العنارص اآل ية:

 أوال: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

هذه القاعدو باللف  اامذكور متثل ضيياب ا من ضييوابف العقد البابل, وهي بلفظها ذكرها ابن 

 يفيد ملك الترصييف, ولو هلك اامبيع يف يد اامطيي ي فيه أي يف البيع ثا البابل ال»اهلامم حيث قال: 

اامادو: » وذكرها أيضييًا أصييحاب جملة األحكام العدلية:.  (1)«البابل يكون أمانًة عند بعض اامطييا،خ

البيع البابل ال يفيد احلكا أصييال, فإذا قبض اامطيي ي اامبيع بإذن البا،ع يف البيع كان اامبيع أمانة عند 

والقاعدو أشار إليها  ,(3)وكذلك ذكرها الندوي يف ااموسوعة. ( 2)«ط ي فلو هلك بال  عٍد ال يضمنهاام

 . ( 4)كثري من الفقهاء يف كتبها

وقد سبقت االشارو إىل هذه القاعدو عند بيان العقد الفاسد, واما كانت قاعدو الب الن هلا أثر يف 

لبيان ما هو األثر اام  ا عليه, وال سيييام يف ملكية اسييتعامل ااملك والترصييف فيه أردت أن أفردها 

 .(  5)الترصف

 ثانيا: شرح مفردات القاعدة وما يتعلق بها. 

سبق بيانه يف قاعدو : -أ سد يفيد املل  عند القبض»البابل, وقد  رشع ال  «العقد الفا وهو ما ن ي

 .( 6)بنصله و ال يوصفه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 371-6/370): ( رشح فتح القدير1)

 . (1/207): ( جملة األحكام العدلية2)

 . (2/100): موسوعة القواعد (3)

: والقواعد والفوا،د األصييولية للبعيل ,(4/43): و بل احلقا،ق ,(4/100), (2/297) :ني( انظر: حاشييية ابن عابد4)

 . (6/258): ومعان السنن للط ايب ,(110)م

 . (71, 3/54) :وحاشية الدسوقي, (5/305) :( انظر: أثر الب الن يف بدا،ع الصنا،ع5)

 . (1/66): وجملة األحكام العدلية ,وما بعدها (6/370): ورشح فتح القدير ,(4/100): نير: حاشية ابن عابد( انظ6)
= 
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 أسباب ب الن العقد:-ب

 فقهاء لب الن العقد, منها:هناك أسباب ذكرها ال

 .( 1)أسباب فساد العقد هي أسباب ب الن العقد عند  هور الفقهاء-1

وهي  رجع إىل اخللل الواقع يف ركن من أركان العقد, أو رشر من رشا،ف الصييحة أو لورود 

 .( 2)النهي عن الوصف اامالزم أو الوصف اامناور عند احلنابلة

اختالل ركن البيع أو رشر من رشور االنعقاد. فإذا تلف  وأسييباب ب الن عند احلنفية هو-2

الركن أو رشر من رشا،ف االنعقاد كان البيع بابال, وال وجود له, ألنه ال وجود للترصييف إال من 

األهل يف اامحل حقيقة ويكون العقد فا،ت اامعنى من كل وجٍه إما النعدام معنى الترصف, كبيع ااميتة 

 .( 3)ة الترصف كبيع اامننون والصبي الذي ال يعقلوالدم, أو النعدام أهلي

 :ملك الترصف -ج

واألصل يف هذا الباب عند فقهاء احلنفية , (4)اامقصود بملك الترصف هو ااملك اامستفادو بالقبض

ستفاد بالعقد ستفاد بالقبض, وملك اامعل ي رصف ي وعىل هذا فالقبض بعد متام العقد , (5)أن ملك الت

ط ي يملك العل القدر ي  ا عليه صحيحا  ر ا عليه أن اام سه إذا  ا  رصف, والعقد نف و عىل الت

ن يقبضييه ولكن كليهام ال يسييت يع الترصييف قبل لو اامبيعة, و لو ن يقبضييها, والبا،ع يملك الثمن و

 قبض البدل.

وجه االستحسان أن االسالم يمنع القبض هنا, ألن هذا القبض مطابه »قال صاحا اامبسور: 

أن االسييالم من أحدها  به ملك العل ويسييتفاد به ملك الترصييف, فكام قد من حيث أنه يتنكدبالع

قد  بالع تداء العقد عىل اخلمر فكذلك يمنع القبض بحكا العقد وفوات القبض اامسييتحق  يمنع اب

 .( 6)«مب ل للعقد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (157, 156, 2/145) :ورشح منتهى االرادات ,(3/429): وهناية اامحتاج ,(3/54) :يق( انظر: حاشية الدسو1)

 . ما بعدها( و4/229) -( انظر: اامغني البن قدامة2)

 . (2/126) :والتلويح عىل التوضيح ,(4/62) :و بيل احلقا،ق ,(300-5/299) :بدا،ع الصنا،ع( انظر: 3)

 . (67, 13/9),(5/42) :( انظر: اامبسور للسخيس4)

 . (983): ماامبسورانظر:  (5)

 . (13/74): ( اامبسور6)
= 
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ستفاد به ا رصف يغاير عند احلنفية ملك العل, وهو ااملك الذي ي رصف يف وعىل هذا ملك الت لت

 .( 1)األعيان وسببه القبض عند العقد

 ثالثا: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

نه ال يفيد احلكا  ألنه ال أعليه أثر, و ي  االقاعدو  دل عىل أن األصييل يف العقد البابل أنه ال 

وجود له إال من حيث الصييورو وهو منقوض من أسيياسييه, وال حيتاج حلكا حاكا لنقضييه, فالعقد 

ط ي اامبيع البابل ال  يفيد ملك العل, وال ملك الترصف وال ملك االنتفاع, و عىل هذا إذا قبض اام

 .( 2)فإنه يعترب أمانة عنده وال جيوز له أن يترصف فيه

وإذا وقع البابل وحدث فيه  سليا يشء من أحد ال رفل وجا رده, ألن البابل ال يفيد ااملك 

 .( 3)أخذه إن كان باقياً ال رفل ردما بالقبض, وجيا عىل كل من 

قد الصحيح إذا  ا أفاد ملك الترصف وملك العل, ألنه هو عوالقاعدو بمفهومها  دل عىل أن ال

 حكا العقد.

والقاعدو  فيد التفريق بل البابل والفاسد, وبام أن القاعدو من ألفاظ فقهاء احلنفية فهي وردت 

 وفق مذهبها.

 قاعدة وصحتها والعمل بها:رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ال

 :(4)هذه القاعدو من القواعد اامتفق عليها يف اامذها األربعة

ام إذا  رصييف اامطيي ي يف اامبيع بيعًا باباًل ببيع أو هبٍة أو ياختلفوا ف -رمحها اهلل-إال أن الفقهاء 

 عتٍق أو غري ذلك هل ينفذ  رصفه أم ال؟

 اختلفوا عىل قولل:

  (5) رصفه, بل يعترب  رصفه  عديًا. وهذا مذها  هور الفقهاء  ال ينفذ القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (404, 6/386): ورشح فتح القدير ,(5/42) :( انظر: اامبسور1)

 ( .390-3/389(, وهناية اامحتاج: )2/572( ورشح فتح اجلليل: )5/305: )الصنا،ع ( انظر: بدا،ع2)

 .(173-172)م :والقوانل الفقهية ,(4/105) ين:( حاشية ابن عابد3)

 :ومنتهى االرادات ,(4/53) :الدسوقيوحاشية ,(4/105) :وحاشية ابن عابدين ,(5/305): ( انظر: بدا،ع الصنا،ع4)

(2/190 ). 

( 85-3/84) :وحاشييية اجلمل عىل اامنهو ,(72-3/71) :وحاشييية الدسييوقي ,(2/133) :: الفتاوى اخلانية( انظر5)

 . (5/255): واامغني
= 



 773 الفهارس 

وذلك ألنه ن يملكه, فيكون قد  رصييف يف ملك غريه بدون إذنه, و كون  رصييفا ه كترصييفات 

 الغاصا ولذلك فإن هذا الترصف ال يمنع الرد لعدم نفوذه.

ثاين: ي  القول ال ه إىل الضييامن وهذا مذها إن الترصييف يف اامبيع يعترب مفو ًا, و ينتقل احلق ف

 .( 1)اامالكية

هو القول بعدم نفوذ  رصييفه وذلك لألصييل الذي بل أيدينا, وألن البابل  الذي يظهر لي 

ضامن عند اامالكية من باب الغصا ال من باب ملك  كاامعدوم ال حكا له يف األصل, ولعل انتقال ال

 واهلل أعلا بالصواب. ,الترصف

 حت القاعدة:خامساً: الفروع المندرجة ت

 هذه القاعدو  طتمل عىل مسا،ل فرعية يف العقود البابلة. أذكر هنا  لة منها:

ضها, ألن القبض هنا  ب للو -1 صداق فال جيوز للمرأو أن  ترصف فيه ولو قب النكاح ألجل ال

 .( 2)أعني يف العقد البابل ليس بموجا ملك الترصف

 يصييح  ألنه َباَع ملك غريه بغري إذنه, وعىل اامطيي ي ن بابل: لو بَاَع اامطيي ي اامبيع الومنها -2

 .( 3)رده عىل البا،ع األول  ألنه مالك ولبا،عه أخذه حيث وجد

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (172)م :( والقوانل الفقهية74-3/71) :( انظر: حاشية الدسوقي1)

 .( 5/42( انظر: اامبسور للسخيس: )2)

 . (6/329) :( انظر: اامغني البن قدامة3)
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 : تصرف اإلنسان يف ملكه مبا يتعدى ضرره إىل جاره عدوانقاعدة :السادساملبحث 
 

ف فيها, هي  وحي هذه القاعدو من القواعد اامتعلقة بمنع اامضارو عند استعامل األمالك والترص

 إىل  قييد حرية ااملكية الفردية, وهي قاعدو ثالثة يف هذا الباب.

 ترصف يف ملكه بننه ال يكون متعديا, وال ضامنا.ثر حرية اامأاألوىل وردت ببيان 

 الثانية وردت لبيان حرية  رصفه بننه غري مقيد برشر السالمة.

 الغري.الثالثة وردت لتقييد  رصفه إذا ضمن  عديًا عىل 

فالقاعدو مهمة جدًا, وهي  صييحح  رصييف االنسييان اامالك يف ملكه و خالص حقه لكن بقيد 

 دراسة القاعدو  كون من العنارص اآل ية:وقه غريه من اجلريان. ترصورشر وهو أن ال يترضر ب

 أوال: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

 .(2)دوي يف ااموسوعة نو ال (1)نلة الرشعية هذه القاعدو بالصيغة اامذكورو ذكرها صاحا اام

ال »منها:   وحي إىل مضييمون القاعدو أو مفهومها, وقد وردت القاعدو بنلفاظ متقاربة أخرى

 . (3)«ا إال إذا أر بغري ررا فاحطاً يمنع أحد من الترصف يف ملكه أبد

سواه»وبلف :  رضر به  صا إذا مل يت سان يف خالص حقه إنام ي رصف اإلن رصف »وبلف : , (4)«ت ت

 .( 5)«اإلنسان يف خالص حقه إنام يصا إذا مل يترضر به اجلار

 . (6)«اجلار يمنع من الترصف يف ملكه بام يرض بجاره»وكذلك وردت القاعدو بلف : 

 . (7)«املال  ال يمنع من الترصف يف ملكه»و بلف : 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1446) األحكام الرشعية, مادو رقا:( جملة 1)

  (. 2/121: )( موسوعة القواعد للندوي2)

 .  ( 1197)(, مادو رقا: 1/657( جملة األحكام العدلية, )3)

 .   (31-30)مرشح اخلامتة: انظر: ( 4)

 . (367)م :( جمامع احلقا،ق5)

 . (5/260) :( انظر: االنصاف6)

 . (4/121): ( انظر: كطاف القناع7)
= 
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ترصييف للاملك يف اامملوك حكا ااملك والية ال»وقد جاء يف بدا،ع الصيينا،ع  فصيييل للمسيينلة: 

رضر به, إال  رضورو, وال ألحد والية اامنع عنه وإن كان يت باختياره ليس ألحد والية اجلرب عليه إال ل

إذا  علق به حق الغري فيمنع عن الترصييف من غري رضييا صيياحا احلق, وغري اامالك ال يكون له 

رضورو, وكذلك حكا احل ضاه إال ل رصف يف ملكه من غري إذنه ور ق الثابت يف اامحل... للاملك الت

أن يترصف يف ملكه أي  رصف شاء سواء كان  رصفا يتعدي رره إىل غري أوال يتعدى, فله أن يبنى 

, وله أن حيفر يف اا أو قصارً يف ملكه مرحاضًا, أو محامًا, أو رحى, أو  نورا, وله أن يقعد يف بناءه حدادً 

ه جاره, وليس جلاره أن ب, وإن كان هين من ذلك البناء ويتنذى  (2) أو ديامسيياً   (1) ملكه بئرًا أو بالوعة

يمنعه حتى لو بلا جاره حتويل ذلك ن جيرب عليه, ألن ااملك م لق للترصييف يف األصييل واامنع منه 

ناع عام يؤذي اجلار  فإذا ن يوجد التعلق ال يمنع إال أن االمت نة لعارض  علق حق الغري,  واجا ديا

. ولو فعل شيئا من (3)«ال يدخل اجلنة من ال يؤمن جاره بواًقه»لصالو والسالم: للحديث, قال عليه ا

وإليه أشار .  (4)«ذلك حتى وهن البناء وسقف حا،ف اجلار, ال يضمن, ألنه ال صنع منه يف ملك الغري

صاحا ااملك ما بدا له م لقًا, ألنه»ابن اهلامم:  سا،ل أن يفعل  صل أن القيا  يف جنس هذه اام  واحلا

يترصف يف خالص ملكه وإن كان يلحق الرضر بغريه لكن ي ك القيا  يف موضع يتعدى رره إىل 

 . (5)«غريه ررًا فاحطاً 

ليس للاملك الترصف يف ملكه بام يرض جاره نحو أن يبنيه محامًا بل الدور, أو خمبزا »ويف الكايف: 

 . (6)«بئرًا جتتذب ماء بئر جارهبل الع ارين, أي جيعله دارًا قصارو هتز احلي ان, أو حيفر 

 . (7)«وليس للرجل الترصف يف ملكه  رصفا يرض بناره»قال ابن قدامة يف اامغني: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (1/69ثقا يعد لترصيف ااماء . انظر: ) اامعنا الوسيف: )   هي( 1)

  (.1/296و هو: السب اامظلا. انظر: ) ( 2)

 . ( يف باب بيان حتريا إيذاء اجلار من كتاب االيامن1/68) :( احلديث أخرجه مسلا3)

 .( 6/64): ( بدا،ع الصنا،ع4)

 . (7/326): ( انظر: رشح فتح القدير5)

 . (2/218: )( الكايف6)

 . (6/52( اامغني البن قدامة: )7)
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ضع القاعدو و نصيلها, وأهنا من القواعد التي استمر عليها  طهد بو ءهذه العبارات من الفقها

 .دها العمل عن

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها: شرح ثانيا: 

 :  اللغة و االصطالحالعدوان يف

عدا األمر يعدوه و عداه: »يقال: , «مصيييدر عدا يعدو ,التناوز عن احلد»: العدوان يف اللغة

نًا وعداًء: أي ظلا ظلام جاوز فيه القدر»و, «جتاوزه وًا وعدّوًا وعدوا وعدا يف  ,«عدا عىل فالن عدع

يقول العرب: فالن عدو فالن أي  ,«العدوّ »: ومنه ,«اام  عدوًا, أي قارب اهلرولة وهو دون اجلرى

 . (2)هو الظلا الرصاح «فالعدوان», (1)«يعدو عليه باامكروه ويظلمه

 . (3) ﴾ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ﴿ كام قال  عاىل: ,تعمل العدوان بمعنى السبيل أيضاً ويس

 . (4)«العدوان االفرار يف الظلا»ويقول القرببي:  سبيل,أي ال 

 . (5)تعدي عىل النفس أو اامال بغري حق مما يوجا القصام أو الضامن: هو الويف االصطالح

 ا واالختال هفالعدوان عىل األموال بالسييقة أو احلرابة موجا للحد, وبالغصييا, والن

واالحتيال ونحوها موجا للضييامن, والعدوان عىل األعراض بالزنا أو القذف موجا للحد, وبام 

 ذا أن العدوان عىل أربعة أنواع: ير, ويتحقق من هعزدون ذلك موجا للت

 األول: العدوان عىل النفس وما دوهنا.

 الثاين: العدوان عىل األموال أعيانًا كانت أو أعراضًا.

 الثالث: العدوان عىل اامنافع.

به غريه  ومن العدوان عىل احلقوق الترصييف يف ااملك بام يترضيير الرابع: العدوان عىل احلقوق,

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (151)م ( انظر: اامصباح اامنري:1)

 . (119)م :( انظر: خمتار الصحاح2)

 ( من سورو البقرو . 193): اآلية(3)

 (6/47( انظر:  فسري القرببي )4)

ية :( انظر5) هلدا قدير مع ا يل للح اب (,8/363) :فتح ال ها اجلل يل(, والزر6/240): وموا : قاين عىل خمترصيي خل

 (3/26وحاشية القليويب: ) (,8/7)
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رشيعة  صلحة اآلخرينمن اجلريان, وال ضًا مراعاو ام سالمية متنع هذا النوع من العدوان أي وإن  ,اال

 كان االنسان يف خالص ملكه يست يع أن يترصف بام شاء وكيف شاء.

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

صح  سان يف ملكه ال يكون م لقا وإنام ي رصف االن صا عىل أن   صيغة اامذكورو  ن القاعدو بال

رضر به غريه, فإن كان  رصفه مؤديًا إىل االرار باآلخرين يعترب  رصفه عدوانًا حيتمل  رصفه مان يت

 التضمل.

وهذه  ,ح  رصف االنسان يف خالص ملكه بقيد وهو أن ال يترضر بترصفه جارهحفالقاعدو  ص

 .ترصف اإلنسان يف ملكه ال يتقيد برشط السالمةالقاعدو مقيدو لقاعدو: 

ام  فيد أيضًا أن كل  رصف يتعدى رره إىل غريه يعترب عدوانًا وإن كان والقاعدو بمفهومها الع

 ذلك الترصف حمقا, فعىل هذا حرية االنسان يف ملكه  تقيد بنفي اامضارو.

 ً  الفروع المندرجة تحت القاعدة:: رابعا

  ندرج  لة من الفروع الفقهية حتت هذه القاعدو منها:

ال بالصييوت, وال  ,برشيير أن ال يتعدى فعله حدود بيتهلإلنسييان أن يفعل يف بيته ما يطيياء -1

 بالرا،حة وال باألذى.

فإذا اتذ بيته مصييبغة أو مسييتودعا للكيمياويات أو ورشيية للدق وال رق فإن اشييتكى جريانه 

رضر عن اجلريان, وهذا هو اامعمول به والنظام  سئولل منعه من ذلك, دفعًا لل رضروا فلإلمام واام و 

 اامنتمعات.السا،د يف أغلا 

ر فع عىل جاره بالبناء, ويفتح عليه نوافذ  كطييف جاره و  لع عىل يليس للنار أن  :ومنها-2

 حرمه.

  (1) لو حفر بئرا يف أرضه ليسحا ماء بئر جاره فليس له ذلك, وجيا منعه وردم بئره. ومنها:-3

ص باًل, أو محامًا عاماً : ومنها -4 صاحا الدار أن يبني يف داره ا أو  نورًا يمنع من ذلك  لو أراد 

 لثبوت الرضر عىل اجلريان.

سيارات  ومنها:-5 صليح ال شة لت صنعًا أو ور سكنى م فإنه  وغريهاولو أراد أن جيعل يف داره ال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (7/52اامغني البن قدامة: )  ( انظر: 1)
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 يمنع من ذلك اما فيه من االيذاء الواضح والرضر البل عىل اآلخرين.

صاحا العلو أن ومنها:-6 سفله فليس ل يبني يف  علوه بناء أو  لو كان لرجل علو بيت, وآلخر 

 يتد و دًا إال برضاء صاحا السفل إذا أر ذلك بصاحا السفل.

كام ليس لصاحا السفل أن هيدم جدارًا أو بناء يف سفله إال برضاء صاحا العلو  ألن ذلك قد 

 يوهي البناء, فيرض بصاحا العلو.

 .(1)أن حيفر بالوعة قبل دار جاره ألحدليس  ومنها:-7

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/506( انظر: رشح فتح القدير )1)
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 األمر بالتصرف يف ملك الغري باطلسابع : قاعدة: املبحث ال
 

رصف يف ملك  صل يف الت رصف يف ملك الغري, و األ هذه القاعدو من القواعد اامتعلقة بباب الت

 .( 1)الغري هو اامنع, فال جيوز ألحد أن يترصف يف ملك الغري بال إذنه

ر اآلمر بذلك الترصف, والقاعدو  عالو أحكام األمر بالترصف يف ملك الغري, ومدى صحة أم

 . وهي  نري لنا ال ريق ااموصل إىل األصول اامستقرو عند الفقهاء يف الترصف يف ملك الغري

 دراستها  نا عىل ال  يا الذيل: 

 أوال: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

 .( 2)هذه القاعدو باللف  اامذكور من اامواد الرشعية التي ذكرها أصحاب اامنلة

 .( 3)وكذلك أوردها كثري من الفقهاء يف كتبها

 .( 4)«الترصف عىل الغي ال جيوز إال بوكالة أو بوالية» وقد وردت بلف :

اثانياً:اشرحامفرداتاالقاعدةاوماايتعلقابها:

 :معنى األمر يف اللغة واالصطالح

غة مارو األمر يف الل ينمر أمر وإ ع ,(5): مصيييدر أمر  قة عىل القول دو معاين حوهو ي لق عىل  قي

 ,(7)وجانا التحقيق والتوفيق من قال: إنه حقيقة يف القول اامطصييوم و جماز يف غريه ,(6)الصييحيح

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  (1/85( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام: )1)

 ( . 95(, مادو: )1/61( جملة األحكام العدلية: )2)

( و الوجيز يف إيضييياح 654(, اامدخل الفقهي العام : م)22ح اخلامتة: م)( ورش368( انظر: جمامع احلقا،ق: م)3)

 ( .2/81( وموسوعة القواعد الفقهية للندوي: )328القواعد : م)

 (6/189( انظر: اهلداية رشح البداية: )4)

 ( .1/26(, واامعنا الوسيف: )205-1/204(, ولسان العرب: )439( انظر: القامو  اامحيف: م)5)

صفى للغزايل: )1/199(, والربهان المام احلرمل: )47-1/45اامعتمد: ) ( انظر:6) ست (, والبحر اامحيف 1/162(, واام

 ( .1/343للزرك : )

طاري: )7) (, والبحر اامحيف للزرك يي: 1/367(, وفوا ح الرمحوت: )245-1/244( انظر: كطييف األرسار للب

 ( .2/188(, األحكام لآلمدي: )2/244)

= 
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 :(1)ومن  لك اامعاين

 .( 2)﴾ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ ﴿ ال لا الذي هو ضد النهي, ومنه قوله  عاىل: -1

ڭ    ﴿ وقوله  عاىل:, (3)﴾ۆئ   ۆئ  ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ الطنن, ومنه قوله  عاىل: -2

 .( 4)﴾ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈۈ

 . ( 5)﴾جئ  جئي  ي  ﴿ الفعل, ومنه قوله  عاىل: -3

 .( 6)﴾ہ  ہ      ہ  ھ   ھ﴿ احلال, ومنه قوله  عاىل: -4

 .( 7)﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿ احلكا والقضاء والقدر, ومنه قوله  عاىل: -5

 و اامعنى الذي يفيض إىل االستدعاء و ال لا و االقتضاء واالجياب.واامقصود من هذه اامعاين ه

 منها: ,: عرف بعدو  عريفات خمتلفة اامعاين واامسالكاألمر يف االصطالح

 .( 8)هو استدعاء الفعل بالقول عىل جهة االستعالء-1

 .( 9)هو اللف  ل لا الفعل عىل سبيل االستعالء-2

 .( 10)ل ب ريق العلوهو اللف  الداعي إىل حتصيل الفع-3

 ا: المعنى اإلجمالي للقاعدة:ثالثً 

القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن  رصييف االنسييان يف ملك الغري ال يكون كترصييفه يف ملك 

وكذلك األمر بالترصييف يف ملك الغري فإنه ال جيوز ألحد أن ينمر  ,نفسييه بل يتقيد بإذن صيياحبه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 2/142(, األحكام لآلمدي: )1/49(, واامعتمد: )1/107(, كطف األرسار: )1/14السخيس: ) ( انظر: أصول1)

 ( .98(, وخمترص خليل: م)1/201(, واامحصول: )1/417اامستصفى: )

 ( من سورو به . 132( اآلية: )2)

 ( من سورو يس . 82( اآلية: )3)

 ( من سورو النحل . 77( اآلية: )4)

 ورو هود . ( من س97( اآلية: )5)

 ( من سورو آل عمران . 128( اآلية: )6)

 ( من سورو األحزاب . 38( اآلية )7)

 ( .2/348(, ورشح خمترص الروضة: )2/47( انظر: روضة الناظر: )8)

 ( .292( انظر: الوجيز يف أصول الفقه: م)9)

 ( .2/241( انظر: كطف األرسار للبطاري: ) 10)
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رصف يف ملك الغري بدون وكالة و ال  صاحبه يعترب أمره  ,واليةبالت سان بدون إذن من  فإذا أمر به إن

 بابال ليس بحق.

والقاعدو  طري إىل أن الترصف يف ااملك اتص به صاحبه, وال جيوز ألحد أن يزامحه يف الترصف 

 يف ملكه  ألن مقتىض ااملك هو القدرو عىل الترصف فيه, ومنع غري اامالك من الترصف بغري إذن منه.

مر غري صييحيح, وال آخر بالترصييف يف ملك اآلخر فاأل صل القاعدو أنه إذا أمر شييطويفها مدلو

معترب, وال ي  ا عليه حكا من األحكام  ألنه اما كان األمر البابل بمنزلة اامطييورو والنصيييحة فال 

 يتعلق بحق اآلمر حكا.

 مر ما ينا:ب الن األولكن يط ر يف 

يف ملك نفسييه فنمره صييحيح ولو ندم اآلمر بعد أمره  مر يف ملك الغري فإن كانأن يكون األ-1

 وبلا  ضمل اامنمور.

 أن ال يكون والية لآلمر.-2

فال يكون أمره بابال ال ي  ا ن كان اامنمور جمربًا أو مكرهًا أن يكون اامنمور مكلفًا خمتارًا, فإ-3

 عليه حكا.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة:

من القواعد اامهمة يف باب الترصييف يف ملك الغري, والقاعدو بالصييفة اامذكورو مما هذه القاعدو 

 (1) ا فق عىل اعتباره الفقهاء رمحها اهلل.

 (2) وعىل هذا األصل خرج الفقهاء  يع  رصفات الفضويل ومن هو يف معناه.

الغري بال وهذه القاعدو مبنية عىل القاعدو األخرى وهي: ال جيوز ألحد أن يترصييف يف ملك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صنا،ع )(, وبدا6/189( انظر: اهلداية )1) سا،ل اخلالف )7/236،ع ال صاف عىل م رشح 2/182(, واالن (, وال

 12/71وما بعدها( واحلاوي الكبري ) 7/20(, وروضيية ال البل )2/189(, واامهذب )4/246الكبري )

 وما بعدها(. 11/597وما بعدها(, واامغني البن قدامة  )

عابدين )4/103( انظر:  بيل احلقا،ق ))2) ية ابن  (, 9/262(, واامنموع رشح اامهذب: )4/135(, وحاشيي

 (.3/157(, وكطاف القناع )3/244والفروق للقرايف )
= 



 782 الفهارس 

 (1) إذنه, وهي أيضًا من القواعد العامة التي  لقاها العلامء بالقبول والصحة.

وألنه  رصييف يف ملك الغري بغري إذنه, فنشييبه  رصييف الفضييويل وألن األمر هنا يعترب بمنزلة 

 (2) اامطورو والنصيحة فال ي  ا عليه حكا.

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة: 

 مل عىل مسا،ل فرعية كثريو منها:القاعدو  طت

شاو -1 سان أو يلقيه يف البحر أو حيرق لبا  أحد أو يذبح  شطص آخر بنن ينخذ مال إن لو أمر 

 فالضامن عىل الفاعل دون اآلمر, ويكون أمره بابال اليتعلق به حكا.

لآلمر,  لو أمر إنسان بناًء بفتح باب يف حا،ف, وفعل الرجل ثا علا بإن احلا،ف ليست ومنها:-2

 .( 3)فالضامن عىل اامنمور, وليس له أن يرجع به عىل اآلمر

لو قال رجل آخر: أعتق عبدك فنعتقه, صييح عتقه, واألمر الصييادر من اآلمر بابل  ومنها:-3

 وال يصح للمعتق أن يرجع عىل اآلمر بعوض االعتاق, ألن  رصفه يف ملك الغري بابل.

 إنسان فن لفه. لو أمر رجل ولده بنن يتلف مال ومنها:-4

و هذا إذا كان الولد ممن ي  ا  (4) فالضييامن ي  ا بحق اامتلف, وال ي  ا بحق األب اآلمر.

 عليه احلكا.

ها: -5 نه يعترب ومن فإ لو أمر رجاًل أن حيفر بئرًا يف ملك رجل آخر, فحفره بغري إذن صييياحبه 

 (5) عدوانًا من قبل احلافر.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/85( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام )1)

 (.1/84( انظر: اامصدر السابق )2)

 ( .1/84( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام: )3)

 (.1/84( انظر: درر احلكام ))4)

 (.9/317(, وروضة ال البل )6/358)( انظر: الوسيف 5)
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 حبكم اآلمر ال ميلك التعدي عن موضع األمر.املبحث الثامن : قاعدة: املتصرف 
 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بباب الوكالة, وهي  طتمل عىل مدى صحة  رصف الوكيل 

رصف بحكا اآلمر وما ال  ضوء عىل ما يملك اامت ضع الوكالة, كام أهنا  لقي ال إذا كان متعديا عن مو

 لنقار اآل ية:يملكه.  فصيل الكالم عىل القاعدو يتكون من ا

 لى أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:أوال: الكالم ع

, ( 2)والندوي يف موسييوعته ( 1)هذه القاعدو باللف  اامذكور ذكرها الكاسيياين يف البدا،ع الصيينا،ع 

وكذلك  ,(3)«ترُصف املأمور إذا خالف أمر اآلمر ال ينفذ»وهلا ألفاظ أخرى متقاربة: وقد وردت بلف : 

 .( 4)«ملأذون معتد بترصف اآلذنترصف ا»بلف : 

ال يمل  الوكيل من الترصف إال ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة »وبلف  آخر: 

بدا،ع ( 5)«العرف ما جاء يف  ها  قاعدو ومدلوهلا, من يل ال وهناك عبارات من الفقهاء  دل عىل  نصيي

 عىل وجهل:والوكيل بالقبض إذا أراد أن يوكل غريه, هذا : (6)الصنا،ع

ما إن كانت الوكالة عامة بنن قال له وقت التوكيل بالقبض اصيينع ما شييئت أو ما صيينعت من إ

 . يشء فهو جا،ز عىل أو نحو ذلك

وإما إن كانت خاصيية بنن ن يقل ذلك عند التوكيل بالقبض. فإن كانت عامة يملك أن يوكل 

  عمومه.غريه بالقبض  ألن األصل فيام ارج خمرج العموم إجراؤه عىل

وإن كانت خاصة  فليس له أن يوكل غريه بالقبض ألن الوكيل يترصف بتفويض ااموكل فيملك 

قدر ما فوض إليه فإن فعل ذلك وقبض الوكيل الثاين ن يربأ الغريا من الدين  ألن  وكيله بالقبض 

ه وصل إىل نفإن وصل إىل يد الوكيل األول برئ الغريا  أل ,إذا ن يصح فقبضه وقبض األجنبي سواء

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (6/26( بدا،ع الصنا،ع: )1)

 ( .2/436( موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 ( .732( انظر: رشح الزيادات: م)3)

 ( .25/38( انظر: اامبسور للسخيس : )4)

 ( .7/243( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 ( .6/26):( بدا،ع الصنا،ع6)
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وإن هلك يف يده قبل أن يصييل إىل الوكيل األول ضييمن القابض  ,يد من هو نا،ا ااموكل يف القبض

ضه بنهة  ستيفاء الدين قبض بنهة اامبادلةللغريا  ألن قب ستيفاء الدين والقبض بنهة ا طهد  « .ا و 

 ألصل القاعدو الفروع اامطرجة عليها أيضًا.

 ايتعلق بها:مفردات القاعدة ومشرح ا: ثانيً 

إذن من صاحا ااملك  وأ اامقصود باامترصف بحكا اآلمر: هو الذي يترصف يف ملك غريه بنمر

 مثل الذي يترصف عن بريق الوكالة أو االذن أو نحو ذلك.

 حكا اآلمر هو اامنمور يف الترصف, وهو يطمل كال من هؤالء.بواامترصف 

 العبد اامنذون له الذي يترصف بإذن من سيده.-1

 اامنمور اام لق بفعل ما من جهة صاحا ااملك.-2

 الوكيل الذي يترصف يف ملك غريه عىل وجه التوكيل.-3

 .( 1)الالحقة يف احلكا كالوكالة السابقةاالجازو الفضويل إذا حلقته االجازو, ألن -4

 .( 2)الرسول إذا كانت الرسالة من قبيل الوكالة-5

 السمسار إذا كان بإذن من صاحا ااملك.-6

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

سواء كان وكيال أو منذونا  دل  القاعدو باللف  اامذكور  رصف يف ملك الغري  عىل أن اامنمور بالت

مر  ألن  رصييفه يتقيد بام أذن له فيه له أن يتعدى عن موضييع الوكالة واألأو منمورا م لقا ال جيوز 

, وهو ال يملك من الترصييف إال ما يقتضيييه إذن وليس له أن االف األمر الذي صييدر االذن ألجله

 اآلمر.أمر ااموكل أو 

رصف الوكليل فيام  رصف هو أن يت ىض الوكالة يف الت والقاعدو بمفهومها العام  دل عىل أن مقت

رصف اامنمور ال  طري إىل أن   رصفه باالذن والوكالة فاختص بام أذن فيه وهي   وكل فيه وذلك ألن  

صاحا اامل ك بل  رصفه يتقيد باالذن وهو األصل يف باب الوكالة  ألن  رصفه هو يكون كترصف 

 الترصف اامستفاد من االذن فاألوىل  قييده.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .2/771: )( انظر: رشح اامنلة1)

 ( .2/772( انظر: اامصدر السابق: )2)
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 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة:

 ا فق الفقهاء عىل  اعتبار هذه القاعدو وصحتها.

ا عند  نفيذ الوكالة با فاق وعىل هذا فإذا قيد ااموكل وكيله بقيود معينة وجا عليه أن يلتزم هب

 الفقهاء وال جيوز له أن يتعدى موضع األمر.

: التوكيل بالبيع إن كان مقيدًا يراعى فيه القيد باال اع, حتى إنه إذا خالف قيده ال (1)قال احلنفية

ينفذ عىل ااموكل, ولكن يتوقف عىل إجاز ه, إال أن يكون خالفه إىل خري, ألن الوكيل يترصف بوالية 

 مستفادو من قبل ااموكل, فييل من الترصف قدر ما واله.

امالكية مما (2)وقال ا : إذا زاد الوكيل يف البيع أو نقص يف الرشيياء فال خيار اموكله فيهام ألن هذا 

 يرغا فيه, وليس م لق اامطالفة  وجا خيارًا وإنام  وجبه خمالفة يتعلق هبا غرض صحيح.

من الترصف إال ما يقتضيه إذن ااموكل من جهة الن ق أو من  : ال يملك الوكيل(3)وقال الطافعية

 جهة العرف, ألن  رصفه باالذن فال يملك إال ما يقتضيه االذن, واالذن يعرف بالن ق وبالعرف.

فإن وكل يف البيع يف زمان ن يملك البيع قبله وال بعده, ألن االذن ال يتناول ما قبله وال بعده من 

 العرف.جهة الن ق وال من جهة 

 وإن وكله يف البيع يف مكان فإن كان الثمن فيه أكثر أو النقد فيه أجود ن جيز البيع يف غريه.

وقال احلنابلة: ال بملك الوكيل من الترصييف إال ما يقتضيييه إذن موكله من جهة الن ق أو من 

بالعر بالن ق  ارو و يه, واالذن يعرف  فاختص بام أذن ف باالذن  فه  ف  ارو جهة العرف, ألن  رصيي

 أخرى.

و من   (4)وقالوا: كل  رصييف كان الوكيل خمالفًا فيه اموكله فحكمه فيه حكا  رصييف األجنبي.

خالل أقوال اامذاها الفقهية يتبل أن القاعدو من القواعد التي حصييل ا فاق الفقهاء عليها, و أن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 (.3/385(, والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي )6/81( انظر: رشح الزرقاين )2)

 (.352-1/350( انظر: اامهذب )3)

 (.13/520( انظر: اامغني البن قدامة )4)
= 
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 اخلالف يف   بيقاهتا ال يؤثر يف  نصيلها و اهلل أعلا بالصواب.  

 الفروع المندرجة تحت القاعدة:خامساً: 

 هذه القاعدو  طمل  لة من اامسا،ل الفقهية من باب الترصف بالوكالة واالذن منها:

له أن -1 لد معل فليس  لدين للموكل من إنسيييان معل أو يف ب لو وكل رجال عىل أن يقبض ا

 .( 1)ينخذ عوضًا عن الدين  ألنه ال يملك أن يتعدى إىل غريه

د الوكيل بالبيع كنن قال له ااموكل: بع بعرشييو فباع بنكثر , أو نقص يف الرشيياء لو زا ومنها:-2

كان قال له اش  بعرشو فاش ى بنقل, فال خيار اموكله فيهام, وال يعترب هذا  عديًا من اامترصف بحكا 

 (2)اآلمر, ألن هذا مما يرغا فيه, فكننه منذون له فيه, وليست هذه اامطالفة موجبة للطيار.

لو أمر ااموكل الوكيل بنن يبيع السييلعة نسيييئة بثمن حمدد, فطالف, وباعها نقدًا بثمن  ومنها:-3

 أقل فام احلكا؟

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

 (5) واحلنابلة. (4), والطافعية(3)وهذا مذها احلنفية ال جيوز هذا البيع. القول األول:

يض البيع بام يساوي نسيئة فإذا باع باألقل ن جيز البيع امطالفة وذلك ألن االذن يف البيع نسيئة يقت

 الوكيل مقصودًا ااموكل وما سمي له.

ثاين: إن البيع يكون موقوفًا عىل إجازو ااموكل, فإن أجازه نفذ يف حقه, ولزمه, وإال ن  القول ال

 ة السوق فنعىل.السلعة إن كانت قا،مة, وقيمتها إن فا ت عند اامط ي بحوال يلزمه, وله رد

هذا ن يسييا. فإن سييمى ااموكل الثمن وفا ت فله  غريا الوكيل متام التسييمية, ولكن إذا حتمل 

 (6) الوكيل النقص يف الثمن فال خيار للموكل الزالته اامطالفة.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .26-6/25( انظر: اامبسور للسخيس: )1)

 (.3/385(, وحاشية الدسوقي )6/81( انظر: رشح الزرقاين )2)

 (.19/56( انظر: اامبسور )3)

 (.2/273(, وأسنى اام الا )1/361( انظر: اامهذب )4)

 (.4/371( انظر: اامبدع )5)

 (.3/384( انظر: حاشية الدسوقي )6)
= 
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لو أمر ااموكل وكيله بنن يبيع له سييلعة معينة بننس معل من الثمن, فيبيعها بننس ومنها: -4

 لو أمره بنن بيعها بالدنانري فباعها بالدراها أو بالعروض فام هو احلكا؟آخر منه كام 

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال:

 إنه ال جيوز البيع وإن كان قيمة ذلك أكثر, امطالفة الوكيل ما أمر به موكله. القول األول:

 (3) لة., وبه قال القاا من احلناب(2), والطافعية(1)هذا مذها احلنفية

 وذلك ألن االذن يف جنس ليس بإذن يف جنس آخر.

 إن قال ااموكل: بعه بدرها فباعه الوكيل بدينار أو  العكس صح البيع. القول الثاين:

 , وذلك ألنه منذون فيه عرفًا فإن من را بدرها را بمكانه بدينار.(4)وهذا مذها احلنابلة

وإمضيياء البيع, وهذا برشيير أن يكون نقد البلد  هو التفصيييل يف تيري ااموكل, القول الثالث:

 والسلعة مما  باع هبام واستوت قيمة الذها والدراها, وإال خري قوالً واحدًا.

ساين من فقهاء احلنفية إال أنه قال: إن البيع موقوف, واري (5)وهذا مذها اامالكية , وبه قال الكا

 (6) ااموكل بل االمضاء والفسخ.

 لقول باعتبار العرف, وهو صحة البيع.هو ا الذي يظهر لي

 وذلك ألن العادو حمكمة, وألن االذن عرفًا كاالذن ن قًا.

 واهلل أعلا بالصواب.

: لو أكره أن يبيع بالدراها والدنانري فباعه بالثياب أو غريها من العروض فال يصييح ومنها-5

 (7) البيع با فاق الفقهاء.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/590(, والفتاوى اهلندية )6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 (.1/360ر: اامهذب )( انظ2)

 (.5/382( انظر: االنصاف )3)

 (.5/382(, واالنصاف )5/257(, واامغني البن قدامة مع الرشح الكبري )4/370( انظر: اامبدع )4)

 (.6/81(, ورشح الزرقاين )3/386( انظر: حاشية الدسوقي )5)

 (.6/27( انظر: بدا،ع الصنا،ع )6)

(, وحاشييية اخلريش 6/80(, ورشح الزرقاين )3/590فتاوى اهلندية )(, وال6/27( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )7)
= 
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يًا يف االذن. واهلل أعلا ألن العروض من غري جنس األثامن, وألن  عد فة  عترب   طال هذه اام

 بالصواب.

ها  باه فة أشيي نا ال ريق إىل معر لة  نري ل هذه األمث ية كثريو,  مل عىل فروع فقه عدو  طييت قا وال

 ونظا،رها. واهلل ويل التوفيق.

 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/382(, واالنصاف )1/360(, واامهذب )6/74)
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 تصرف فيه قبل قبضه.ك بعقدٍ سوى املبيع فإنه جيوز الاعدة: كل ما ملقاملبحث التاسع: 
 

بهذه  عالو  قاعدو ُ  بالترصييف يف األمالك, وال قة  عد اامتعل قاعدو من القوا ،ل نرسال ها مسيييا

ضًا ألحكام ثبوت ااملك يف اامبيع وغريه قبل  ضمنة أي الترصف يف ااملك قبل ثبوت اليد عليه, وهي مت

 القبض.

 والقاعدو هلا أمهية بالغة يف باهبا.

 دراستها  نا عىل الوجه اامذيل: 

 لى أصل القاعدة، ووضعها وألفاظها:أوالً:الكالم ع

مام البعىل ها اال امذكور ذكر باللف  ا عدو  قا يارات( 1)ال ندوي يف ( 2)يف االخت ها ال لك ذكر كذ و

 .( 3)ااموسوعة

 وهناك عبارات  طهد ألصل القاعدو ووضعها:, (4)وقد أشار إليها كثري من الفقهاء يف كتبها

أو عدد أو ذرع كرشاء قفري من صربو وثوب عىل  من اش ى شيئا بكيل أو وزن» جاء يف اامحرر:

بذلك فإن  قابضيياه  ,هحوه ن جيز  رصييفه فيه قبل اسييتيفا،أنه عرشييو أذرع وق يع كل شيياو بدرها ون

هام بقدره جاز إال يف اامكيل فإنه عىل روايتل فإن  لف عند البا،ع بنمر سيياموي انفسييخ مجزافا لعل

ضامنه ط ي الباقي وإن اختلف بغريه وإن  لف بع ,العقد فيه و لف من  سخ يف قدره وخري اام ضه انف

ساب وجهان ضاء وأخذ  ,ون يتميز ففي االنف سخ ثمنه وله االم وإن أ لفه البا،ع أو غريه فللمط ي ف

 ,وكذلك حكا ما اش اه بصفة أو رؤية متقدمة وما عدا ذلك فعنه أن حكمه كذلك ,القيمة من متلفه

ط ي فيه وعنه أن  رصف اام طهور, وعنه أن   ضامنه وهو اام صرب جا،ز قبل القبض, وإن  لف فمن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سنة )1) طهري بابن اللحام احلنبيل ولد  سن عالء الدين عىل بن حممد بن عىل بن عبا  البعىل ال ( 752( البعىل: وهو أبو احل

 (.729-2/728( .  انظر: السحا الوابلة: )803 ويف سنه )

 ( .127( االختيارات للبعيل: م)2)

 ( .2/335( موسوعة القواعد للندوي: )3)

باجي: )4) هد: )4/280( انظر: اامنتقى لل ية اامنت بدا يا: 3/508(, وروضييية ال البل: )2/121(, و (, وبرح التثر

(6/116.) 

= 
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 .( 1) «اامكيل وااموزون خاصة كبيعهام كيال ووزنا

وكل عوض ملك بعقد ينفسييخ هبالكه قبل القبض, ن جيز الترصييف فيه قبل »قال ابن قدامة: 

عدود وما ال ينفسييخ قبضييه كالذي ذكرنا. واألجرو وبدل الصييلح إذا كانا من الكيل أو ااموزون أو اام

لعمد كعوض اخللع والعتق عىل مال وبدل الصلح عن دم ا هقبل قبضفيه العقد هبالكه جاز الترصف 

 وأرم اجلناية وقيمة اامتلف .

ساب هبالك اامعقود عليه ن جيز  رصف ااملك وقد وجد لكن ما يتوها فيه غرر النف ألن اام لق للت

 ال يتوها فيه ذلك الغرر انتفى اامانع, فناز العقد عليه... بناء عقد آخر عليه حترزا من الغرر وما

وأما ما ملك بإرث أو وصييية أو غنيمة و عل ملكه فيه فإنه جيوز له الترصييف فيه بالبيع وغريه 

 .( 2)«مضمون بعقد معاوضة, فهو كاامبيع اامقبوض غريقبل قبضه  ألن 

ضًا:  صداق حكا البيع يف أن ما كان مكي»وقال أي رصف فيه حكا ال ال أو موزونا ال جيوز هلا الت

ضه صحابه ما كان  ,قبل قب ضه وقال القاا وأ رصف فيه قبل قب وما عداه ال حيتاج إىل قبض وهلا الت

نا كالقفيز من صييربو والربل من زيت من دن ال متلك  نا فلها الترصييف فيه وما ن يكن متعي متعي

 .( 3)«الترصف فيه حتى  قبضه كاامبيع

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها:ا: شرح ثانيً 

 قوهلا: كل ما ملك بعقد سوى اامبيع:

 منها: ,هو اامملوك بغري البيع والرشاء, ويدخل فيه  يع عقود اامعاوضات غري اامحضة

 . بدل اخللع-1

 . عتق عىل مالال-2

 . بدل الصلح عن دم العمد-3

 . أرم اجلناية-4

 . قيمة اامتلف-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  ( .1/323( اامحرر: )1)

 ( .6/191( اامغني ال بن قدامة: )2)

 ( .3/244(, وكطاف القناع: )129-10/128بن قدامة: )( اامغني ال3)
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 . كيالت وااموزونات واامعدوداتاألجرو إذا كانت من اام-6

 . بدل الصلح-7

 . مال ال كة-8

 . الغنيمة إذا  عل فيها ااملك-9

 . ااموىص به-10

 الصداق إذا ن يتعلق به حق  وفية.-11

 ثالثا: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

رصف فيه قبل  ضة جيوز الت ضات غري اامح سبا من عقود اامعاو القاعدو  دل عىل أن اامملوك ب

ضات غري  صاحا ااملك عىل قبض اامملوك, ألن احلق إذا  عل يف اامعاو ضه, وال يتوقف  رصف  قب

ون عىل اامحضة جاز لصاحا احلق أن يترصف فيه, ألنه  رصف يف ملكه وقد  عل ذلك, وهذا ال يك

 كام ينا بيان ذلك عند اعتبار القاعدو وصحة العمل هبا.هذا االبالق عند الفقهاء 

مفهومها  طري إىل أن اامملوك عن بريق اامعاوضات اامحضة ال جيوز الترصف فيه قبل والقاعدو ب

قبضييه, بل الترصييف فيه قبل القبض يعترب غري صييحيح  ألنه  رصييف يف ملك الغري بالحق وهذا ال 

 جيوز.

 ويط ر للترصف يف األشياء اامملوكة عن بريق العقود سوى البيع ما ينا:

 االنفساب بسبا هالك اامعقود عليه قبل القبض مثل عقد النكاح. األول: أن ال يقبل العقد

 الثاين: أن يتعل ااملك فيه بمنرد العقد أو بالسبا.

 الثالث: أن ال يتعلق به حق التوفية.

 .( 1)الرابع: أن ال يكون ذلك مما ثبت يف الذمة

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

 عدو وصحتها  عتمد عىل مسنلتل مهمتل مها:اعتبار هذه القا

سألة األوىل: سنلة  بارش  امل ضه أم ال؟ وهذه اام رشاء قبل قب رصف فيام ملك بغري ال هل جيوز الت

 اعتبار هذه القاعدو وصحتها.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .9/265( انظر: اامنموع رشح اامهذب: )1)
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 اختلف الفقهاء يف اامسنلة, وذهبوا إىل  فصيالت يمكن بياهنا عىل اامذاها التالية:

ك بعقد ينفسخ العقد هبالكه قبل القبض ال جيوز الترصف فيه قبل كل عوض مل املذهب األول:

 قبضه, وكل عوض ملك بعقد ال ينفسخ العقد هبالكه قبل القبض جيوز الترصف فيه قبل قبضه.

 (1) هذا مذها احلنفية.

ناء عىل هذا اامذها جيوز الترصييف قبل القبض يف اامهر, وبدل اخللع, وبدل العتق, وبدل  وب

 العمد ونحو ذلك.الصلح عن دم 

 العقود عىل ربل: معاوضة, وغري معاوضة. املذهب الثاين:

كل ما ملك بعقد ليس فيها معاوضيية كالقرض جيوز الترصييف فيه قبل القبض م لقًا, وكل ما 

ملك بعقد فيه معاوضيية, فإن ملك بام اتص باامغابنة واامكايسيية كالبيع ونحوه ال جيوز الترصييف فيه 

 عامًا فيه حق  وفيه, كيال يفيض إىل بيع العينة.قبل قبضه إن كان ب

رصف فيه وإن  صد الرفق واامغابنة, فإن وقع عىل وجه الرفق جيوز الت وإن ملك بعقد ي دد بل ق

 (2) وقع عىل وجه اامغابنة كان حكمه حكا ما اتص بقصد اامغابنة, وهذا مذها اامالكية.

 عند غريه ربان: أمانة ومضمونة.إن األعيان اامستحقة لإلنسان  املذهب الثالث:

 فاألمانة جيوز للاملك أن يترصف فيها قبل قبضها  ألن ملكه فيها  ام.

 واامضمون نوعان:

 ويسمى ضامن اليد, جيوز الترصف فيه قبل قبضه لتامم ااملك فيه.  األول: املضمون بالقيمة:

ضمون بعوض ضامن العقد, وال جي والثاين: امل سمى  ضة, وي رصف فيه قبل يف عقد معاو وز الت

 قبضه  ألن ااملك فيه غري  ام.

 (3) وهذا مذها الطافعية.

اامذها الرابع: كل عوض ملك بعقد ينفسييخ هبالكه قبل القبض ال جيوز الترصييف فيه قبل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/147(, وحاشية ابن عابدين )5/180( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 وما بعدها(. 4/280(, واامنتقى للباجي )2/121( انظر: بداية اامنتهد )2)

 وما بعدها(. 3/508وما بعدها(, وروضة ال البل ) 9/265)( انظر: اامنموع رشح اامهذب 3)
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 القبض إذا كان فيه حق  وفية من كيل أو وزن أو ذرع أو عد.

ما ليس فيه حق  وفية فينوز الترصف فيه وكذا ما ال ينفسخ العقد هبالكه إذا احتاج لتوفية وأما 

 قبل القبض.

وكذلك كل ما ملك بإرث أو وصييية أو  غنيمة و عل ملكه فيه فإنه جيوز الترصييف فيه قبل 

 القبض, ألنه غري مضمون بعقد معاوضة فملكه غري  ام وال يتوها غرر الفسخ فيه.

قبض ألنه ن يتا ااملك فيه فنشبه وأما كان قبضه رشبًا لصحة عقده فال جيوز الترصف فيه قبل ال

 الترصف يف ملك غريه.

 (1) وهذا مذها احلنابلة.

ومن خالل هذه اامذاها يتبل لنا أن جواز الترصييف يتعلق فيام ال يتعلق به حق  وفية, ولذلك 

 كل ما ملك بغري العقد مثل: بإرث أو وصية أو غنيمة فإنه جيوز الترصف فيه قبل القبض.

 العتبار من القواعد الصحيحة اامعتربو لدى الفقهاء .فالقاعدو هبذا ا

 واهلل أعلا بالصواب.

 أي نوع من أنواع الترصفات جيوز لصاحا ااملك أن يترصف يف ملكه قبل قبضه؟ املسألة الثانية:

 ذها الفقهاء يف هذه اامسنلة إىل أربعة اجتاهات:

باهلبة,  االجتاه األول: بل قبضيييه  والصيييدقة, واالقراض, والرهن, جيوز الترصييف يف اامبيع ق

 واالعارو, والوصية, والعتق, والتدبري, واالستيالد, والتزويو, أما إجار ه فال جتوز م لقًا.

 (2) وهذا مذها احلنفية.

جيوز الترصييف قبل قبضييه بسييا،ر الترصييفات إن ن يكن م عومًا, أو كان م عومًا  االجتاه الثاين:

الذي يكون فيه حق  وفية فال جيوز الترصييف فيه بني عقود  ولكن ليس فيه حق  وفية, أما ال عام

 اامعاوضة قبل قبضه, أما بغري اامعاوضة كهبة, وصدقة, وقرض, فينوز الترصف فيه بقبض.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ناع 2/189,190(, ورشح منتهى االرادات )129 – 10/128(, )6/196( انظر: اامغني )1) (, وكطييياف الق

(3/233.) 

(, ورشح اامنلة لأل اا 5/180(, بدا،ع الصيينا،ع )5/147( انظر: الدر اامطتار مع حاشييية ابن عابدين )2)

(2/173.) 
= 
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 (1) وهذا مذها اامالكية.

وهو أنه ال جيوز الترصييف قبل القبض بني نوع من أنواع الترصييفات كاالجارو  االجتاه الثالث:

والرهن واالقراض, أو جعله صداقًا أو أجرو, أو عوضًا يف صلح أو رأ  مال السلا والكتابة واهلبة 

ونحوها, وذلك لضييعف ااملك إال العتق والتدبري واالسييتيالد والقسييمة والوقف, فينوز ذلك قبل 

 القبض.

 (2) وهذا مذها الطافعية.

ش ى من اامقدرات بكيل أو وزن أو غريها ال االجتاه الرابع: رصف فيه قبل  وهو أن ما ا جيوز الت

 القبض بإجارو وال هبة وال رهن وال حوالة.

 أما ما اش ي جزافًا من غري  قدير فينوز الترصف فيه قبل قبضه م لقًا.

 (3) وهذا مذها احلنابلة.

رصف به يف ااملك  ضة اامحضة فالت هذا كله يف غري البيع, وأما البيع وما يف معناه من عقود اامعاو

 خالف كام هو يف اامسنلة األوىل. واهلل أعلا بالصواب.قبل القبض عىل 

 خامساً: الفروع المندرجة تحت ھذه القاعدة:

  ن بق عىل هذه القاعدو فروع فقهية كثريو, اذكر هنا  لة منها:

 (4) بدل اخللع, جيوز الترصف فيه قبل قبضه.-1

 (5) الصداق إذا ن يتعلق به حق  وفية.ومنها: -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/282(, اامنتقى للباجي )3/279( انظر: الفروق للقرايف )1)

 (.3/506(, وروضة ال البل )2/69(, ومغني اامحتاج )9/264( انظر: اامنموع رشح اامهذب للنووي )2)

 (.129-10/128(, واامغني البن قدامة )2/187(, ورشح منتهى االرادات )3/230( انظر: كطاف القناع )3)

(, وروضيية ال البل 4/22(, ورشح اخلريش )2/298(, والرشييح الصييغري )2/269احلقا،ق )( انظر:  بيل 4)

 (, ر. اامكتا االسالمي.3/156(, والكايف )7/399)

(, ومغني 2/328(, وحاشييية الدسييوقي )2/332(, وحاشييية ابن عابدين )2/290( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )5)

 (.141-5/140(, وكطاف القناع )3/240اامحتاج )
= 
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 (1) ة إذا  عل فيها  ااملك.الغنمي ومنها:-3

 القرض هل جيوز الترصف فيه قبل القبض أم ال؟ومنها: -4

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

 أنه ال جيوز له الترصف قبل القبض, بل القبض رشر بنقل ااملك يف القرض. القول األول:

 .(4), واحلنابلة(3), والطافعية يف األصح(2)وهذا مذها احلنفية

 ألن اامستقرض ال يتا ملكه قبل القبض, فال جيوز له الترصف فيه.

 (5) وذلك ألن اامق ض إنام يملك اامال اامقرض بالقبض.

 إنه جيوز له الترصف يف القرض قبل القبض. القول الثاين:

 .(8), وقول للطافعية(7), وقول أيب يوسف من احلنفية(6)وهذا مذها اامالكية

بالعقد, وإن ن يقبضيييه, ويصييري ماالً من وذلك ألن اامق ض يم لك اامال اامقرض ملكًا  امًا 

 واهلل أعلا بالصواب. (9) أمواله, ويقىض له به, فينوز  رصفه فيه.

 (10) مال ال كة, جيوز الترصف فيه قبل قبضه.ومنها: -5

ه يف عقد الصييداق اامعل كالعبد والدار وااماشييية وما شييابه ذلك إذا كان حمددًا بذا ومنها: -6

 النكاح الصحيح هل جيوز للزوجة الترصف فيه قبل القبض أم ال؟

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/91(, وكطاف القناع )2/213(, وحاشية القليويب وعمريو )1/745( انظر: رشح منح اجلليل )1)

 (.2/204(, وحاشية احلموي عىل األشباه )5/164( انظر: حاشية ابن عابدين )2)

 (.2/120(, ومغني اامحتاج )9/391(, وفتح العزيز )1/310( انظر: اامهذب )3)

 (.1/397(, ومنتهى االرادات )1/334واامحرر ) (,3/257( انظر: كطاف القناع )4)

 (.5/164( انظر: حاشية ابن عابدين )5)

 (.2/288(, والبهنة رشح التحفة )3/226( انظر: حاشية الدسوقي )6)

 (.7/396( انظر: بدا،ع الصنا،ع )7)

 (.2/120(, ومغني اامحتاج )9/391(, وفتح العزيز )4/35( انظر: روضة ال البل )8)

 ت االشارو إىل اامسنلة يف أسباب ااملك.( سبق9)

 (.2/189,190(, ورشح منتهى االرادات )3/233( انظر: كطاف القناع )10)
= 
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 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:

 جيوز هلا أن  ترصف فيه قبل القبض, ألهنا ملكته بمنرد العقد.  القول األول:

 (2) واحلنابلة. (1)وهذا مذها اامالكية

 الترصف فيه بعده. وذلك ألن ااملك يتا يف األشياء اامعينة بالعقد, فينوز

 .(4), والطافعية(3)ال جيوز هلا أن  ترصف قبل القبض وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

هو القول بننه جيوز هلا الترصييف فيه, وذلك ألن  عيينه مهرًا للزوجة يف عقد  الذي يظهر لي 

ن من  وابع ااملك, النكاح الصييحيح يعترب ناقاًل لضييامنه من الزوج إليها, ومما يعلا بداهة أن الضييام

 فيتعل ملكها يف الصداق اامعل. واهلل أعلا بالصواب.

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/238وما بعدها(, والرشح الصغري ) 2/119( انظر: عقد اجلواهر الثمينة )1)

 (.164-5/163(, وكطاف القناع )8/253( انظر: االنصاف )2)

 وما بعدها(. 4/219(, والنهاية رشح اهلداية )296-2/295( انظر: بدا،ع الصنا،ع )3)

 (.3/240(, ومغني اامحتاج )12/153( انظر: احلاوي الكبري للاموردي )4)
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 وال ملكٍ له ثم تبني أنه كان مالكا أو وكيال صح تصرفه ضابط: من تصرف بال إذنٍ املبحث العاشر: 
 

رصف, وه ضوابفمن ال ضابفال هذا صادف ي واامهمة يف باب الت ضويل إذا  رصف الف تعلق بت

 ة أو الوكالة فهل يصح ذلك الترصف أم ال يصح؟ااملك أو الوالي

له أثر كبري,  ضابفتضمن أفق  وسع االسالم يف  صحيح معامالت النا , والي ضابفكام أن ال

 ودور فعال يف باب الترصفات. 

 حسا ال  يا اامذيل: ضابفينا الكالم عىل  فصيل ال

 ووضعھ: ضابطأوال: الكالم على أصل ال

صيغة  ضابفال اهذ سعدي يف اامنمول بال طيخ عبد الرمحن ال . وكذلك ذكره ( 1)اامذكورو ذكره ال

 .( 2)الندوي يف ااموسوعة

 أنه نيمن ترص::ف يف يشء يرن أنه ال يملكه فتب»عند االمام ابن رجا بلف :  ضييابفوقد ورد ال

 .( 3)«كان يملكه هل يصا ترصفه؟

 .(4)«ؤهال عدة بالرن البني خط» اء:اامطهورو لدى الفقه اعدوقمتفرع عىل ال ضابفواألصل أن ال

, فبان ميتا حينئذ, لو باع مال أبيه عىل ظن أنه حي وهو فضويل: (5)بللقال النووي يف روضة ال ا

وأنه ملك العاقد فقوالن: أظهرمها أن البيع صييحيح لصييدوره من مالك, والثاين الب الن  ألنه يف 

 « .  اامعلق بمو ه, وألنه كالغالامعنى 

من أ لف مال غريه و هو يظن أنه له » : فصيييل حسيين يف القاعد عند االمام ابن رجا وقد جاء

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(  150)م :( اامنمول بمعرفة القواعد والضوابف واألصول للطيخ السعدي1)

 . (2/473) :( موسوعة القواعد الفقهية2)

 ( . 65)رقا: قاعدو  ,(111م) :( القواعد البن رجا3)

ظا،ر البن ننيا4) باه والن متة ,(161)م :( انظر: األشيي خلا ية ,(64)م :ورشح ا عدل  (,72)مادو:  ,وجملة األحكام ال

عام خل الفقهي ال امد عد ,(584)م :وا عد للحصيييني ,(3/310) :واامنثور يف القوا تاب القوا  ,(2/353) :وك

 . (157)م :واألشباه والنظا،ر للسيوبي

 (.23-3/22) :لبل( روضة ال ا5)
= 
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سبا ظاهر من غريه ثا يأو  رصف فيه  ظن لنفسه والية عليه ثا  بل خ ن ظنه, فإن كان مستندا إىل 

تسبا وإن كان مستندا إىل اجتهاد جمرد, كمن دفع  بل خ ن اامتسبا أو أقر بتعمده للنناية ضمن اام

الذي جيا  لهاال حتت يده إىل من يظن أنه مالكه أو أنه جيا الدفع إليه أو أنه جيوز ذلك, أو دفع مام

ستند ال  ضامنه قوالن: وإن  بل أن اام ستحقا ثا  بينه اخل ن ففي  عليه إخراجه حلق اهلل إىل من يظنه م

تلف وإال ضييامن عىل اامفال جيوز االعتامد عليه, ون يتبل أن األمر بطالفه, فإن  علق به حكا, فنقص

 .( 1)«فال ضامن...

 ً  :ضابط: المعنى اإلجمالي للثانيا

صاحبه وبدو باللف  اامذكور ضابفال رصف يف ملك الغري من غري إذن  ثبوت  ن دل عىل أن الت

االذن أو ااملك يعترب صحيحا ونافذًا. وذلك مثل  رصف الفضويل ومن هو يف  صادفااملك عليه إذا 

 ف يف ملك الغري ثا  بل أنه مالكه أو وكيله صح  رصفه.معناه إذا  رص

ناء عىل الظن أو الوها ال جيوز بغري خالف بل  لك الغري ب هذا  رصييف االنسيييان يف م وعىل 

, ولكن هذا الترصف ينقلا صحيحا إذا ثبت له ه, ألن األصل أن ال عربو بالظن البل خ ؤ(2)الفقهاء

ف فيه كان يملكه عند ما  رصف و ذلك ألن الترصف ن يقع يف ااملك و بل أن هذا ال ء الذي  رص

 ملك الغري, وإنام وقع يف ملكه أو فيام ويل فيه فيكون  رصفه صحيحا نافذا.

دل عىل أن  رصييف االنسييان يف يشء بناًء عىل الظن والوها ال جيوز كام أن ي بمفهومه ضييابفوال

إما بابل أو الترصييف يف ملك الغري بغري إذنه ال جيوز, وذلك ألن إذنه  بدون رصييفه يف ملك الغري 

ال جيوز ألحد أن يترصف يف مل  الغي أو حقه »: موقوف, ألنه  عد عىل ملك الغري, واألصل يف هذا

 .( 3)«بال إذن وال والية يف مال أو  يه

 

 في اعتبار ھذا الضابط: ثالثاً: أقوال العلماء

تعلق أيضًا بترصف الفضويل, ألن  رصف ي تعلق بصحة الترصف وب النه, وهوي ضابفال هذا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 209القواعد البن رجا: م) (1)

والقواعد (, 3/310) واامنثور يف القواعد:(,157, وللسيييوبي: م)(161انظر: األشييباه والنظا،ر البن ننيا: م)( 2)

 . (111البن رجا: م)

 ( .96, مادو رقا: ), وجملة األحكام العدلية(73ورشح اخلامتة: م)(,283انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)( 3)
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الفضييويل هو أن يترصييف يف حق الغري بغري إذن رشعي كالوالية والوكالة وغريها, كالغاصييا إذا 

  رصف يف اامغصوب بالبيع أو غريه, والوكيل إذا باع أو اش ى أو  رصف خمالفًا اما أمره به موكله.

 قولل: عىل ضابفال هذاولقد اختلف الفقهاء يف اعتبار 

جيوز العمل به عند الت بيق عليه, وهذا مذها  صحيح بننه ضابفال هذاهو اعتبار  القول األول:

 (1) اجلمهور من الفقهاء .

 واعتمدوا عىل احلكا يف  رصفات الفضويل.

 هبذا االبالق. ضابفال ذاإنه ال يصح  رصفه, وال اعتبار هل القول الثاين:

 افعية., ووجه للط(2)وهو مذها احلنابلة

إن ما يتوقف عىل  بيل وانكطياف سيابق عىل العقد فهو الصيحيح ": (3)قال الزرك ي يف اامنثور

كبيع مال أبيه عىل ظن حيا ه, وأحلق هبا الرافعي ما إذا باع العبد عىل ظن أنه آبق أو مكا ا وكان قد 

وكله يف ذلك يصح يف رجع أو فسخ الكتابة, وكذلك لو اش ى لغريه عىل ظن أنه فضويل فبان أنه قد 

 ."األصح. إذا قلنا: ال  توقف الوكالة عىل القبول, وأنه يكون وكياًل قبل بلوغ اخلرب إليه,...

الثانية: .... لو أبرأه من ما،ة وهو  ": (4)قال يف االنصيياف مقررًا اما ذها إليه احلنابلة يف اامذها

اء وجهان صييحح الناظا: أن الرباءو ال يعتقد أن ال يشء عليه, فكان له عليه ما،ة ففي صييحة االبر

 صييح... أصييلها لو باع ماالً اموروثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصييح البيع 

وجهان: ... وقال القاا: أصييل الوجهل من واجه امرأو بال الق يظنها أجنبية فبانت امرأ ه, أو 

 ."واجه بالعتق من يعتقدها حرو فبانت أمته...

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 4/140,141(, وحاشييية ابن عابدين )5/313(, ورشح فتح القدير )7/167( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )1)

ية ) ند تاوى اهل لدسييوقي )3/610والف ية ا حاشيي (, واامنموع 3/353(, وروضييية ال لبل )3/11(, و

تاج )9/261) ية اامح هنا مة )3/391(, و قدا ناع )(, وكطييياف 7/116(, واامغني البن  (, 3/157الق

 (.7/129(, )6/34واالنصاف )

 (.4/273(, والفروع )7/129( انظر: االنصاف )2)

 (.3/342( اامنثور يف القواعد )3)

 (.129-7/128( االنصاف للاموردي )4)
= 
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وذلك ألن الترصف  صحيح يستقر العمل عليه بننه ضابفهو القول باعتبار ال الذي يظهر لي

هنا صييادف اامنذون فيه  فكان كمن له العقد, وال يقا  هذا عىل  رصييف الفضييويل ألن الفضييويل 

  رصفه حيتاج إىل االجازو ممن له االجازو وهذا اامترصف ال حيتاج إىل ذلك. واهلل أعلا بالصواب.

ً راب  :ضابط: الفروع المندرجة تحت العا

  لة من اامسا،ل الفرعية, أذكر شيئا منها: ضابفال هذا ندرج حتت 

 .( 1)لو قال البا،ع إن كان هذا ملكي فقد بعتكه, ثا  بل أنه ملكه, يصح بيعه-1

ه لو باع عبدا لغريه, عىل أنه فضييويل ثا  بل أنه كان ملكه عند البيع, بنن مات مورث ومنها:-2

 .( 2)وانتقل ااملك إليه صح بيعه

وذلك ألن  فال يضييمنه ,ه, ثا  بل أنه ملكغريه لو أ لف رجل ماال عىل ظنه أنه ملك ومنها:-3

اال الف أمر حقيقي  يتوقف وجوده عىل العلا بكون اامتلف مال الغري كام يف الغصا, إال أنه إذا علا 

 . ( 3)ينثا, ال  يضمن وال بذلك 

ثا  بل أن أباه قد مات و ال وارث له غريه ففي  ,ع شيييئا من مال أبيه بغري إذنهلو با ومنها:-4

 . (4)وعدمها ضابفصحة  رصفه قوالن للفقها بناء عىل صحة ال

لو كان اامالك أهاًل للترصييف, وبيع ماله وهو غا،ا أو كان حارًا  وبيع ماله وهو ومنها: -5

 أن البا،ع يظن نفسه وكياًل.بناء عىل   ساكت فهل يصح هذا الترصف أم ال؟

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل:

 إن البيع صحيح, إال أنه موقوف عىل إجازو اامالك. القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 3/278) انظر: إعانة ال البل( 1)

 . (1/115) انظر: إعانة ال البل( 2)

 . (7/167)  -انظر: بدا،ع الصنا،ع( 3)

 ( .22-3/23) -انظر: روضة ال البل( 4)
= 
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, كام هو يف  رصييفا (4), وأمحد يف رواية(3), والطييافعية يف القديا(2), واامالكية(1)وهذا مذها احلنفية

 ت الفضويل.

 (5)وال  لحقه االجازو وهو مذها الطافعية واحلنابلة. إن البيع بابل القول الثاين:

لو  زوجت امرأو اامفقود قبل الزمان اامعترب ثا  بل أنه كان ميتًا أو أنه بلقها قبل ذلك  ومنها:-6

 (6) بمدو  نقيض فيها العدو ففي صحة النكاح قوالن: عند احلنابلة والصحيح: عدم الصحة.

صبي عىل ومنها:-7 رصف يف مال  صبي وأنه يرجع إليه لو   ضويل ثا  بل أنه ويل ذلك ال  أنه ف

 يصح  رصفه يف مال الصبي.

 

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/136(, وحاشية ابن عابدين )5/147( انظر: بدا،ع الصنا،ع )1)

 (.4/269(, ومواها اجلليل )2/12( انظر: حاشية الدسوقي )2)

 (.3/353( انظر: روضة ال البل )3)

 (.4/283(, واالنصاف )3/157( انظر: كطاف القناع )4)

 سابقة.( انظر: اامصادر ال5)

 (.9/290( انظر: االنصاف )6)
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من تصرف فيما ميلك و فيما ال ميلك نفذ تصرفه فيما ميلك : قاعدة املبحث احلادي عشر:
 دون ما ال ميلك 

 

دو قاعكات وغري اامملوكات. والتي  تعلق بنفاذ الترصييف يف ااممكو لقواعدمن ا ه القاعدوهذ

ضوعه مهمة رصف اامالك يف  اضبف يف بياهت حيث  ايف مو سا،ل الفقهية الفرعية التي ينفذ فيها   اام

 دا،رو ااملك.

  تنا عىل الوجه اامذيل: لقاعدودراسة هذه ا

 أوال: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

, وهناك (2)لندوي يف ااموسوعة, وكذلك ا( 1)القرايف يف الفروق اباللف  اامذكور ذكره ه القاعدوهذ

 عبارات من الفقهاء  طهد ألصل القاعدو ووضعها, منها:

: قال أصييحابنا: إذا قال: إن وقع عليك بالقي فننت بالق قبله (3)قال القرايف يف الفرق الثالث

لة مبني عىل ثالث  قال: والبحث يف هذه اامسييين نا معه الثالث,  ثالثا لزمه أي عدد بلق مننزا محل

 د:قواع

 األوىل: إن من رشر الرشر إمكان اجتامعه مع اامرشور ألن حكمة السبا يف ذا ه.

 وحكمة الرشر يف غريه, فإذا ن يمكن اجتامعه معه ن حتصل فيه حكمته.

 الثانية: إن اللف  إذا دار بل اامعهود يف الرشع وغريه محل عىل اامعهود يف الرشع, ألنه الظاهر.

 .  يملك وما ال يملك نفذ  رصفه فيام يملك دون ما ال يملكالثالثة: أن من  رصف فيام

 .( 4)وكذلك نص عليه صاحا جوهر االكليل

إذا باع ما جيوز بيعه و ما ال جيوز بيعه صييفقة واحدو » وإىل هذا اامدلول أشييار ابن قدامة فقال:

 كعبد و حر وخل ومخر وعبده وعبد غريه أو دارا له ولغريه ففيه روايتان:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .( 1/134): ( انظر: الفروق للقرايف1)

 ( .2/473: )( انظر: موسوعة القواعد الفقهية2)

 . (1/134) :( الفروق للقرايف3)

 . (11/191) :( مواها اجلليل للح اب4)
= 
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:  فرق الصييفقة, فتنوز فيام جيوز بيعه بقسيي ه من الثمن و يب ل فيام ال جيوز, ألن كل إحدامها

 يف حكمهام كام لو باع شقصا وسيفا. بقياواحد منهام له حكا منفرد, فإذا اجتمعا 

وحيتمل أن  ,ثانيهام:يب ل فيهام, ألنه عقد واحد  ع حالال وحراما فب ل كاجلمع بل األختل

 .( 1)«ام ينقسا الثمن فيه عىل األجزاء كدار له ولغريه ونحوهايصح فيام جيوز في

الثاين أن يكون اامبيعان مما ينقسييا الثمن عليهام باألجزاء كعبد »قال ابن قدامة يف اامغني أيضييًا: 

مط ك بينه وبل غريه باعه كله بغري إذن رشيكه, وكقفيزين من صربو واحدو باعهام من ال يملك إال 

 وجهان: بعضهام, ففيه 

 .  ه من الثمن ويفسد فيام ال يملكهسأحدمها: يصح يف ملكه بق

 جهل أن أمحد نص فيمن  زوج حرو و أمة عىل روايتل.والثاين: ال يصح فيهام. وأصل ال

 .فيهام  إحدامها: يفسد

 .(  2)«الثانية: يصح يف احلرو

 ً  : المعنى اإلجمالي للقاعدة:ثانيا

عىل أن لإلنسييان أن يترصييف فيام يملكه كيف يطيياء, وله حرية   طييريالقاعدو باللف  اامذكور 

الترصييف يف خالص ملكه, وليس ألحد من اامسييلمل وغريها أن يزامحه يف ملكه الذي اختص به, 

وال أن يمنعه من الترصف فيه, إال إذا كان  رصفه مرضا بغريه فإنه يمنع من الترصف يف ملكه ألجل 

صلحته رصف بعدم ومن ه ,حق الغري مراعاو ام ستعامل والت رصف يف ااملك عند اال نا  تقيد حرية الت

 اامضارو باآلخرين.

رصفه يف ملك الغري غري نافذ و ال  سان فيام ال يملكه بغري إذن منه, وال ملك فت رصف إن ثا إذا  

 معترب  ألنه متعد عىل ملك غريه.

ه, أو يف يشء له فيه رشك وأما إذا  رصييف أحد يف شيييئل أحدمها مملوك له, واآلخر غري مملوك ل

رصفه فيام ال يملك  صحيح نافذ, وأما   رصفه فيام يملك  رصف فيام يملك وفيام ال يملك فإن   فهو  

صحيح غري نافذ  ,فهل هو بابل عىل أنه  رصف بال ملك وال إذن صاحا  أوأو  موقوف عىل إجازو 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (2/31) :( انظر: الكايف البن قدامة1)

 . (4/162) :( انظر: اامغني البن قدامة2)
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 ه اعتبار.ااملك؟ والقاعدو  نص عىل أن  رصفه فيام ال يملك غري نافذ وليس ل

 ً  :قاعدةال العلماء في اعتبار ھذه أقوال: ثالثا

 اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو عىل قولل:

 هذه قاعدو صحيحة معمول هبا بناء عىل جواز الترصف فيام يملكه وما ال يملكه. القول األول:

 (4) وجه عند احلنابلة.و (3)وهو قول عند الطافعية (2)واامالكية (1)وهذا القول ذها إليه احلنفية

 وعللوا بتعليالت منها:

 (5)ألن لكل واحد منهام حكا اامستقل لو انفرد, فإذا  ع بينهام ثبت لكل واحد منهام حكمه.-1

وألن الترصف اشتمل عىل صحيح وفاسد, فالعدل  صحيحها يف الصحيح وقرص الفساد -2

 عىل الفاسد, كنظريه فيام لو شهد فاسق وعدل.

 (6) عدم صحة القاعدو والعمل هبا. وهذا قول للطافعية ووجه عند احلنابلة. ين:القول الثا

صحيحها يف  صفقة إذا ن يمكن   ساد, وألن ال سدًا, فغلا الف صحيحًا وفا صفقة  عت  ألن ال

 (7) يع اامعقود عليه ب لت يف الكل كاجلمع بل األختل وبيع درها بدرمهل.

باعتبار ه الذي يظهر لي  ذه القاعدو وذلك ألن  صييحيح العقود فيام يمكن ذلك هو القول 

 مقصود يف باب اامعامالت.

 وألن  صحيحه فيام يملك ال يؤدي إىل األمور اامنهي عنها رشعًا, فاألوىل أن يعمل هبذا األصل.

 وهللا أعلم ابلصواب.
 ً  : الفروع المندرجة تحت القاعدة:رابعا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/103(, حاشية ابن عابدين )6/89( انظر: فتح القدير )1)

 (.23-3/22( انظر: الرشح الصغري )2)

 (.3/420( انظر: روضة ال البل )3)

 (.6/336(, اامغني )3/157( انظر: كطاف القناع )4)

 (.6/336( انظر: اامغني ))5)

 (.6/336( انظر: اامغني )6)

 ( انظر: اامصدر السابق.7)
= 
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 منها: مسا،ل فرعية متعددو القاعدوعىل هذه  تفرعي

يف الطاو التي يملكها,  ألخرى ليست ملكه, فإن  رصفه نافذلو باع شا ل إحدامها ملكه, وا-1

  (1) بل يف الطاو األخرى لعدم ملكيته هلا.اوب

 إذا قال المرأ ه وامرأو جاره أنتام بالقان: بلقت زوجته دون زوجة جاره. ومنها:-2

قال لعبده وع ومنها:-3 يعتق عبده وحده فينفذ  رصييفه فيام ملكه مما  حراند غريه: أنتام بلو 

 يتناول لفظه.

  (2) مسنلة الوصية بام زاد عىل الثلث.-4

لدار التي  ومنها:-5 فإن  رصييفه ينفذ يف ا باع دارين, إحدامها ملكه واألخرى ملك غريه  لو 

 يملكها, ويب ل يف الدار األخرى لعدم ملكيته هلا.

وبني غريه بغري إذن رشيكه فترصييفه نافذ فيام يملكه وبابل  لو باع دارًا مطيي كة بينهومنها: -6

 فيام ال يملكه.

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (6/336غني: ): اام( انظر1)

 .  (3/40( و مغني اامحتاج: )7/335( و بدا،ع الصنا،ع: )5/418حاشية ابن عابدين: )( انظر: 2)
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 شيء بنفسه, ال يصح أن يتوكل فيه املبحث الثاني عشر: ضابط: من ال ميلك التصرف يف
 

هذا الضييابف من الضييوابف التي  تعلق بباب الترصييف, وهي  عالو أحكام الترصييف بالوكالة 

 وأهلية الوكالة الرشعية.

أصل فقهي يضبف به من يصح له الترصف بالوكالة و من ال يصح له ذلك, وله أثر كبري يف وهو 

 كام أن له صلة بنحكام ملكية الترصف عن بريق الوكالة.  الفروع الفقهية يف باب الوكالة.

 دراسة الضابف  تنىل يف األمور التالية: 

 :وألفاظھ أوال: الكالم على أصل الضابط، ووضعھ

 .( 2)والندوي يف ااموسوعة, (1)ف  اامذكور ذكره االمام ابن قدامة يف اامغنيالضابف بالل

من ال يص::ا ترص::فه لنفس::ه يف يشء ال يص::ا أن »بلف : ( 3)وذكره صيياحا م الا أوىل النهي

 « .يستنيب  يه فيه

 .( 4)«من ال جيوز ترصفه ال جيوز توكيله وال وكالته»وجاء بلف  آخر: 

 .( 5)«يشء تدخله النيابة صحت وكالته فيهمن صا ترصفه يف »وبلف : 

صا توكيله فيه، »وكذلك ورد بلف :  يشء  صحت منه مبارشة ال عن غريه وماال  وكله فيهتمن 

 .( 6)«فال

 ووضعه والتفريع عليه.  ضابف طهد ألصل ال -رمحها اهلل-وهناك عبارات من الفقهاء

  ومنها:

توكيل إال ممن يملك الترصف يف الذي يوكل فيه بملك وال يصح ال»جاء يف اامنموع اامهذب: ما        

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .8/198: ) ( اامغني البن قدامة1)

 ( .2/481: )( موسوعة القواعد الفقهية2)

 ( .3/432) :( م الا أوىل النهى3)

 . (1/325) :األشباه والنظا،ر البن السبكيانظر: ( 4)

ظا،ر البن السييبكيانظر: ( 5) باه والن عد للحصييني1/323) :األشيي تاب القوا هذب4/161) :(, وك  :(, واامنموع اام

 (.238)و/

 .( 463)م :واألشباه والنظا،ر للسيوبي ,(2/451):األشباه والنظا،ر البن الوكيلانظر:  (6)
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أو والية فنما من ال يملك الترصييف يف الذي يوكل فيه كالصييبي واامننون واامحنور عليه يف اامال 

واامرأو يف النكاح والفاسييق يف  زويو ابنته, فال يملك التوكيل فيه ألنه ال يملكه, فال يملك أن يملك 

رصف إال باالذن كالوكيل والعبد اامنذون, فإنه ال يملك التوكيل إال  ذلك غريه, وأما من ال يملك الت

 . رصف باالذن, فكان  وكيله باالذنباالذن ألنه يملك الت

واختلف أصييحابنا يف غري األب واجلد من العصييبات, هل يملك التوكيل يف التزويو من غري 

ية من جهة الرشييع, فملك التوكيل من إذن اامرأو؟ فمنها من قال: يملك , ألنه يملك التزويو بالوال

غري إذن كاالب واجلد, ومنها من قال: ال يملك ألنه ال يملك التزويو إال بإذن فال يملك التوكيل 

 .( 1)«إال بإذن كالوكيل والعبد اامنذون

صح أن وقال ابن قدامة يف اامغني:  سه, وكان مما  دخله النيابة  رصفه يف يشء بنف صح   كل من 

 جال أو امرأو حرا أو عبدا مسلام كان أو كافرا.يوكل فيه ر

صح  ضارب فال يدخلون يف هذا لكن ي رصف باالذن كالعبد اامنذون له والوكيل واام وأما من يت

سيده كا ل الق واخللع سفه ال  ,من العبد التوكيل فيام يملكه دون  وكذلك احلكا يف اامحنور عليه ل

سه يوكل إال فيامله فعله من ال الق واخللع و ستوفيه بنف صح أن ي صام ونحوه وكل ما ي بلا الق

و دخله النيابة صح أن يتوكل لغريه فيه. إال الفاسق فإنه يصح أن يقبل النكاح لنفسه. وذكر القاا: 

 أنه ال يصح أن يقبله لغريه.

صح  وكيل العبد يف قبول النكاح ألنه ممن جيوز إن  يض جواز ذلك... وي وكالم أيب اخل اب يقت

نفسه. وإنام يقف ذلك عىل إذن سيده لريىض بتعلق احلقوق به. ومن ال يملك الترصف يف يشء يقبله ل

بنفسييه ال يصييح أن يتوكل فيه كاامرأو يف عقد النكاح وقبوله, والكافر يف  زويو مسييلمة وال فل 

 .( 2)واامننون يف احلقوق كلها

يف يشء من بيع أو عتق أو وال يصييح  وكيل » وجاء يف م الا أوىل النهى ما يقرر هذا األصييل:

بالق ونحوها, إال ممن يصح  رصفه فيه  أي: يف ذلك ال ء الذي وكل فيه  ألن من ال يصح  رصفه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .14/101)( اامنموع رشح اامهذب: 1)

 .( 198-8/197( اامغني: )2)
= 
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 .( 1)«ق عبدهتلنفسه يف يشء ال يصح أن يستنيا غريه فيه, فال يصح  وكيله سفيه يف نحو ع

 ً  :ضابط: المعنى اإلجمالي للثانيا

, وصحة التوكيل والتوكل دل عىل صحة الترصف بالوكالةومدلوله ومفهومه   بصيغته ضابفال

 . عن الغري

أي يصح أن ينيا  -ومن اامعلوم أن الترصفات سواء كانت قولية أو فعلية منها ما  دخله النيابة

الطييطص عنه من يقوم بذلك الترصييف, ومنها ما ال  دخله النيابة, فال يصييح التوكل فيه عن الغري 

 لقرآن.كالصالو والصوم وقراءو ا

رصفات التي  دخلها النيابة منها ما ال  رصف الرجل فيه ومنها ما ال يوالت صح يصح مبارشو  

 .عنى اممبارشو الترصف فيه 

من صح  رصفه يف يشء مما جيوز دخول النيابة فيه كالبيع والرشاء والنكاح و فرقة زكاو, وذبح ف

ينيبه عنه, كام يصييح  وجيوز له أن نفسييه صييح و جاز أن يوكل فيه غريه وبأضييحية ويمكن مبارش ه 

 يكون وكيال ونا،با عن غريه فيه.

ورشر صحة الترصف أن يكون اامترصف مستوفيًا للرشور اامعتربو من البلوغ والعقل واحلرية 

وعدم احلنر واالذن للعبد الصييغري و ااميز فمن كان كذلك جاز  رصييفه و وكله عن غريه, و وكيل 

 نيابة ومن ال فال.غريه عنه يف كل ما  دخله ال

فالططص الذي ال جيوز له أن يترصف يف يشء أو أن يبارش الترصف يف يشء وال يملكه لصغر, 

أو حنر أو رقي أو غري ذلك من األسباب ال جيوز له أن يتوكل لغريه وال أن يوكل غريه, ألن الذي ال 

 يعترب يف  رصفه لنفسه ال يعترب يف  رصفه لغريه.

 ً  :ضابط وصحتھماء في اعتبار ھذه ال: أقوال العلثالثا

التي  ضوابفمن ال والتي  تعلق بصحة الوكالة يف  رصف األمالك وه ضوابفمن ال ضابفال اهذ

ل أن يكون ممن يملك ة, وذلك ألنه يطيي ر يف صييحة  التوكيل والتوكا فق عليها الفقهاء يف اجلمل

 .(2)ذلك الترصف و لزمه األحكام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . (9/323( م الا أوىل النهى: )1)

(, عقد اجلواهر الثمينة 3/561(, والفتاوى اهلندية )7/140(, البحر الرا،ق )8/6( انظر: رشح فتح القدير )2)

 (.5/202(, واامغني مع الرشح الكبري )2/217(, مغني اامحتاج )5/16(, هناية اامحتاج )2/688)
= 
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عليه والنا،ا والصييبي غري اامميز م لقًا  ن اامننون واامعتوه واامغمىموعىل هذا ال جتوز الوكالة 

 (1) مهام كان نوع الترصف حمل الوكالة.

 اختلف الفقهاء يف عدو مسا،ل منها:

 األوىل: اشرتاط البلوغ يف الوكيل:

 اختلفوا يف هذه اامسالة عىل قولل:

 (3), واحلنابلة.(2)نفيةهو جواز وكالة الصبي اامميز, وهو مذها احل القول األول:

وذكر احلنفية إذا كان يعقل العقد ويقصده, أي يعقل ا لبيع وغريه من العقود, فيعرف أن الرشاء 

 جالا للمبيع وسالا للثمن, والبيع عىل عكسه, ويعرف الغبن الفاحش من اليسري.

 ويقصد بذلك ثبوت احلكا والربح ال اهلزل , فإنه جيوز له أن يتوكل يف الترصف.

وقالوا: إن حقوق العقد  رجع إىل الوكيل إذا كان بالغا أما إذا كان صييبيا مميزا فإن حقوقه  رجع 

 (4)إىل ااموكل ال إىل الوكيل.

ورصح احلنابلة بننه يصييح  وكيل اامميز و وكله يف كل  رصييف ال يطيي ر له البلوغ, كترصييف 

 (5) اامميز بإذن الويل, فإنه صحيح.

الة الصبي اامميز بام ورد, أن النبي صىل اهلل عليه وسلا اما خ ا أم واستدل القا،لون بصحة وك

سلمة را اهلل عنها قالت: ليس أحد من أوليا،ي شاهد, فقال النبي صىل اهلل عليه وسلا: ليس أحد 

ملسو هيلع هللا ىلص قم، فلوج رس::ول اهلل من أوليا،ك شيياهد وال غا،ا يكره ذلك, ثا قال لعمرو بن أم سييلمة: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, هناية اامحتاج 3/561(, الفتاوى اهلندية )6/20دا،ع الصيينا،ع )(, ب4/400( انظر: حاشييية ابن عابدين )1)

(5/16.) 

 (.7/41(, والبحر الرا،ق )6/20( انظر: بدا،ع الصنا،ع )2)

 (.5/355(, االنصاف )3/463( انظر: كطاف القناع )3)

 (.8/14(,  كملة فتح القدير )4/254( انظر:  بيل احلقا،ق )4)

 (.5/88(, واامغني )5/355(, واالنصاف )3/463( انظر: كطاف القناع )5)
= 
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 (1) .فلوجه وكان صبيار 

صبي اامميز, ألنه غري مكلف, وال يملك الترصف يف حق  القول الثاين: وهو عدم جواز وكالة ال

نفسييه, فال يملك أن يتوكل لغريه, ألنه إذا ن يملك ذلك يف حق نفسييه بحق ااملك ن يملكه يف حق 

 و اهلل أعلا بالصواب.  (2) غريه بالتوكيل. وهذا القول ذها إليه الطافعية.

 لة املرأة يف عقد اللواج:الثانية: وكا

 اختلف الفقهاء يف جواز  وكيل اامرأو من يزوجها عىل ثالثة أقوال: 

جيوز للمرأو أن  بارش عقد الزواج, سييواء أزوجت نفسييها أم زوجت غريها, فلها  القول األول:

 (3) أن  وكل من يزوجها, وهذا قول احلنفية.

ل ما وكل به بنفسييه, فامال يملكه بنفسييه ال وذلك ألن من رشر  ااموكل أن يكون ممن يملك فع 

 حيتمل التفويض إىل غريه فال يصح.

إذا وكلت الدنيئة كاامعتقة واامسييكينة أجنبيًا يف بلد ليس فيه سييل ان أو فيه لكن  القول الثاين:

 يعس وصوهلا إليه وال ويل هلا جاز ذلك.

 (4) وهذا القول ذها إليه اامالكية.

سها أم غريها, فليس هلا ليس للمر القول الثالث: سواء زوجت نف سها  أو أن  يل عقد الزواج بنف

 .(6), واحلنابلة(5)الطافعية , وهذا القول ذها إليه  فقهاءأن  وكل من يتوىل عقد زواجها

 ألهنا ال متلك هذا احلق, فام ال متلكه ال يصح هلا أن  وكل فيهو كذلك أن  توكل فيه.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نه )1) باب إنكاح االبن أمه من كتاب النكاح, واحلاكا يف 82-6/81( احلديث أخرجه النسيييا،ي يف سيين ( يف 

(. وإسييناده صييحيح كام قال احلاف  يف 314,317, 6/313(, واالمام أمحد يف اامسييند )4/17اامسييتدرك )

 (.4/17( واحلاكا ووافقه الذهبي )1282(, وصححه ابن حبان )13/223االصابة )

 (.4/403( انظر: حاشية اجلمل )2)

 (.6/20( انظر: بدا،ع الصنا،ع )3)

 (.4/240( انظر: الذخريو للقرايف )4)

 (.2/13(, عقد اجلواهر الثمينة )3/147( انظر: مغني اامحتاج )5)

 (.6/449( انظر: اامغني )6)
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ز وكالة اامرأو يف عقد الزواج, وذلك لألصييل الذي بل هو القول بعدم جوا الذي يظهر لي 

 أيدينا,و ألن والية النكاح مستفادو من النص و ليس هلا ح  من هذه الوالية. واهلل أعلا بالصواب.

 ً  : الفروع المندرجة تحت الضابط:رابعا

 مسا،ل كثريو منها: أبرافه يضبف هذا األصل يف

لغريه كام ال جيوز له أن يوكل غريه  يتوكل  جيوز له أن اامحنور عليه عن البيع أو التعاقد ال-1

 هو حمنور  عنه.  فيام

البالغ العاقل احلر جيوز له أن يعقد عقد النكاح أو البيع لنفسييه, فينوز أن يوكل فيه :ومنها-2

 غريه أو يتوكل هو عن غريه يف ذلك.

 وقد سبق بيان اامسنلة آنفًا.: اامرأو, فهل جيوز هلا أن  توكل يف عقد الزواج أم ال, ومنها-3

سه كال الق, واخللع, ومنها: -4 صح أن يترصف فيه بنف صح  وكيله لغريه فيام ي سفيه, فإنه ي ال

وبلا القصييام ونحوه, فينوز له أن يوكل غريه عنه, ألن الوكيل يقوم مقام األصييل يف االجياب 

 والقبول فال بد أن يكون من أهلها.

 .(1)عليه لسفه فيام ال يستقل به من الترصفات وال جتوز الوكالة من اامحنور

طافعية النكاح ستثنى ال رصفات وا سه إن أذن له به من هذه الت صح له أن يعاقده لنف , فإنه وإن 

 (2)فإنه ال يوكل به غريه.

 كاح. وكيل اامحرم حلالل يف عقد النومنها: -5

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

ل اامحرم حلالل يف النكاح يعقد له حال إحرام ااموكل, ألنه يط ر ز  وكجيو إنه ال القول األول:

 يف ذلك خلو ويل النكاح من االحرام بحو أو عمرو وألنه ال يبارشه.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ومغني 2/226(, وبداية اامنتهد )2/156(, واالختيار )7/149) ( انظر:  فصيييل اامسيينلة يف البحر الرا،ق1)

-5/87(, واامغني البن قدامة )3/403(, وحاشييية اجلمل )5/15(, وهناية اامحتاج )2/217اامحتاج )

 (.4/356(, واامبدع )88

 (.3/403(, وحاشية اجلمل )2/217( انظر: مغني اامحتاج )2)
= 
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 (3) واحلنابلة. (2), والطافعية(1)وهذا مذها  هور الفقهاء من اامالكية

 فاامحرم بحو أو عمرو ال يصح منه  ويل عقد النكاح.

الكية: فإن عقد فسييخ أبدًا وقال الطييافعية: وهذا عام يف الويل ولو حاكاًم أو الزوج أو قال اام

 (4) الوكيل عن أحدمها أو الزوجة ولكن إحرام الويل ال ينقل الوالية للويل األبعد يف األصح.

لإنه جيوز  وك القول الثاين: ه ل اامحرم يف الزواج م لقًا  ألنه جيوز له أن يعقده بنفسيييه, فناز 

 التوكيل فيه. هذا القول ذها إليه احلنفية

نت احلارث وهو ملسو هيلع هللا ىلص تلوج النبي "واسييتدلوا بام ورد عن ابن عبا  را اهلل عنه:  ميمونة ب

 .(5)"حمرم

وقالوا: إذا كانت حرمة الصيييام ال متنع عقد النكاح, فكذلك حرمة االحرام ال متنع عقد النكاح 

 (6) أيضًا.

, وذلك لألصييل الذي بل أيدينا, حلالل جواز  وكل اامحرمهو القول بعدم  الذي يظهر لي 

 .(7)"ال ينكا املحرم وال ينكا وال خيطب": ملسو هيلع هللا ىلص ولداللة النص عليه وهو قوله 

 واهلل أعلا بالصواب .

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/678قد اجلواهر الثمينة )(, وع2/373( انظر: الرشح الصغري )1)

 (.3/156(, ومغني اامحتاج )7/66( انظر: روضة ال البل )2)

 (.3/434(, وم الا أويل النهى )2/441( انظر: كطاف القناع )3)

 (.3/156(, ومغني اامحتاج )7/66( انظر: روضة ال البل )4)

و اامحرم من كتاب اامحرصيي وجزاء ( يف باب  زوي5/181( )3/19( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه )5)

صحيحه ) سلا يف  ضاء من كتاب اامغازي, وم صيد, ويف باب عمرو الق ( يف باب حتريا 1032-2/1031ال

 نكاح اامحرم من كتاب النكاح.

 (.4/400(, وحاشية ابن عابدين )4/254( انظر:  بيل احلقا،ق )6)

 حتريا نكاح اامحرم من كتاب النكاح.( يف باب 1031-2/1030( احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه )7)
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 : من ال ميلك تصرفًا ال ميلك اإلذن فيه املبحث الثالث عشر: قاعدة
 

الوكالة أيضييًا, وهو كنصييل فقهي حيوى الترصييف و ببابالتي  تعلق  هذه القاعدو من القواعد

سييابقتها يف الداللة واامعنى, إال أهنا  نص عىل الترصييف ك حكام الترصييف باالذن, وهذه القاعدوأ

 باالذن, والسابقة   تعلق بالداللة عىل الترصف بالوكالة, واالذن أعا من الوكالة.

 دراسة الضابف  تنىل يف النقار التالية : 

 أصل القاعدة، ووضعها وألفاظها :  أوالً : الكالم على

 (2)والزرك يي يف اامنثور (1)باللف  اامذكور ذكره  العز بن عبد السييالم يف قواعد األحكام القاعدو

 . (3)والندوي يف ااموسوعة

صلها, فقد جعلها العز  ضع القاعدو وأ ضحة عىل و وعبارات الفقهاء و عريفها عليها داللة وا

 امقتضية للقيا .بن عبد السالم من األصول ا

 :  ثانياً : المعنى اإلجمالي للقاعدة

ترصييفات كلها سييواء كانت قولية أو ص عىل أن مبني االذن يف الن بالصيييغة اامذكورو  القاعدو

ترصف غريه أو أن يوكله يف اللأن ينذن  فعلية هو ملك الترصف, فكل من يملك الترصف يف يشء فله

إن أذن له فيه فترصف غريه يف الترصف فيه, فل جيوز له أن ينذن وأما من ن يملك الترصف فإنه ال ,فيه

له ب امنذون  نه يعا يه حناء عىل إذ باباًل وال ي  ا عل نه  هبذا االذن هو ترب إذ كا, ويكون الترصييف 

 اامسئول عن الترصف الذي قام به. 

هذه اامعامالت  والقاعدو بمفهومها العام  دل عىل أن الوكالة, واالذن والتوكيل, واالباحة كلها

 والترصف هبا  كون مبنية عىل ملك الترصف, ومن ن يملك الترصف فليس له ذلك. 

 

 ً  المندرجة تحت الضابط :  الفروع:  ثالثا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .2/156قواعد األحكام: )(  1)

(, واألشييباه والنظا،ر البن 1/325(, وكذلك انظر األشييباه والنظا،ر البن السييبكي: )3/211اامنثور يف القواعد: )(  2)

 (.2/451الوكيل: )

 ( .2/481موسوعة القواعد الفقهية: )(  3)
= 
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  ندرج حتت الضابف  لة من اامسا،ل الفرعية. منها :

 ال يملك الترصف فيه. هالصبي الصغري ال جيوز له االذن يف بيع ملكه, ألن-1

ف رصييامحرم يف عقد النكاح, إنه ال جيوز له االذن يف عقد النكاح ألنه ال جيوز له التا ومنها:-2

 . (1)فيه

 العبد اامنذون له يف نوع من التنارو هل يملك االذن يف غريه أم ال؟ ومنها:-3

كالوارث يف هذا فإن كانت  وااموىص لهبه,  موىص واامضيياربةلو كان مال الرشييكة  ومنها:-4

 . (2)ل كالفقراء فليس للمويص االذن يف الترصف, ألنه قد وجا دفعها إليهامع لغريالوصية 

لو أوىص إىل رجل وأذن له أن  يويص إىل من يطييياء, نحو أن يقول : أذنت لك أن  ومنها:-5

إليه أو فهو ويص هل يصح له أن يويص إىل   ويص إىل من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيُت 

 عىل قولل : من شاء أم ال؟  اختلف 

وذلك ألنه را باجتهاده واجتهاد .  (3)يصييح له ذلك, وهو قول أكثر أهل العلا القول األول:

  معًا.اممن يراه فصح كام لو أوىص إليه

 وألنه منذون له يف االذن يف الترصف, فناز له أن  ينذن  لغريه, كالوكيل إذا أمر بالتوكيل.

صح له أن يويص إىل  القول الثاين: صح  أن يويص كالوكيل ال ي غريه, وذلك ألنه ييل بتوليه فال ي

يصيياء وال ينهاه عنه, ففيه فنما إن أوىص إليه, وأبلق ون ينذن له يف اال ,(4)وهو أحد قويل الطييافعي

 قوالن : 

له أن يويص إىل غريه, وهو مذها احلنفية واامالكية وقول احلنابلة يف اامذها وبه  القول األول:

 . (5)قال الثوري

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .3/211د: )انظر : اامنثور يف القواع(  1)

 ( .5/15(, واامغني له: )2/260انظر : الكايف البن قدامة: )(  2)

 (.6/146انظر : اامغني البن قدامة: )(  3)

 ( . 3/77انظر: مغني اامحتاج: )(  4)

 .(3/506( وكطاف القناع: )6/146انظر : اامغني البن قدامة: )(  5)
= 
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 (1)ليس له ذلك وهو مذها الطافعية ورواية عند احلنابلة وهو اختيار أيب بكر منها القول الثاين :

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/146انظر : اامغني البن قدامة: )(  1)
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 : وابف يف انتقال ااملكية و زواهلاالقواعد والضالفصل الثاين: 

 و فيه مخسة عرش مبحثًا:

 : قاعدو: األصل أن األمالك ال  نتقل عن ملك أرباهبا إال بيقل املبحث األول . 

 :قاعدو: األمالك اامستقرو كلها مقدرو بحياو اامالك و  نقل إىل الورثة املبحث الثاين . 

 :التوقيت بطالف ملكية اامنفعة . بلضابف: ملكية العل ال  ق  املبحث الثالث 

 :قاعدو: زوال سبا ااملك موجا لزوال ااملك املبحث الرابع . 

 :قاعدو: ااملك ال يزول إال بقبول اامتملك املبحث اخلامس . 

 :ضابف: انتقال ااملك بالعوض يوجا متليك اامعوض املبحث السادس . 

 :ضابف: اامستحق كالزا،ل عن ملكه املبحث السابع . 

 ضابف: زوال العصمة ال يلزم منه زوال ااملك  ث الثامن:املبح. 

 :قاعدو: ما أوجا زوال ااملك أوجا انتقاله املبحث التاسع . 

 :قاعدو: ال يزول ااملك بالطك املبحث العارش . 

 :سا،ر األموال ال يزول ااملك عنها بال ك قاعدو:  املبحث احلادي عرش . 

 :ل ال يزيل ملك ربه عنهقاعدو: ضياع ااما املبحث الثاين عرش . 

 :قاعدو:  كل ملك انتقل بغري عوض فال بد من حياز ه  املبحث الثالث عرش. 

 :ضابف: اامالك ال جيرب عىل إزالة ملكه  املبحث الرابع عرش . 

 :رش ستثناء منفعة العل اامنتقل ملكها من ناقلها مدو  املبحث اخلامس ع صح ا ضابف:  ي

 .معلومة 
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نتقل عن ملك أربابها إال بيقنيقاعدة: األصل أن األمالك ال ت: املبحث األول  
 

سا،ل ثبوت االنتقال يف م هاثناياية, وهي كنصل فقهي حتوي يف هذه القاعدو  تعلق بانتقال ااملك

 ااملك . 

 دراستها  كون عىل الوجه اآلا: 

 أواًل: الكالم على أصل القاعدة، ووضعها، وألفاظها: 

 .  (2)نقاًل عن فتاوى ابن رشد (1)القاعدو بالصيغة اامذكورو ذكرها الندوي يف موسوعته اامطهورو

األموال باقية عىل »واحًدا منها: مدلواًل  بعدو ألفاظ متقاربة مفادها يتضييمن وجاءت القاعدو

 .  (3)«مل  أرباهبا

ها:  ل »ومن مل ال يلول امل بارو أخرى:  (4)«باملحت مل ال يكون حجة»وبع لك: (5)«املحت كذ , و

 .  (6)«باالحتامل ال يثبت االستحقاق»

ًضا, منها ما جاء يف مواها اجلليل األصل أن : »(7)هناك عبارات فقهية  ؤكد مضمون القاعدو أي

 « .ألمالك عىل مل  مالكها وال يمني عليه إال أن يدعى عليه بالنصا

سوقي شية الد سواء »ما يقرر ذلك:  (8)ويف حا ألن األصل عدم خروج األمالك عن يد أرباهبا و

سابقة عىل  ضة  ضة ون يدخل فيها أو قالت: ال نعلا هل اامفاو سابق عىل اامفاو قالت البينة: إن ذلك 

 « .  ا فإنه اتص به يف احلالتلاالرث أو هو سابق عليه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/55وسوعة القواعد الفقهية للندوي: )م( 1)

 ( .1/324فتاوى ابن رشد: )( 2)

 ( . 2/125(, وقواعد العال،ي: )2/598انظر: كتاب القواعد للحصني: )( 3)

 ( . 30/141انظر: اامبسور: )( 4)

 انظر: اامصدر السابق . ( 5)

 ( . 971-970انظر: رشح السري الكبري: م)( 6)

 ( . 5/392مواها اجلليل: )( 7)

 ( . 3/355حاشية الدسوقي: )( 8)

= 
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ألن األصييل اامعتمد يف األمالك اليد, ون يثبت لنا فيه أصييل آخر : »(1)وجاء يف إعانة ال البل

 « . يعارضه فاستصحا, ون يبال بغلبة الظن

اعتامًدا عىل االستصحاب  ألن األصل البقاء وللحاجة كذلك, وإال »ويقرر ذلك ما جاء أيًضا: 

ها مد لتعسييت الطيي نه اعت بن له إن ن يرصييح  قة إذا   اول الزمن وحم دو عىل األمالك السييياب

 .  (2)«الستصحابا

 ويفها من عبارات الفقهاء أيًضا أن هذه القاعدو منبثقة من قاعد ل من القواعد الكربى: 

 .  (3)«اليقني ال يلول بالش »األوىل: 

 .   (4)«األصل بقاء ما كان عىل ما كان»الثانية: 

ًضا: وقاعد , (5)«ال تنقض اليد الثابتة بالش »و االستصحاب أوىل هبا من غريها, ومن ألفاظها أي

 . (6)«ال يرتك ما ثبت يقينرا باالحتامل»وكذلك: 

يبدو يل من  قليا النظر يف مصييادر القواعد الفقهية أن هذه القاعدو من القواعد الفرعية عىل 

 , واالستصحاب, واهلل أعلا . لدى الفقهاء مثل أصل اليقل واألصول اامقرر

 ثانيًا: مفردات القاعدة وما يتعلق بها: 

 أوال: معنى األمالك لغة واصطالًحا، والمقصود به في القاعدة: 

, وقد سييبق (7):  ع ملك, وااملك اسييا مصييدر معناه: ما يملك ويترصييف فيهاألمالك يف اللغة

  فصيل الكالم عىل ااملك يف متهيد الرسالة . 

ص سبا من واامق شياء التي ثبت عليها ااملك ب شياء اامملوكة أو األ ود باألمالك يف القاعدو: األ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 2/314إعانة ال البل: )( 1)

 ( . 4/302إعانة ال البل: )( 2)

 ( . 118(, واألشباه والنظا،ر للسيوبي: م)60األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)( 3)

(, واألشييباه 5/242الصيينا،ع: )(, وبدا،ع 62(, واألشييباه والنظا،ر البن ننيا: م)5جملة األحكام العدلية, مادو )( 4)

 ( . 44(, وقواعد السعدي: م)343, 2/103(, ورشح الروضة لل ويف: )119والنظا،ر للسيوبي: م)

 ( . 8/353اهلداية رشح بداية اامبتدي: )( 5)

 ( . 13/264اامغني البن قدامة: )( 6)

 ( .886انظر: اامعنا الوسيف: م)( 7)

= 
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 أسباب ااملك, واهلل أعلا . 

 ثانيًا: معنى اليقين لغة واصطالًحا: 

طكاليقني يف اللغة طك, وحتقيق األمر, وهو نقيض ال , وهو ثالثي من باب (1): العلا وإزاحة ال

ن يقنًا: إذا ثبت ووضييح, فهو يقل فعيل بمعنى فاعل, ويسييتعمل متعدًيا  عا, يقال: يقن األمر َييعقَ 

 .  (2)بنفسه والباء, فيقال: يقنته, ويقنت به, وأيقنت به, و يقنه واستيقنه: علمه وحتققه

يقن ااماء يف », ويف أصييل اللغة بمعنى االسييتقرار, يقال: (3)فاليقل هو العلا الذي ال شييك معه

 .  (4)احلوض إذا استقر ودام

 : عرف بعدو  عريفات, من أشهرها: اليقني يف االصطالح

 .  (5)اعتقاد ال ء بننه كذا مع اعتقاد أنه ال يمكن إاّل كذا م ابًقا للواقع غري ممكن الزوال-1

 .  (6)عبارو عن العلا اامستقر يف القلا لثبو ه من سبا متعل له بحيث ال يقبل االهندام-2

 .  (7)ل ء, أو عدم وقوعههو جزم القلا بوقوع ا-3

 .  (8)اليقل )عند الفالسفة(: ابمئنان النفس إىل حكا مع االعتقاد بصحته-4

 واامقصود باليقل يف القاعدو ما يقابل االحتامل والطك . 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

نا  بالبيع أو اهلبة القاعدو بالصيغة اامذكورو  دل عىل أن األشياء التي ثبت فيها ملك أحد من ال

سباب ااملك  سبا من أ صحاهبا إال بيقل أي ب أو االرث أو االستيالء أو التولد ال ينتقل ملكها عن أ

 التي  نقل ااملك من رجل إىل آخر, وعىل هذا ال ينتقل ااملك باالحتامل أو الطك . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 743تار الصحاح: م)(, وخم13/457انظر: لسان العرب: )( 1)

 ( . 1601(, والقامو  اامحيف: م)261(, واامصباح اامنري: م)6/2219انظر: الصحاح: )( 2)

 ( . 244(, والتعريفات الفقهية: م)1066انظر: اامعنا الوسيف: م)( 3)

 ( . 259انظر: اجلرجاين: كتاب التعريفات: م)( 4)

 ( . 244انظر: التعريفات الفقهية: م)( 5)

 ( . 116انظر: الكليات, القسا اخلامس: م) (6)

 ( . 1/18(, ورشح اامنلة امحمد خالد األ اا: )1/18انظر: درر احلكام لعيل حيدر: )( 7)

 ( . 1066انظر: اامعنا الوسيف: م)( 8)
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ال االنسييان ال ينتقل وذلك ألن األموال باقية عىل ملك أصييحاهبا ن يرد عليها ناقل ااملك ألن م

 عن ملكه إال برضا منه وب ريق رشعي صحيح .

صحيًحا فإن اامال ال ينتقل  ضا أو ن يكن ال ريق النتقال األمالك بريًقا رشعًيا  فإذا ن يوجد الر

عن ملك صاحبه, بل يبقى ملًكا له وجيا الضامن عىل من فوت عىل اامالك اليد والقدرو عىل الترصف 

 . 

باللف  أو الفعل اامتيقن, وأما إذا كان اللف  أو الفعل حمتماًل وثبوت ااملك  وزواله ال يتامن إال 

لألمرين الزوال أو الثبوت وعدمه فال يثبت أي واحد منهام . والقاعدو  طري هنا إىل انتقال ااملك فقف 

د به نقل ملكه بحيث أن االنتقال ال يتا باالحتامل بل ال بد من اليقل الذي يفيد أن صاحا ااملك أرا

 إىل غريه . 

والقاعدو بمفهومها  دل عىل أن األسييباب الناقلة للملك إذا كانت ظاهرو ينتقل هبا ملك أحد 

 إىل غريه لكوهنا من األفعال اامتيقنة يف إفادو زوال ااملك .

 رابعًا: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة والعمل بها:

باب انتقال ااملك وزواله  وقد سبقت االشارو إىل أن القاعدو  هذه القاعدو من القواعد اامهمة يف

 مستوحاو من األصول اامقرر لدى الفقهاء .

, ويمكن أن يسييتدل هلا بام (1)وأصييول اامذاها الفقهية ال تالف مدلول هذه القاعدو يف اجلملة

 ينا: 

ال ينتقل أو ال ينرصف »للرجل الذي شكى إليه أنه ايل له أنه جيد ال ء يف الصالو: ملسو هيلع هللا ىلص قوله -1

ا أو جيد رحيرا  .  (2)«حتى يسمع صوتر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (, واامقدمات ااممهدات:1/130(, والبيان والتحصيييل: )3/83(, واامبسييور: )5/195انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )( 1)

هذب: )2/531) نة ال البل: )1/205(, واامنموع رشح اام عا ظا،ر للسيييوبي: 2/214(, وإ باه والن (, واألشيي

 ( . 13/264(, واامغني البن قدامة: )124-1/123(, وكطاف القناع: )118م)

سلا (, يف باب ال يتوضن من الطك حتى يستيقن من كتاب الوضوء, وم1/46احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )( 2)

( يف باب الدليل عىل أن من  يقن ال هارو ثا شييك يف احلديث فله أن يصيييل ب هار ه  لك من 1/276يف صييحيحه: )

 كتاب احليض من حديث عبد اهلل بن زيد . 

= 
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 وجه الداللة منه:

 ا . كأن الثابت بيقل ال يزول باالحتامل وال يثبت به احل

ال تص::وموا قبل رمض::ان، ص::وموا للرؤية وأفطروا للرؤية ف ن حالت دونه  يابة »ملسو هيلع هللا ىلص: قوله -2

 .  (1)«فأكملوا ثالثني

يث ابن عبا  هذا من الفقه أن اليقل ال يزيله الطييك وال يزيله إال ويف حد»قال ابن عبد الرب: 

أمر النا  أال يدعوا ما ها عليه من يقل شعبان إال بيقل رؤية أو استكامل العدو ملسو هيلع هللا ىلص يقل مثله  ألنه 

 وأن الطك ال يعمل يف ذلك شيًئا . 

َم ال جتا إال بيقل ال وهلذا هنى عن صوم يوم الطك ابراًحا العامل الطك, وإعالًما أن األحكا

شييك فيه, وهذا أصييل عظيا من الفقه أن ال يدع االنسييان ما هو عليه من احلال اامتيقنة إال بيقل من 

 .  (2)«انتقاهلا

ا: ملسو هيلع هللا ىلص ويؤيد هذا قوله -3 ا؟ »أيضييً ا أم أربعر إذا ش::  أحدكم يف ص::الته فلم يدرر كم ص::ىل أثالثر

 .  (3)«تسليمفليصلِّ ركعة، ليسجد سجدتني وهو جالس قبل ال

 وجه الداللة منه: ظاهر كام سبق . 

 خامًسا: الفروع المندرجة تحت القاعدة: 

  ن بق عىل هذه القاعدو فروع فقهية منها: 

ينازعه فيها  فإنه جيوز له أن يطييهد من  لو علا أحد أن البضيياعة الفالنية ملك لزيد ثا وجد -1

أنه باعها امن ينازعه ألن األمالك ال ينتقل لزيد بناًء عىل أن البضيياعة ملكه وإن كان حيتمل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

سننه: )( 1) سا،ي يف 3/72احلديث أخرجه ال مذي يف  صيام, والن صوم لرؤية اهلالل من أبواب ال (, يف باب ما جاء أن ال

( 8/360(, يف باب ذكر االختالف عىل منصور من كتاب الصيام, وابن حبان يف صحيحه: )2/72ربى: )السنن الك

 من كتاب الصيام من حديث ابن عبا , واألصل يف البطاري ومسلا . 

 ( . 2/39التمهيد البن عبد الرب: )( 2)

سنن الكربى: )( 3) سندمها2/338احلديث أخرجه البيهقي يف ال صالو من  ( يف باب من قال: ي سالم, من كتاب ال قبل ال

( من 1/400(, وصحيح مسلا: )8/170, 1/111حديث ع اء بن يسار, واألصل موجود يف صحيح البطاري: )

 حديث عبد اهلل بن مسعود . 

= 
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 .  (1)ملكها باالحتامل

ال ينتقل ملك اامورث إىل ورثته باحتامل ااموت فإذا ثبت أنه مات  يقن أن ااملك انتقل  ومنها:-2

 .  (2)إىل الورثة

عهود ألن األصييل اام  مسيينلة ملك اامفقود فإن ملكه ال ينتقل إىل غريه باحتامل أنه َماَت ومنها: -3

 .  (3)يف الثابت بيقل هو ملكه وال ينتقل إال بيقل هو حتقق ااموت له

ها:-4 فإن  ومن اماء وظهرت األرض  ها ا اماء عىل أرض أحد واسييتبحر ثا نضيييا عن لو غَلَا ا

األرض باقية عىل ملك صيياحبها, وله أن ينخذها ويسييتويل عليها وال يزول ملكه باحتامل 

 .  (4)الغرق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 82انظر: رشح القواعد الفقهية: م)( 1)

 . ( 3/274(, وبدا،ع الفوا،د البن القيا: )30/83انظر: اامبسور للسخيس: )( 2)

 ( . 6/196انظر: بدا،ع الصنا،ع: )( 3)

 ( . 6/362انظر: االنصاف: )( 4)
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 قاعدة: األمالك املستقرة كلها مقدرة حبياة املالك وتنقل إىل الورثة املبحث الثاني:
 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بانتقال األعيان اامملوكة من مورث إىل ورثته. وهي قاعدو 

طمل بنركاهنا ومهمة جًدا يف موضوعها وم ستقرو ومدى فروعضموهنا, وهي   ها أحكام األمالك اام

 ها . حتديد ااملكية في

 و نا دراسة القاعدو عىل الوجه اآلا: 

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها: 

, وقد جاء يف الكايف البن (1)هذه القاعدو بصيييغتها اامذكورو ذكرها كثري من الفقهاء يف كتبها

ل إىل وألن األمالك اامسييتقرو كلها مقدرو بحياو اامالك, و نتق»يف موبن التعليل امسييينلة:  (2)قدامة

 « .  الورثة, فلا يكن  قديره بحيا ه منافًيا حلكا األمالك...

بنهنا  نقل ااملك  وابن  عليل الفقهاء ألحكام العمرىوالقاعدو عىل الوجه اامذكور وردت يف م

 إىل اامعمر . 

 ثانيًا: مفردات القاعدة، وما يتعلق بها: 

 األمالك المستقرة: -أ

 كام سبقت االشارو:  (3)يها هلا ثالثة أقسامٍ األمالك باعتبار استقرار ااملك ف

 األول: األمالك المستقرة: 
وهي األمالك التي ال حتتمل السقور بتلفتها أو  لف مقابلها كثمن اامبيع بعد القبض, والصداق 

 بعد الدخول . 

 الثاني: األمالك غير المستقرة: 
سقف بتلفها, أو  لف مقابلها مثل األجرو ستيفاء اامنفعة, والثمن قبل  وهي األمالك التي   قبل ا

 قبض اامبيع وهذه األمالك غري مستقرو من حيث ملكها . 

 الثالث: األمالك المرسلة: 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 1/448(, واامهذب: )2/20(, ومنار السبيل: )5/369(, واامبدع: )2/472انظر: الكايف: )( 1)

 ( .2/472الكايف البن قدامة: )( 2)

 ( . 3/240انظر: اامنثور يف القواعد: )( 3)

= 
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 .  (1)أي اام لقة عن ذكر سبا ااملك 

وهي أن يطييهد رجالن يف يشء ون يذكرا سييبا ااملك, إن كان جاريًة ال حيل وبؤها وإن كان 

 .  (2)داًرا يغرم شاهدان قيمتها

 قولهم: مقدرة بحياة المالك:-ب

يفيد أن هذه األمالك مع اسييتقرارها وثبوهتا ألصييحاهبا  قدر بحياهتا, وهي  نتقل إىل ملك  

 جديد بعد مماهتا . 

 مؤبًدا .  ثبت أن التمليك ال يتنقت بل التمليك إذا ثبت الذي  يدل عىل  االف األصل الوهذا

لعل متى ثبتت  ثبت مؤبدو ال  قبل التوقيت, ولكن وقد سييبَق يف خصييا،ص ااملكية بنن ملكية ا

يمكن أن ي رأ عىل هذه ااملكية انتقال من يد إىل أخرى بسبا جديد ناقل كالبيع واالرث, فإن ن ي رأ 

عليها ناقل بوسييابة عقد جديد أو خالفة ال  نتهي ااملكية السييابقة بعد ثبوهتا إىل موت أصييحاهبا.  

اامالك ال االف هذا األصييل, وألن االنسييان بعد مو ه ال حيتاج إىل  وعىل هذا قوهلا مقدرو بحياو

 ااملك, وينتقل ملكه عنه بسبا اخلالفة قهًرا كيال  ضيع األمالك بدون مالكها . 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

سقورَ  ستقر فيها ااملك بحيث ال حتتمل ال , القاعدو بلفظها اامذكور  نص عىل أن األمالك التي ا

صحاهبا  نتقل إىل ورثتها  سالمية بحياو مالكها, وهي بعد موت أ رشيعة اال فإن ملكتيها مقدرو يف ال

سابقة وإنام يكون  سبا ااملكية ال الذين يرثوهنا حسا أحكام الفرا،ض, ومتلك الورثة هلا ال يكون ب

ها  دل عىل األمالك غري اامسييتق لك القهري, وهي بمفهوم فة أي التم قدر عن بريق اخلال رو ال  

 ملكيتها بحياو مالكها, وإنام هي  قبل التوقيت, وبالتايل أهنا  رجع إىل مالكها بعد انتهاء اامدو اامعينة . 

ا إىل أن ملكية األعيان  نتقل إىل الورثة بعد موت أصييحاهبا, وليس هلا  والقاعدو  طييري أيضييً

ل ملكها إال ما أجازه الرشع من الوصية الترصف فيام بعد ااموت, وال  نفذ  رصفاهتا يف األعيان اامنتق

 والوقف وغريها . 

 رابعًا: أقوال الفقهاء في اعتبار القاعدة وصحتها: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 36ة: م)انظر: التعريفات الفقهي( 1)

 ( . 36(, والتعريفات الفقيهة: م)268, 55انظر: التعريفات: م)( 2)

= 
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ية يف اجلملة ها الفقه امذا ها أصييول ا تالف ها ال  بإبالق قاعدو    ألن ملكية األعيان (1)هذه ال

 اامستقرو يف األصل ال  قبل التوقيت . 

 وا يف ترجيها عىل بعض مسا،لها . اختلف -رمحها اهلل-ولكن الفقهاء 

 اامطهورو وقد سبقت االشارو إليها يف خصا،ص ااملكية .  عمرىومن  لك اامسا،ل مسنلة ال

ناًء  امالكية إىل أن العمرىب ها ذها ا بة اامعمر بحاٍل, ويكون  علي هبا رق نافع, ال متلك  متليك اام

األول, وكذلك األمر لو قال له ولعقبه كان  للمعمر السكنى, فإذا مات عادت إىل اامعمر, وهو اامالك

صل عند الت بيق  ضوا عادت إىل اامعمر, إذا ثبت هذا فاامالكية االفون هذا األ سكناها هلا فإذا انقر

 .  (2)عليه

 ويمكن أن يستدل هلذه القاعدو بام ينا: 

ف نه من  أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها؛»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل   حديث جابر-1

ها حيرا وميترا ولعقبه عمرىأعمر  رر
 .  (3)«فهي للذي أْعمر

 .  (4)ملن وهبت له بالعمرىملسو هيلع هللا ىلص قىض رسول اهلل قال:  وعن جابر -2

 .  (5)للوارث جعل العمرىملسو هيلع هللا ىلص يد بن ثابت أن النبي وعن ز-3

علوم أن بعد مو ه, ومن اام ينتقل ملكها إىل ورثة اامعمر له عمرىيفها من هذه األحاديث بنن ال

ستقرو فهي مقدرو بحياو اامعمر له ثا بعد مو ه  نقل ااملك إىل ورثته من بعده,  العمرى من األمالك اام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نا،ع: )( 1) بدا،ع الصيي قا،ق: )6/117انظر:  (, 1/397(, وجواهر العقود: )8/283(, واامغني: )5/93(, و بيل احل

 ( . 2/160ورشح ميارو عىل حتفة احلكام: )

ية: م)( 2) قا: 1/397اهر العقود: )(, وجو320-319انظر: القوانل الفقه تاذ الزر خل الفقهي لألسيي امد (, وا

 ( . 1/79(, وااملكية للطيخ عيل اخلفيف: )1/1/254-257)

 من كتاب اهلبات .  عمرى( يف باب ال1247-3/1246احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه: )( 3)

اهلبة, ومسييلا يف صييحيحه:  من كتاب عمرى( يف باب ما قيل يف ال3/216احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه: )( 4)

 من كتاب اهلبات .  عمرى( يف باب ال3/1246)

( يف باب ذكر االختالف عىل أيب الزبري من كتاب الرقبى وابن ماجة يف 6/228احلديث أخرجه النسييا،ي يف سييننه: )( 5)

جود يف صحيح (, واألصل مو5/189من كتاب اهلبات, واالمام أمحد يف اامسند: ) عمرى( يف باب ال2/796سننه: )

 « . مرياث ألهلها عمرىال»(, وفيه قال: 3/1248مسلا: )

= 
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 والنصوم بمضموهنا  فيد مدلول القاعدو . 

وألن ملكيتها ملكية  امة م لقة, وهي  نقرض بموت صيياحبها النتهاء حاجا ه, و نقل إىل -4

 .  (1)ورثته لتعلق حاجاهتا هبا

 مًسا: الفروع المندرجة تحت القاعدة: خا

 القاعدو  طمل  لة من األشباه والنظا،ر الفقهية, منها: 

 .  (2)يملك ااموهوب له اهلبة, فإذا مات ااموهوب له ينتقل ملكه إىل ورثته-1

الستقرار  ااامرأو يف حياهتا, وإذا ما ت قبل قبضها ينتقل ملكه إىل ورثته  متلكه : الصداقومنها-2

 كها فيه . مل

 , وقد سبق بياهنا . مسنلة العمرى ومنها:-3

, وإن مت قبلك  ومنها:-4 مسيينلة الرقبى وهي أن يقول: هذا لك عمرك, فإن متَّ قبيل رجَع إيلَّ

 , اختلف الفقهاء يف جوازها عىل قولل: (3)فهو لك, ومعناه: هي آلخرنا موً ا

مِر, وهذا مذها الطييافعيةإذا رشر عودها إىل اامُ  إهنا كالعمرى القول األول: , (5), واحلنابلة(4)عع

 .  (6)وهو قول أيب يوسف من احلنفية

 . وقد دلت األخبار عىل جواز العمرى ,وذلك قياًسا عىل العمرى

 .  (8), واامالكية(7)إهنا بابلة وهو قول احلنفية القول الثاين:

 .  (9)ألنه  عليق التمليك باخل ر وهو ال جيوز

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/283انظر: اامغني: )( 1)

 ( وما بعدها . 8/242انظر: اامغني: )( 2)

 ( . 8/286اامغني البن قدامة: ) انظر: (3)

 ( . 1/447انظر: فتح الوهاب: )( 4)

 ( . 4/308القناع: )(, وكطاف 7/136(, واالنصاف: )8/286انظر: اامغني: )( 5)

 ( .3/230انظر: اهلداية: ) (6)

 ( .6/117(, وبدا،ع الصنا،ع: )3/230(, واهلداية: )12/89انظر: اامبسور: ) (7)

 ( .3/230انظر: اهلداية: ) (8)

 ( .6/117انظر: بدا،ع الصنا،ع: ) (9)
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 قول األول لداللة النص عليه, واهلل أعلا . هو الواألظهر 
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قبل التوقيت خبالف ملكية املنفعة: ملكية العني ال تاملبحث الثالث: قاعدة  
 

صا،ص ااملكية وحتديدها بمدو معينية, وهي  سالفتها من القواعد التي تتص بط هذه القاعدو ك

يت, والقاعدو لتعلقها بنحكام ملكية  عالو أيضييًا حكا انتقال ااملكية يف األمالك التي حتتمل التوق

 األعيان وملكية اامنافع حتتل مكانة مرموقة يف مضموهنا وباهبا.

 دراسة القاعدو  تنىل يف األمور اآل ية:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها:

ولكن  ,هذه القاعدو ن يرشيي إليها الفقهاء القدامى, إنام هي من صيينيع الفضييالء اامعارصين

ات الفقهاء اامتقدمل و عليلها بمعناها و فريعها عليها  وضييح  نصيييل هذه العبارو, والقاعدو عبار

 .(1)بمدلوها وردت يف كثري من كتا اامعارصين

ثانيًا: أنه حق دا،ا ال يقبل التوقيت كام ال يقبل االسقار... أن ملك »ذكر األستاذ عيل اخلفيف: 

ملك دا،ا ال ينتهي, فال  عود األعيان اامملوكة مباحة ال مالك  العل سييواء أكان ملكًا  امًا أم ناقصيياً 

سالمية, فااملك التام أو ملك العل عىل العموم ال يقبل التوقيت  رشيعة اال يض به ال هلا.. وهذا ما  ق

 .(2)«ما ملك اامنفعة فإنه يقبل التوقيت ا فاقاً أ ,وال جيوز اال فاق عىل ذلك, واال فاق عليه بابل

أن اش ار »عبارات  وضح أن التوقيت يف األعيان االف مقصود ملكها فقال:  (3)ورويف اامبس

اخليار يف معنى التوقيت أال  رى أن ما يثبت فيه اخليار وهو البيع يتنخر حكا العقد وهو ااملك إىل ما 

فًا بعد ميض اامدو ويصري العقد يف حق ملكه كاامضاف فكذلك هنا باش ار اخليار يصري النكاح مضا

 .« وإضافة النكاح إىل وقت يف اامستقبل ال جيوز والتوقيت يف النكاح يمنع صحة النكاح

ها:  عة ال »ومن مل بعوض واامنف عا عة ال عة األرض أو عىل منف قد يرد عىل منف يت ألن الع التوق

هذا بطالف  يل والوزن و لة الك عة بمنز يارًا للمنف امدو مع نت ا كا امدو ف يان ا ها إال بب قدار يعرف م

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, وااملكية 74املكية ونظرية العقد: م)(, وا1/79(, وااملكية للطيخ عيل اخلفيف: )1/272( انظر: اامدخل الفقهي: )1)

 (.2/465(, وموسوعة القواعد الفقهية للندوي: )1/456يف الرشيعة االسالمية:  )

 ( بحذف و رصف.95, 88, 84( ااملكية يف الرشيعة االسالمية للطفيف: م)2)

 (.5/95( اامبسور للسخيس: )3)

= 
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صفة اللزوم كذلك العقد ا ستهلكًا فال حاجة إىل إثبات  صري م رصف اامال ال ي ضاربة فإن هناك بالت ام

وهنا البذر يصري مستهلكًا بااللقاء يف األرض فبنا حاجة إىل القول بلزوم هذا العقد لدفع الرضر من 

 .(1)«اجلانبل وال يكون ذلك إال بعد علا مقدار اامعقود عليه من اامنفعة

أن موجا الوقف زوال ااملك بدون التمليك وأنه »اء يف اهلداية يعضد هذا اامعنى كذلك: وما ج

يتنبد كالعتق فإذا كانت اجلهة يتوها انق اعها ال يتوفر عليه مقتضيياه فلهذا كان التوقيت مب اًل له 

يطيي ر ذكر كالتوقيت يف البيع... وقيل إن التنبيد رشر باال اع إال أن عند أيب يوسييف رمحه اهلل ال 

التنبيد ألن لفظة الوقف والصييدقة منبئة عنه اما بينا أنه إزالة ااملك بدون التمليك كالعتق ... وعند 

حممد رمحه اهلل ذكر التنبيد رشر ألن هذا صييدقة باامنفعة أو بالغلة وذلك قد يكون مؤقتًا وقد يكون 

 .(2)«مؤبدًا فم لقه ال ينرصف إىل التنبيد فال بد من التنصيص

وأما الذي يرجع إىل نفس الوقف فهو »ما يقرر أن ملكية العل للتنبيد:  (3)جاء يف بدا،ع الصنا،عو

مل الت حد فال حتت لك ال إىل أ لة اام بدًا حتى لو وقت ن جيز ألنه إزا يد وهو أن يكون مؤ تنب يت ال وق

 .« كاالعتاق وجعل الدار مسنداً 

ن وصيييًا بعد مو ه وسييواء كانت الوصييية ولو أضيياف الوكالة إىل ما بعد مو ه جاز حتى يكو»

باامنافع مؤقتة بوقت من سيينة أو شييهر أو كانت م لقة عن التوقيت ألن الوصييية باامنافع يف معنى 

 .(4)«االعارو ألهنا متليك اامنفعة بغري عوض ثا االعارو  صح مؤقتة وم لقة عن الوقت وكذا الوصية

  أعلا.مضمون القاعدو واهلل  ؤكدهذه العبارات وغريها 

 ثانياً: مفردات القاعدة وما يتعلق بها:

 ملكية العين: -أ

اامقصود بملكية العل هو ثبوت ااملك يف عل من األعيان بسبا من أسباب ااملك, ومن األمور 

ملك عينًا فإن ملكه هلا يكون شيياماًل املك رقبتها ومنفعتها فإذا ملك االنسييان عينًا من من اامقررو أن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.23/19( اامبسور للسخيس: )1)

 (, بحذف و رصف.3/15ة اامبتدي: )( اهلداية رشح بداي2)

 (.6/220( بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.7/352( بدا،ع الصنا،ع: )4)

= 
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سبا  سباب ااملكاألعيان ب ستلزاامة التامة يملك منفعتها بذلك يمن أ م ملكية لك  ألن ملكية العل  

الً دون العكس أي أن ملك اامنفعة ال يسييتتبع ملك العل, ألن الطييطص قد اامنفعة, إما حاالً أو مآ

 .(1)يملك منافع يشء دون أن يملك عينه كام يف االجارو والوصية باامنافع, والوقف والعارية

 لكية المنفعة: م-ب

 اامقصود بملكية اامنفعة هنا هو ثبوت ااملك يف منفعة العل دون رقبتها.

 .(2)وهي  ستلزم استيفاء اامنفعة لصاحبها, وال  ستلزم ملكية العل

 .(3)واامنفعة هي فا،دو ال ء إذا كانت مما يتطوفه الكل ببعاً 

سييتوجا حيازو العل التي  علق هبا ااملك وملكية اامنفعة ولو ن  سييتلزم ملكية العل إال أهنا  

 .(4)عندما يكون ذلك هو السبيل إىل استيفا،ه

 التوقيت:-ج

 .(5)فعل فيهقت, يقال: وّقته أي جعل له وقتًايالتوقيت  فعيل من الو

 .(6)والتوقيت والتنقيت بمعنى التحديد ومنه ااميقات

 بيد., وهو ضد التن(7)ويف االص الح هو التقدير لل ء زماناً 

 .(8)واامقصود به يف القاعدو هو  قييد ملك اامنفعة بالزمن واامكان والصفة والنوع

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

هذه القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل خاصييية من خصيييا،ص كل من ملكية العل, وملكية 

 اامنفعة.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .87( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية لألستاذ اخلفيف: م)1)

 (.312( انظر: نظرية ااملكية والعقود للدكتور بدران: م)2)

 (.670( الكليات للكفوي: م)3)

 (.99-98لكية لألستاذ اخلفيف: م)( انظر: اام4)

 (.256(, واامصباح اامنري: م)1048( اامعنا الوسيف: م)5)

 (.3/15( انظر: مواها اجلليل: )6)

 (.64( التعريفات الفقهية للربكتي: م)7)

 (.97( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية لألستاذ اخلفيف: م)8)
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مؤبدو, وهي ال  قبل التوقيت بل  وهي  فيد أن األعيان التي ثبت فيها ااملك فإن ملكيتها  ثبت

كام أنه ال جيوز  ,ملكية األعيان بوقت معل أو مدو معلومة تملكيتها عىل الدوام وال جيوز أن  توق

 ا فاق اامتعاقدين عىل ذلك.

وأن ملكية اامنفعة ال  كون مؤبدو وهي  قبل التوقيت, وملكيتها  تقيد بمدو معلومة وتالف 

صل يف ملك اامنافع التوقيت ملكية العل يف قبول الت سباب ثبو ه , فإذا وقيت, واأل سبا من أ ثبت ب

 فإنه يثبت حمددًا بوقت معل  عود بعدها اامنفعة لتتبع العل.

سدًا للعقد  -القاعدو–وهي  ش ار التوقيت يف ملكية األعيان يكون مف بمفهومها  دل عىل أن ا

ااملكية. وأما اشيي ار التنبيد يف ملكية اامنفعة الذي ينقل ااملك, ألن اشيي ابه خمالف امقتىضيي هذه 

 ه خمالف امقتىض ملك اامنفعة.نكذلك ال يفيد ملك العل, وقد يكون مفسدًا للعقد أل

والقاعدو بمضموهنا  طري إىل أن ملك العل ينفرد عن ملك اامنفعة يف الرشيعة االسالمية بنمور 

 :(1)منها

قييد, بطالف ملك اامنفعة, فإنه جيوز أن يوقت بمدو ملك العل ال حيتمل التوقيت وال الت-1

 معلومة, وكذلك يقيد بنن يقيد اامويص انتفاع اامويص له بمنفعة دابة بركوهبا فقف وهكذا.

ند -2 بل التوارث ع عة وهو ال يق لك اامنف بل التوارث بال خالف بطالف م لك العل يق م

 .(3), خالفًا للنمهور(2)احلنفية

 .(4)ل االسقار بطالف ملك اامنفعةملك العل ال يقب-3

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة والعمل بها.

هذه القاعدو كسييابقتها يف احلكا, ألهنا وردت يف  وكيد مضييمون القاعدو السييابقة, وأصييول 

 .(5)اامذاها الفقهية ال تالف مضموهنا يف اجلملة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( وما بعدها .98ألستاذ اخلفيف: م)( انظر: ااملكية يف الرشيعة االسالمية ل1)

 ( . 7/101(, ورشح فتح القدير: )7/386( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

لقرايف: )3) ل فروق  ل ظر: ا ن يل: )4/213( ا منح اجلل تاج: )1/585(, ورشح  ية اامح هنا فروع: 8/127(, و ل (, وا

 (.4/134(, وكطاف القناع: )2/2/849)

 (.91سالمية لألستاذ عيل اخلفيف: م)( انظر: ااملكية يف الرشيعة اال4)

(, وغاية اامنتهى: 189-8/188(, واامغني: )385-2/383(, ومغني اامحتاج: )2/263( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

= 
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 :إال أهنا اختلفوا يف  نبيد الوقف عىل قولل

, (2), والطييافعية(1)أن يكون عىل التنبيد. وهذا مذها احلنفية يطيي ر يف الوقف القول األول:

 .(3)واحلنابلة يف اامذها

 .(4)وذلك ألن الوقف إزالة ااملك ال إىل أحد, فال حيتمل التوقيت كاالعتاق وجعل الدار مسنداً 

مدو معينة وهذا مذها  إنه ال يطيي ر التنبيد لصييحة الوقف, فيصييح الوقف القول الثاين:

 .(6)ة يف وجه, واحلنابل(5)اامالكية

لذي يظهر لي  يد ال عىل التوقيت, وذلك ألن اامقصييود من  ا تنب بنن الوقف عىل ال هو القول 

 رشعية الوقف هو التصدق الدا،ا, وهو يقتيض أن يكون إنطاء الوقف عىل سبيل التنبيد.

 هذا األصل يف هذه اامسنلة. واهلل أعلا بالصواب. وعىل هذا فاامالكية واحلنابلة يف وجه االفون

 ويمكن أن يستدل هلذه القاعدو بام ينا:

 .(7)«من أحيا أروار ميتة فهي له»: ملسو هيلع هللا ىلص  قوله-1

 جعل ااملك له عىل التنبيد ون يقيده بوقت أو مدو معينة.ملسو هيلع هللا ىلص  وجه الداللة منه أنه

يباع أص::لها وال يبتاع وال  إن ش::ئت حبس::ت أص::لها، وتص::دقت هبا،  ي أنه ال»: ملسو هيلع هللا ىلص قوله-2

 .(8)«يوهب وال يورث

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(2/304.) 

 (.6/220(, وبدا،ع الصنا،ع: )2/569(, وفتح باب العناية: )398, 3/394( انظر: الدر اامطتار: )1)

 (.253-6/252(, وحتفة اامحتاج: )385-2/383ج: )( انظر: مغني اامحتا2)

(, ومعونة أوىل 7/35(, واالنصيياف: )450-2/449(, والكايف البن قدامة: )8/217( انظر: اامغني البن قدامة: )3)

 (.5/783النهى: )

 (.6/220( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.2/208االكليل: )(, وجواهر 7/91(, ورشح اخلريش: )4/87( انظر: حاشية الدسوقي: )5)

 (.4/588(, والفروع: )7/35( انظر: االنصاف: )6)

 ( 189) ( احلديث سبق ترجيه.7)

(, 12-4/11(, يف باب الرشور يف الوقف من كتاب الرشور, ويف )3/260( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه: )8)

-3/1255وصايا, ومسلا يف صحيحه: )باب ما للويص أن يعمل يف مال اليتيا وباب الوقف كيف يكتا من كتاب ال

= 
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 وجه الداللة منه ظاهر حيث أنه جعل سبيل الوقف عىل التنبيد.

القسييا الثاين من القاعدو وهو أن ملك اامنفعة حيتمل التوقيت, وال يكون عىل سييبيل التنبيد, 

 يمكن أن يستدل هلذا القسا بام ينا:

 .(1)﴾ۉۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ  ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ﴿قوله  عاىل: -1

وقد جعل االجارو بمدو ثامنية أعوام يف مقابل النكاح, واالجارو بيع اامنافع وهو احتمل التنقيت 

 هنا.

 .(2)«عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه»: ملسو هيلع هللا ىلص قوله -2

وجه الداللة من احلديث أنه دل عىل أن العارية  كون مؤقتة, فإذا انتهت مدهتا جيا عىل اامستعري 

 مالكها. ردها إىل

وألن اامنافع يف األصييل  تبع األعيان, فملكيتها بدون اعياهنا ملكية ناقصيية, ومتام ملكيتها -3

يقتيضيي ملكية أعياهنا, أو رجوعها إىل أصييحاهبا, وهذا يوجا أن  كون ملكية اامنافع مؤقتة وإال ال 

  كون أية فا،دو يف ملكية األعيان. واهلل أعلا

 ت القاعدة:خامساً: الفروع المندرجة تح

سا، شباه ندرج حتت القاعدو م سا،ل ل فقهية من أ سمل من اام طتمل عىل ق ها ونظا،رها وهي  

 الفقهية:

 باعتبار أهنا للتنبيد ال للتوقيت:مسا،ل ملكية األعيان  القسم األول:

نه من باب ملكية العل ال من باب ملكية الوقف أو ال ييء ااموقوف ال حيتمل التوقيت أل-1

 .(3)اامنفعة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . ( يف باب الوقف من كتاب الوصية من حديث عبد اهلل بن عمر 1256

 ( من سورو القصص .27( اآلية: )1)

سننه )2/265احلديث أخرجه أبو داود ) (2) ضمل العارية من كتاب البيوع, وال مذي يف  ( يف باب ما جاء يف أن العارية 5/269( يف باب يف  

سننه )مؤدا صدقات.قال ال مذي: 2/802و من كتاب البيوع, وابن ماجه يف  صحيح»( يف باب العارية من كتاب ال سن  وقال  «حديث ح

 (.5/348ضعف احلديث, انظر: إرواء الغليل ) , ولكن األلباين«صحيح االسناد عىل رشر البطاري»احلاكا: 

 (.412-411-16( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )3)

= 
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لو قال: وقفت داري سيينة أو إىل يوم يقدم احلاج ال جيوز الوقف ألن مقتىضيي الوقف  ومنها:-2

 .(1)ينافيهالتنبيد وهذا 

 لو اش ر يف اامبيع التوقيت فال يصح البيع. ومنها:-3

 يت:مسا،ل ملكية اامنافع باعتبار أهنا  قبل التوق القسم الثاين:

 هناك عدو مسا،ل منها:

سييتنجرو  يملك اامسييتنجر منفعة العل اامؤجرو خالل االجارو, وبعد انتهاء مدهتا العل اام-1

 .(2)يرجعها إىل مالكها

ن االعارو متليك أاامسييتعري يملك منفعة العل اامسييتعارو يف مدو االعارو عىل القول  ومنها:-2

 .(3)اامنفعة

مة:  قدا لك العل, وأ »قال ابن  عوا عىل أن للمسييتعري وال خالف بينها أن اامسييتعري ال يم

 .(4)«استعامل اامعار فيام أذن له فيه, وليس له أن يعريه  غريه

اامزارعة, فإن اامزارع يملك منفعة األرض بعوض, وذلك يف مدو اامزارعة وجيا عليه  ومنها:-3

 .(5)ردها عند انتهاء مدو اامزارعة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.417-16/416( والرشح الكبري للمقدا: )8/217ر: اامغني البن قدامة: )( انظ1)

 (.8/25( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.7/346(, واامغني البن قدامة: )449-2/448( انظر: فتح باب العناية: )3)

 (.7/347( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

(, واامقنع: 177-5/176(, ومواها اجلليل: )2/178الصغري: )(, والرشح 178-6/177( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )5)

(2/192-193.) 
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 زوال سبب امللك موجب لزوال امللكاملبحث الرابع: قاعدة: 
 

وهي قاعدو قليلة اامبنى وجامعة اامعنى,  ,ذه القاعدو من القواعد اامتعلقة بزوال ااملكية وانتقاهلاه

وهي  طييري إىل مسييا،ل األعيان التي زال عنها ملك أصييحاهبا, ثا انتقلت إىل ملك جديد, وهي 

 يف أحكام انتقال ااملك. هلا دور فعاٌل ألمهيتها بمضموهنا ومدلوهلا 

 كون من العنارص اآل ية:دراسة القاعدو  ت

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها:

هذه القاعدو من القواعد التي وردت يف موابن  عليل الفقهاء للمسييا،ل الفرعية, وهي باللف  

اماوردي يف احلاوي الكبري امذكور ذكرها ا ندوي يف موسييوعته اامطييهورو(1)ا , (2), وكذلك ذكرها ال

 ات  ؤكد مضمون هذه القاعدو.وللفقهاء رمحها اهلل عبار

أن الردو سييبا لزوال ااملك من حل وجودها ب ريق الظهور عىل ما »ومنها ما قال الكاسيياين: 

لك له فال حيتمل االرث ابينا وال وجود لل ءمع وجود سبا زواله فكان الكسا يف الردو ماالً ال م

 .(3)«فيوضع يف بيت مال اامسلمل كاللق ة

وكذلك اامبيع قبل القبض إذا اكتسييا كسييبًا ثا انفسييخ البيع هبالك »: (4)سييورومنها قال يف اامب

اامبيع قبل القبض عند أيب حنيفة رمحه اهلل  عاىل يسلا الكسا للمط ي وعندمها هو للبا،ع وحنتهام 

سلا ذلك هلا بعد ما ب ل  يف ذلك أن الكسا زيادو منفصلة عن األصل فيكون قيا  الولد فكام ال ي

األصييل فكذلك هذا. وهذا ألن ب الن ملكها عن األصييل بحكا انفسيياب السييبا فيه  ملكها عن

والزيادو إنام متلك بملك األصييل متولدو كانت أو غري متولدو فبعد ما انفسييخ سييبا ااملك هلا يف 

 .« ال يبقى سببًا املك الزيادو هلا األصل

امن عليه ألهنا أمانة يف يده وإن ضيياعت اللق ة من ملتق ها بغري  فريف فال ضيي»قال ابن قدامة: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.15/54( احلاوي الكبري: )1)

 (.2/196( موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )2)

 (.7/138( بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.5/71( اامبسور للسخيس: )4)
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ضاعت من األول فعليه ردها إليه ألنه قد ثبت له حق  شبهت الوديعة فإن التق ها آخر فعرف أهنا  فن

ال يزول ذلك بالضييياع فإن ن يعلا الثاين باحلال حتى عرفها حوالً فالتمول ووالية التعريف واحلف  

ااملك به كاألول وال يملك األول انتزاعها ملكها ألن سييبا ااملك وجد منه من غري عدوان فيثبت 

صاحبها فله أخذها من الثاين وليس له م البة األول ألنه  ألن ااملك مقدم عىل حق التملك وإذا جاء 

ت فعرفها ملكها أيضييًا, ألن إليه فنبى أخذها وقال: عرفها أن ن يفرر وإن علا الثاين باألول فردها

سقف وإن قال عرفها  ستنيا له يف التعريف ويملكها األول  رك حقه ف ويكون ملكها يل ففعل فهو م

األول ألنه وكله يف التعريف فصح كام لو كانت يف يد األول وإن قال: عرفها و كون بيننا ففعل صح 

 .(1)«أيضًا, وكانت بينهام ألنه أسقف حقه من نصفها ووكله يف الباقي

لو ألقى كسييو خبز »صييل فقال: وكذلك أشييار النووي يف اامنموع ما يؤكد مضييمون هذا األ

صيد وأوىل بنن ال متلك بل  سال ال ضًا عنها فهل يملكها من أخذها... قالوا: ومها مر بان عىل إر معر

 بقى عىل ملك األول ااملقي ألن سبا ااملك يف الصيد اليد وقد أزاهلا ورده إىل االباحة.. هذا اخلالف 

لها عىل ظاهر اامذها ألن القرا،ن الظاهرو كافية يف د أكوأما االباحة فحاصييلها امن أرايف زوال ااملك 

 .(2)«االباحة

ده شبكة فتعلق هبا صيد ففيه عن انسان ولو انسل»ومن  لك العبارات الدالة عىل أصل القاعدو: 

سعًا ن يملك,  ضيق ملك وإن كان وا سد اامنافذ وهو  سان فإن  سمكة بركة إن وجهان, ولو دخلت 

هو سييبا ااملك. أما زواله فال يزول ااملك بانفالت الصيييد عن يده أو عن  ونزل منزلة التحنر هذا

شييبكته وال بإبالقه إياه ولو قصييد حتريره ففيه وجهان: أحدمها:أن ملكه قا،ا كام لو أعتق محاره. 

والثاين: أنه يزول ألن للصيييد منعة واسييتقالالً ولو أعرض عن كسييو خبز فنخذها غريه فهل يملك 

 .(3)«بان وأوىل بنن ال يملكففيه وجهان مر 

هذه العبارات وغريها  لقي الضييوء عىل أن أصييل هذه القاعدو مما اعتنى به الفقهاء قدياًم, وهي 

 قاعدو يستمر العمل هبا يف باهبا.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/16( اامغني البن قدامة: )1)

 (.9/132( اامنموع رشح اامهذب: )2)

 (.7/120( انظر: الوسيف للغزايل: )3)

= 
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 مفردات القاعدة:شرح ثانياً: 

لت معناه يف اللغة: التحول, واالنتقال, ويقال: زال من مكانه, وعنه واضييمحل, وزا :اللوال-أ

 .(1)الطمس: أي مالت عن كبد السامء, ومنه الزوال هو الوقت الذي  كون فيه الطمس يف كبد السامء

 واامقصود بالزوال هنا معناه اللغوي وهو الذهاب واالستحالة.

 ذلك. االحياء, والبيع, واالرث, والتولد ونحومثل  زوال سبا ااملك -ب

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

صيييغتها اامذكورو  نص عىل أن سييبا ااملك الذي ثبت به ااملك يف العل وغريها إذا القاعدو ب

ذها وانتقل فإنه يكون موجبًا لزوال ملكه, وانتقال ملكه إىل غريه, ألن األصييل يف الرشيييعة أن 

 األعيان اامملوكة ال ينتقل عنها ملك أصحاهبا إال باختيارها كام أن األصل يقرر أن األمالك اامستقرو

ال ينتقل ملكها إىل غري مالك. وعىل هذا زوال سييبا ااملك موجا لزوال ملك اامالك وكذلك هو 

 موجا النتقال ملكه إىل غريه, فيكون موجبًا لثبوت ملك اامتملك.

والقاعدو بمدلوهلا  فيد أنه إذا ثبت يف يشء ملك أحد بسييبا من أسييباب ااملك اامرشييوعة فإن 

سييببه, وهي بعبارهتا اامصييوغة  فيد أيضييًا أهنا  تعلق بنسييباب ااملك  ملكه ال يزول ما ن يثبت زوال

 اامنطئة مثل االحياء واالق اع ومتلك اللق ة.

 ويط ر يف زوال سبا ااملك:

 أن يكون زوال سبا ااملك ظاهرًا ال حيتمل غريه.-1

 أن يكون زواله باختياره وقصده.-2

ار مثل االرث واستحقاق اامال ااموقوف ونحو أن ال يكون زواله إسقابًا فيام ال يقبل االسق-3

 ذلك.

 واخلالصة أن معنى القاعدو يسوغ أن يكون بعبارو أن زوال ملك اامالك موجا لسقور حقه يف

 ملكه, ومفيد النتقال مكله إىل غريه.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها والعمل بها:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.408-407(, واامعنا الوسيف: م)1306(, والقامو  اامحيف: م)98( انظر: اامصباح اامنري: م)1)

= 
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ه تالف هبذا االبالق ال  عدو  قا لةال ية يف اجلم ها الفقه امذا كان ترجيها (1)ا أصييول ا , وإن 

 و فريعها عىل القاعدو يف بعض مسا،لها يوحي إىل وجود خالف يف اعتبار القاعدو وصحتها.

سبا ااملك  سبا ااملك يومي إىل أن اخلالف ال يزال قا،اًم يف حتديد زوال  كام أن  كييفها لزوال 

 وبالتايل انتقاله إىل غريه.

سنلة ذكروالقاع رصه هادو مبنية عىل م طافعي رمحه اهلل, كام ذكرها اامزين يف خمت , وهي (2)االمام ال

وهذا كام قال إذا ملك صيييدًا »غريه فهو لألول. قال ااماوردي:  من أحرز صيييدًا فنفلت منه, فصيياده

ه يف الرب أو كه عنه سواء بال مكثه أو قرص وسواء بعد عنلباالص ياد أو بابتياع, وأفلت منه ن يزل م

ية مذها احلنف لدواب, وهذا  كان من ال ري أو من ا ية(3)قرب من اامرصيي, وسييواء  , (4), والطيييافع

 .(5)واحلنابلة

 واستدلوا بام ينا:

صيد باالبتياع كام يملك باالص ياد, فلام ن يزل به ااملك عام ابتاعه باالنفالت ن -1 بننه يملك ال

 .(6)يزل به ااملك عام صاده

بالرجوع إىل دار احلرب كذلك الصيييد إذا السييبيء, وال يزول ملكه عنه بيملك عبده وألنه -2

 .(7)باالنفالتاالص ياد ن يزل ملكه عنه بملكه 

كه عنه بعد وسييمه فوجا أن ال يزول به قبل لوألنه لو وسييا الصيييد قبل انفال ه ن يزل م-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واامغني البن قدامة: 15/54(, واحلاوي الكبري: )3/223(, ومواها اجلليل: )7/138( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )1)

 (.4/214(, وكطاف القناع: )6/16)

 (, مع احلاوي الكبري للاموردي.15/53( خمترص اامزين: )2)

 (.31-3/30( وما بعدها, ورشح فتح القدير: )2/221( انظر: حاشية ابن عابدين: )3)

 (.4/279( وما بعدها, ومغني اامحتاج: )45-15( انظر: احلاوي الكبري: )4)

 (.6/226: )(, وكطاف القناع564, 8/653( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.15/54( انظر: احلاوي الكبري: )6)

 ( انظر: اامصدر السابق.7)

= 
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 .(1)لهوسمه  ألن الوسا اما ن يؤثر يف ثبوت ااملك ن يؤثر يف زوا

وخالفها فقهاء اامالكية يف جز،ية, فقالوا: إن بعد يف الرب مع قرب اامكث زال ملكه عنه, وكذلك 

 .(2)إن كان هروبه هروب  وحش

ه ااملك بحيث ببقوا القاعدو عىل بوذلك ألن االمسيياك سييبا ااملك, فإذا زال باالنفالت زال 

 هذا اامثال.

صيييد الرب جلواز اختالبه بمنفلت فحرم ويف إ اعها  رمحيعىل ملكه بعد انفال ه  وألنه لو بقي

 .(3)عىل إباحة صيده دليل عىل أن اامنفلت عا،د يف االباحة إىل أصله

صيده بعد إحرازه ومتلكه وهل  سل اامالك  صورهتا أن ير سال:  سنلة االر وكذلك اختلفوا يف م

 هذا االرسال يعترب سببًا لزوال ااملك فيكون موجبًا لزواله أم ال؟

 اختلفوا يف اامسنلة عىل قولل:

أنه ال يزول ملكه بإرسييال اامالك له, وأن الصيييد ال ارج عن ملك صيياحبه  القول األول:

 باالرسال أو االعتاق.

, ألن رفع اليد عنه ال (6), واحلنابلة يف اامذها(5), والطييافعية يف األصييح(4)وهذا مذها احلنفية

 ه.أرسل بعريلو يقتيض زوال ااملك عنه كام 

سال وهو مذها اامالكية القول الثاين: طافعية يف القول الثاين(7)أنه يزول ملكه باالر , وهو (8), وال

 .(9)احتامل عند احلنابلة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( انظر: اامصدر السابق.1)

 (.3/223( انظر: مواها اجلليل: )2)

 (.15/54( انظر: احلاوي الكبري: )3)

 (.2/221( انظر: حاشية ابن عابدين: )4)

 (.4/279( انظر: مغني اامحتاج: )5)

 (.6/226(, وكطف القناع: )564-8/563( انظر: اامغني: )6)

 (.3/223( انظر: مواها اجلليل: )7)

 (.4/279( انظر: مغني اامحتاج: )8)

 (.564-8/563( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

= 
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 .(1)وذلك ألن األصل االباحة واالرسال يرده إىل أصله

 وينا بيان اامسنلة يف قاعدو ال ك واهلل ويل التوفيق.

نقلا إىل أصل القاعدو, وإنام اخلالف عا،د لتطرجيها. واهلل وإذا ثبت هذا علا أن االختالف ال ي

 أعلا.

 خامساً: الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة:

 القاعدو حتوي بنبرافها مسا،ل كثريو من باب زوال سبا ااملك, أذكر هنا  لة منها:

صاحبه فهو-1 سلمل ون يعرف  شيئًا عليه عالمة اام سلمون من الكفار  غنيمة جتوز  لو غنا اام

سبا ااملك.  ستيالء ون يتحقق ما يمنعه بل ثبت فيه زوال  سبا ااملك وهو اال سمته ألنه قد وجد  ق

 .(2)فإن كان فيها يشء موسوم عليه حبس يف سبيل اهلل رد إىل أهله ألنه قد عرف مرصفه

علا حتى لو التقف اللق ة الضا،عة شطص آخر لزمه ردها إىل األول مع علمه فإن ن ي ومنها:-2

عرفها حوالً ملكها ألن سبا ااملك وجد منه من غري عدوان فثبت ااملك له كاألول وال يملك األول 

صاحبها أخذها من الثاين وليس له م البة األول فإن علا الثاين باألول فردها  انتزاعها منه, فإن جاء 

 .(3)ًا يل أو بيننا صحوأبى أخذها وقال: عرفها أنت فعرفها ملكها, وإن قال: عرفها و كون ملك

لو اصيي اد صيييدًا ثا أعرض عنه فناء آخر فنخذه هل هو لألول أم للثاين عىل أنه  ومنها:-3

 .(4)متلكه؟ ترج عىل هذا األصل

سبا  ومنها:-4 سلمون عىل أمالك الكفار فإن ملك الكفار قد يزول عنها لزوال  ستوىل اام لو ا

رصفها فيها ون يزل  ملكها  بدليل أنه ال ينفذ عتقها يف العبيد صح   الذين حصلوا يف الغنيمة وال ي

 .(5)ملكها إال غري مالك إذ ليست يف هذه احلالة مباحة علا أن ملكها زال إىل الغانمل

ملك  نلو قال رجل جلاريته: كل ولد  لدينه فهو حر, فام ولد ه يف ملكه فهو حر  أل ومنها:-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( اامرجع السابق.1)

 (.4/313( انظر: الكايف البن قدامة: )2)

 (.4/214(, وكطاف القناع: )5/278( انظر: اامبدع: )3)

 (.3/257(, وروضة ال البل: )6/25غني البن قدامة: )( انظر: اام4)

 (.9/308( انظر: اامغني: )5)

= 
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م يف ااملك وقيام سييبا ااملك عند التعليق كقيام ااملك يف األم سييبا املك الولد فإن اجلنل يتبع األ

صحة التعليق. أال  رى أن يف اليمل اامضاف جعل التعليق بسبا ااملك وهو الرشاء كالتعليق بااملك 

ولو كان ااملك موجودًا يف اامحل الذي يالقيه وقت التعليق كان التعليق صييحيحًا فكذلك إذا كان 

يعتق ما ن  لد ألنه جعل رشر العتق الوالدو وإن مات ااموىل وهي حبىل ثا سييبا ااملك موجودًا وال 

 .(1)ولد ه ن  علق ألهنا صارت ملكًا للوارث بااموت فإنام وجد الرشر بعد زوال ملك اامعتق

لو باع اامطيي ي من غريه ثا اشيي اه ثا وجد به عيبًا ن يرده عىل البا،ع األول فدل أن  بدل  ومنها:-6

 .(2)لك كتبدل العل وهو كذلك موجا لزوال ااملكسبا اام

سا للند الذي له يف  ومنها:-7 صل البيع ألن البيع ا لو باع اهلازل ملكه مع هزله عىل أنه غري راض بن

سبا ااملك ال ينعقد البيع بينهام موجبًا  صادقا عىل أهنام ن يبارشا ما هو  ضد اجلد فإذا   الرشح حكا واهلزل 

 .(3)للملك

لو أقر بعبد يف يده أنه ابن فالن أودعه إياه, أو قال: هو حر ن يملك فالقول قوله ألنه نفى  ا:ومنه-8

ملكه عن هذا العل ون يظهر له فيه سييبا ااملك فإن الظاهر كونه يف يده واليد يف اآلدمي ال  كون دليل 

 .(4)ااملك, فزوال سبا ااملك بإقراره موجا لزوال ملكه

سييوق قبل الق ع فهل يوجا ااملك لزوال ملك اامسييوق منه, وال جيا عليه لو ملك اام ومنها:-9

 .(5)الق ع أم ال؟ قيل: ال يوجا ااملك ألنه ضامن دم ولو كان يوجبه فإنام يوجبه يف العل

لو رسق اامطيي ي اامبيع الذي فيه خيار البا،ع ثا أسييقف البا،ع اخليار فإنه ال يق ع لذلك  ومنها:-10

 .(6)متت عىل عل غري مملوك ولكن فيه سبا ااملك للسارق وهو أن السقة

مطيي  فهو للثاين لسييبا زوال ملك األول, وكذلك لو صيياد با،رًا يف  من با،ر ند  ول  ومنها:-11

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/131( انظر: اامبسور للسخيس: )1)

 (.9/166( انظر: اامبسور: )2)

 (.24/55( انظر: اامبسور: )3)

 (.25/75( انظر: اامبسور للسخيس: )4)

 (.2/104( انظر: اهلداية رشح البداية: )5)

 (.5/418ح فتح القدير: )( انظر: رش6)

= 
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يه قربان أو يف عنقه  يًا يف أذن عرف بذلك ثا ينظر فإن كان هروبه ليس  قالدورجله سييياقان أو ظب

جد عليه لربه وإن كان هروبه هروب انق اع و وحش فالصيييد هروب انق اع وال  وحش رده وما و

 .(1)خاصة لصا،ده دون ما عليه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/223( انظر: مواها اجلليل: )1)
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امللك ال يزول إال بقبول املتملك املبحث اخلامس: قاعدة:  

 

هذه القاعدو  تعلق بانتقال ااملك أيضييًا, وهي  فيد أحكام زوال ااملك يف اهلبات والع يات وما 

 إىل ذلك.

 الوجه التايل:دراسة القاعدو  كون عىل 

 أصل القاعدة ووضعها: أوالً: الكالم على

شار إليها ااماوردي يف كتابه فقال:  صيغتها اامذكورو أ ولو نوى متلكها ثا أراد أن "هذه القاعدو ب

يرفع ملكه عنها, لتكون أمانة لصيياحبها, ن يسييقف عنه ضييامهنا, ويف ار فاع ملكه عنها وجهان: 

املك ال يزول إال بقبول اامتملك, فعىل هذا يكون مالكًا اما حدث من أحدمها: ال ير فع ملكه  ألن ا

 ولبنها لبقا،ها عىل ملكه. درها

 والوجه الثاين: ير فع ملكه عنها مع بقاء ضامهنا, وذلك أحور امالكها.

ب نه اما جاز أنفوجه ذلك أ ل مالكها جاز أن يزول ملكه عنها من غري قبول ذيتملكها من غري 

 .(1)«ونسلها ملكًا لرهبا  بعًا ألصلها وعليه ضامنه كاألصل درها هذا يكون احلادث من متملكها, فعىل

 دخل اللق ة يف ملكه عند متام التعريف حكاًم كاامرياث وقيل: »: (2)وجاء يف اامغني ما مفاده

 تملك,إهنا ال  دخل يف ملكه قبل االختيار, وذلك ألن هذا متلك بعوض فلا حيصييل إال باختيار اام

ولو أخذها ثا ردها إىل موضعها ضمنها, ألهنا أمانة حصلت يف يده فلزمه حفظها , فإذا ضيعها لزمه 

 .« عة, و ركها يف موضعها  ضييعها...ضامهنا كام لو ضيع الودي

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها:شرح ثانياً: 

 القبول: -أ

والً: أخذه عن بيا خابر, يقال قبل من قبل ال ييء َقبوالً وقب ا: بالفتح والضييالقبول يف اللغة

ته عند خروجه لة الولد:  لق قاب لت ال ته, وقب لت القول: صيييّدق هلدية ونحوها, قب ,والقبول من (3)ا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8-8/7( احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 (.315, 314, 301-8/300( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.520(, وخمتار الصحاح: م)186( انظر: اامصباح اامنري: م)3)

= 
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 , وقبل العمل: رضيه.(1)ا عىل االبل: إذا استقينا عىل رؤوسهانالرياح: الصبا, وأقبل

 .(2)استنابه فالقبول هو الرضا بال ء وميل النفس إليه, وقبل اهلل الدعاء:

 : القبول يف االصطالح

قال صيياحا التعريفات الفقهية: هو ثاين كالم من أحد العاقدين بعد االجياب ألجل إنطيياء 

 .(3)الترصف وبه يتا العقد

ستعمله الفقهاء يف معناه اللغوي عالمة عىل الرضا بال ء يف العقود كالبيع واالجارو  والقبول ا

صديق الكال طمل األخذ واالحراز واالختيار وما ونحو ذلك, وبمعنى   طهادو وي م, وذلك كام يف ال

 .(4)يدل عىل ذلك

واامقصود بالقبول يف القاعدو هو ما يدل عىل اختيار التملك بقبوله ااملك مثل األخذ, واالحراز, 

 والسي رو عىل ال ء, واهلل أعلا بالصواب.

 لك:متمال -ب

سا فاعل من التملك, يقال: متلك ال ء , واامتملك هو الذي (5): إذا امتلكه, وملكه قهراً وهو ا

ااملك عىل يشء ما ون يثبت ملكه بعد, وأما اامالك فهو الذي ثبت ملكه يف يشء, وهو  إثباتيريد 

 صاحا ااملك.

 ويظهر هذا الفرق يف اامثال اآلا:

اامتملك  وهو أن يويص رجل آلخر شيئًا, فاامويص هنا اامالك أي صاحا ااملك, وااموىص له هو

 ض لنفسييه ااملك ل ييء ما مثل اامتلقف إذا أراد متلك فعىل اام قبل قبول الوصييية, وي لق أيضيياً 

 .(6)اللق ة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.842( انظر: معنا مقاييس اللغة: م)1)

 (.520(, وخمتار الصحاح: م)186ح اامنري: م)( انظر: اامصبا2)

 ( .1/76(: )168(, رشح اامنلة, اامادو: )170( انظر: التعريفات الفقهية: م)3)

(, وحاشييية 6/151(, واحل اب: )706, 509, 508, 376, 4/11( انظر: الدر اامطتار وحاشييية ابن عابدين عليه: )4)

 (.3/561ني: )(, واامغ2/2(, وجواهر االكليل: )3/8اجلمل: )

 (.886( انظر: اامعنا الوسيف: م)5)

 (.2/218( انظر: جواهر االكليل: )6)
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 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن زوال ااملك وانتقاله ال يكون إال إذا حصل قبول اامتملك يف 

ه واختياره فإن ن حيصييل منه قبول ااملك فال يزول ملك اامالك وال يربأ ذلك, فااملك يتوقف عىل قبول

من ضييامنه. وذلك ألن ااملك ال جيوز انتقاله إىل غري مالك كام أن ال ييء بعد ثبوت ااملك فيه ال يعود 

 مباحًا.

ط ر يف زوال ملك اامالك قبول اامتملك لذلك, وأن ااملك ال طري إىل أنه ي  والقاعدو بمدلوهلا  

 يزول عن مالكه قبل ذلك وإن أراد اامالك إزالة ملكه وإسقابه.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار القاعدة وصحتها والعمل بها:

 .(1)القاعدو هبذا االبالق اعتربها الفقهاء رمحها اهلل يف اجلملة

لة اللق ة التي  ,ولكنها اختلفوا يف ترجيها عىل بعض الفروع لك الفروع: مسييين ينبني ومن  

 عليها أصل هذه القاعدو:

 اختلفوا فيها عىل ثالثة أقوال:

: إن ااملتقف إذا أخذ اللق ة ثا عرفها ال يزول عنها ملك صييياحبها حتى يتملك القول األول

 ااملتقف بالقبول واالختيار.

 .(4), واختاره أبو اخل اب من احلنابلة(3), والقول الراجح عند الطافعية(2)وهذا مذها اامالكية

 .(5)وذلك ألن هذا متلك بعوض, فلا حيصل إال باختيار اامتملك كالرشاء

يض مدو التعريف, ويدخل يف ملك اامتملك حكاًم  القول الثاين: صاحا اامال بعد م يزول ملك 

 ولو ن يقبله.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قا،ق: )1) لدسييوقي: )3/307( انظر:  بيل احل ية ا حاشيي نة الكربى: )4/121(, و امدو هذب: 6/178(, وا (, واام

 (.3/314ناع: )( وما بعدها, وكطاف الق8/315(, واامغني البن قدامة: )5/291(, وروضة ال البل: )1/448)

 (.2/218(, وجواهر االكليل: )4/121( انظر: حاشية الدسوقي: )2)

 (.2/415( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 (.301-8/300( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.8/300( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

= 
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 .(2), وهو قول للطافعية(1)وهذا مذها احلنابلة

 .(3)«مال  لسبيلف ذا جاء صاحبها وإال فهي »: ملسو هيلع هللا ىلص واستدلوا بقوله

 وجه الداللة منه أنه لو وقف ملكها عىل متلكها لبينه له, ون جيوز له الترصف قبله.

كاالحياء  لك حكاًم  به اام بت  فإذا  ا وجا أن يث با للتملك,  قار والتعريف سيي وألن االلت

 .(4)واالص ياد

لك مالكها إنه ال يزول ملكها عن صيياحبها, ولو بقبول اامتملك بل يبقى عىل م القول الثالث:

 .(5)ا احلنفيةهذم وهذا

 .(6)بيح ال يزول باالباحةوذلك ألن التمليك من اامنهول ال يصح, وملك اام

هو القول بنن اللق ة متلك بعد االلتقار والتعريف, وأن زوال ملكه ال حيتاج  الذي يظهر لي 

عد  فت اللق ة ب لة  ظهر فيام لو  ل بل قبول إىل قبول اامتملك, وثمرو اخلالف يف اامسييين قار وق االلت

 اامتملك هل هي من ملك صاحبها أو من ملك ااملتقف؟

 والقاعدو  طري إىل أن ااملك ال يزول عنها إال بعد قبول اامتملك. واهلل أعلا بالصواب.

 امن أراد ذلك عىل قولل: اختيار التملك يف مسنلة اش ار  و اختلفوا

اللق ة يف ملكه عند متام التعريف حكاًم كاامرياث,  كدخول إنه يتملك بدون اختياره,  القول األول:

 . (8)وهو وجه للطافعية (7)هذا مذها احلنابلة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/300( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.2/415( انظر: مغني اامحتاج: )2)

 .  ( من كتاب اللق ة12/253أخرجه مسلا يف صحيحه )( احلديث 3)

 (.8/301( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (3/307(, و بيل احلقا،ق: )3/96( انظر: فتح باب العناية: )5)

 (.3/96( انظر: فتح باب العناية: )6)

 (, واالنصاف مع الرشح الكبري: 8/300( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 ( . 2/415(, ومغني اامحتاج: )8/15( انظر: احلاوي الكبري: )8)

= 
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  (1) استدل أصحاب القول األول بام ينا:

كاالحياء  -1 به ااملك حكاًم  بت  فإذا  ا وجا أن يث قار والتعريف سييبا للتملك,  ألن االلت

 .  (2)واالص ياد

سبا يملك به, فلا يقف-2 سباب وذلك  وألنه  سا،ر األ ااملك بعده عىل قوله, وال اختياره, ك

فإذا أ ى هبا ثبت احلكا قهًرا وجرًبا من اهلل  عاىل غري  ألن اامكلف ليس إليه إال مبارشو األسييباب, 

 .  (3)موقوف عىل اختيار اامكلف

, وهقد (4)لطييافعيةملك باختيار التملك, فإن ن ا  التملك ن يملك, هذا مذها اتأنه ي القول الثاين:

 .  (5)اختاره أبو اخل اب من احلنابلة

 استدل أصحاب القول الثاين, بام ييل: 

 .  (6)«..ف ن جاء صاحبها وإال فشأن  هبا.ملسو هيلع هللا ىلص: »بقوله -1

 رّد أمرها إىل اختياره, ولذا فال يثبت له ااملك إال بعد االختيار . ملسو هيلع هللا ىلص هذا اللف  يدل عىل أنه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/301( انظر: اامغني: )1)

 ( . 8/15(, واحلاوي الكبري: )8/301( انظر: اامغني: )2)

 ( . 8/301( انظر: اامغني: )3)

 ( للطافعية يف اامسنلة ثالثة أوجه: 4)

 ن  كون أمانة فال  دخل .أحدها: أنه يملكها بميض احلول وحده إال أن اتار أ 

 والثاين: أنه يملكها باختيار التملك أو بالنية . 

 والثالث: أنه ال يملكها إال باالختيار والترصف فيها, وهو ما ن يترصف غري مالك .  

 ( . 12/249(, ورشح صحيح مسلا للنووي: )2/415(, ومغني اامحتاج: )8/15انظر: احلاوي الكبري: ) 

 ( . 8/300ي البن قدامة: )( انظر: اامغن5)

يه, أخرجه البطاري يف صييحيحه: )6) باب إذا ن يوجد صييياحا 165-166, 163, 3/149( احلديث متفق عل ( يف 

, 2427اللق ة.. وباب إذا جاء صيياحا اللق ة ... وباب من عرف اللق ة ون يدفعها ... من كتاب اللق ة, برقا: )

يف باب معرفة العفام والوكاء وحكا ضيالة الغنا واالبل من ( 12/247(, ومسيلا يف صيحيحه: )2438, 2429

 (, برواية زيد بن خالد اجلهني . 4473كتاب اللق ة, برقا: )

= 
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 .  (1)حيصل إال باختيار اامتملك كالرشاء ألن هذا متلك بعوٍض, فلا-2

يه إال -3 كان عل ما  قل عن  فاقتفى إاّل ينت ًنا  كان مؤمت عد أن  عد احلول ب له التملك ب وألنه أبيح 

 .  (2)باختيار ما أبيح له

لذي يظهر لي  لك -هو القول األول- ا نه التم بت   وهو أ فاظ يث لة األل لدال لك  حكاًم وذ

 واهلل أعلا الصواب .  . ة اامال من الضياعالواردو يف احلديث, ولصيان

 

اخامساً:االفروعاالمندرجةاتحتاالقاعدة:

  ن بق عىل هذه القاعدو  لة من اامسا،ل الفقهية منها:

لو باع رجل شيئًا من ملكه فإنه يثبت له متلك ثمن اامبيع كام يثبت للمط ي متلك اامبيع, وهو -1

ال بد من قبول اامطيي ي وبه حيصييل انتقال ااملك من جانا ال حيصييل بمنرد االجياب من البا،ع بل 

 .(3)البا،ع

الغنيمة ال يملكها الغانا إال باختياره وقبوله, فلو أسقف حقه قبل القسمة وقبل قبوله  ومنها:-2

 .(4)ال يزول ملكه

 .(5)لو أقرض رجاًل فإنه ال يملك القرض إال بالقبض ومنها:-3

أن  زوج نفسها منه فقبلت, عتقت ألنه أعتقها بعوض فيزول  لو أعتق رجل أمته عىل ومنها:-4

  (6) يزول ملكه عنها,ملكه بقبول العوض, كام لو باعها. وإن ن  قبل ال

هلا: أنت حرو عىل ألف درها, فإنه يزول ملكه بقبول العوض, بطالف ما إذا  وكذلك إذا قال

ذلك ليس بمعاوضة بل هو  نقبول ما ن يؤد, أله ال يعتق باله: إن أديت إيل ألفًا فننت حر, أنقال لعبد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/300(, واامغني البن قدامة: )2/415( انظر: مغني اامحتاج: )1)

 ( . 8/15( انظر: احلاوي الكبري: )2)

 (.4/232(, ورشح فتح القدير: )7/143(, واامبسور: )2/165( انظر: حاشية البنريمي: )3)

 (.4/189( انظر: االنصاف: )4)

 (.331-12/330( انظر: الرشح الكبري للمقدا: )5)

 (.2/281( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )6)

= 
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 .(1) عليق وهو  عليق احلرية برشر األداء إليه ون يوجد الرشر

ا مىضيي من لو بقيت الع ية بيد مع يها قبل القبول والقبض سيينل فال زكاو فيها ام ومنها:-5

ألنه  ,-بالكسيي- ي لعدم القبض, وال عىل اامع -بالفتح-ال عىل اامع ى  األعوام عىل واحد منهام .

بقبول اامع ى  بل أهنا عىل ملكه من يوم الصييدقة, ولذا  كون له الغلة من يوم الع ية, وهذا عند 

 .(2)بعض اامالكية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/281( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.336( انظر: الثمر الداين يف رشح رسالة القريواين: م)2)
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 امللك بالعوض يوجب متليك املعوض : انتقالاملبحث السادس: قاعدة
 

حكام ثبوت أعالو من القواعد اامتعلقة بانتقال ااملك يف عقود اامعاوضييات وهي   هذه القاعدو

 ااملك يف البدلل, سواء كان عوضًا أو معوضًا.

 ودراسة القاعدو  نا عىل الوجه اآلا:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

هو أن الطييفيع يملك الطييقص »هذه القاعدو باللف  اامذكور ذكرها ااماوردي يف كتابه فقال: 

لكان مقرًا املك اامط ي, ولو حدث منه نامء لكان للمط ي, فوجا عن اامط ي, بدليل أنه لو  ركه 

أن  كون العهدو عليه كام كانت عىل البا،ع للمط ي. وحتريره قياسًا أن انتقال ااملك بالعوض يوجا 

وهي من القواعد التي اعتنى الفقهاء باالشييارو  .(1)«متليك اامعوض, فوجا أخذه بالعهدو عىل البا،ع

 بن التعليل. إليها يف موا

ستلزم ملك العوض ضًا بلف : اامعاوضة   , وهناك عبارات  ؤكد مضمون (2)والقاعدو وردت أي

صنا،ع ههذ وألن اامهر عوض عن ااملك ألنه جيا »: (3)القاعدو ومن  لك اامؤكدات ما جاء يف بدا،ع ال

 .« بمقابلة إحداث ااملك... وثبوت العوض يدل عىل ثبوت اامعوض

أما إذا اسييتوىف اامعقود عليه فألنه يملك اامعوض فيملك اامؤاجر العوض يف و»وقال أيضيييًا: 

 .(4)«مقابلته حتقيقًا للمعاوضة اام لقة و سوية بل العاقدين يف حكا العقد اام لق

حكا اامعاوضييات ثبوت احلكا بقبول »وقد جاء يف رشح فتح القدير ما يؤكد هذا اامدلول: 

العوض يف احلال كام يف البيع وكام إذا بلقها عىل مال فقبلت وهذا ألن ااموىل ثبت ملكه يف العوض 

الكا،ن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن اامعوض وإال اجتمع العوضيييان يف ملكه حكاًم 

 .(5)للمعاوضات وصار كالبيع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .7/283: )( احلاوي الكبري للاموردي1)

 .6/134( انظر: االنصاف للاموردي: )2)

 (.2/331( بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.4/203( بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.5/4( رشح فتح القدير: )5)

= 
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ومتلك اامرأو اامسييمى بالعقد إن كان صييحيحًا : »(1)يف ما يفيد هذا اامعنىوذكر ابن قدامة يف الكا

 .« ومهر اامثل يف ااموضع الذي جيا فيه ألنه عقد يملك فيه اامعوض بالعقد فملك العوض به كالبيع

سليا اامعوض كام »: (2)ويف اامبدع ستحق الزوج   سليا اامرأو  ألن بالعقد ي وإذا  ا العقد وجا  

 .« أو  سليا العوض وكاالجارو ستحق اامر

ومتلك الزوجة الصداق اامسمى بالعقد حاالً كان أو مؤجاًل »ويقرر هذا اامضمون ما ينا أيضًا: 

فيدل عىل أن الصداق كله   (3) «إن أعطيتها إزارك جلست وال إزار ل »لقوله عليه الصالو والسالم : 

به  لك  قد يم نه ع يه يشء وأل جل ف كالبيع للمرأو وال يبقى للر كاماًل  به اامعوض  لك  العوض فتم

 .(4)«وسقور نصفه بال الق ال يمنع

ودخول بدل صيياحبه يف ملكه من حكا العقد كام أن »ويقرر هذا ما جاء يف اامبسييور أيضييًا: 

خروج البدل الذي من جانبه عن ملكه من حكا العقد فإذا ن يثبت أحدمها النعدام الرشيير فكذلك 

 اآلخر امعنيل:

أنه لو دخل العوض يف ملكه بحكا العقد ون ارج العوض عن ملكه اجتمع البدالن  أحدمها:

 يف ملك رجل واحد بحكا اامعاوضة مع كوهنا بمحل النقل وذلك ال جيوز.

نه لو دخل يف ملكه من غري أن ارج البدل اآلخر عن ملكه كان مالكًا بغري عوض  ,والثاين: أ

وإذا ثبت ااملك له بغري عوض فال جيوز أن  ,به بغري عوضوليس هذا بموجا البيع إن ثبت ااملك 

 .(5)«جيا عليه العوض بعد ذلك إذن يكون ذلك عوضًا يلزمه عن ملك نفسه

بنصييلها  -رمحها اهلل-هذه العبارات وغريها من الفقهاء   وضييح بكل رصاحة أن القاعدو 

 ولفظها مما استمر عليه العمل لدى الفقهاء.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/93( الكايف البن قدامة: )1)

 (.7/192( اامبدع: )2)

نه : )( 3) باب يف التزويو عىل العمل 6/316احلديث أخرجه أبو داوود يف سيين يعمل, من كتاب الصيييداق برقا: ( يف 

 .  ( 6/345و هو حديث صحيح . انظر: إرواء الغليل: )  2113,2111

 (.2/175(, ومنار السبيل: )5/104( وكطاف القناع: )2/75( اامهذب: )4)

 (.13/65( اامبسور للسخيس: )5)

= 
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 لقاعدة وما يتعلق بها:مفردات اشرح ثانياً: 

 معنى العوض لغة واصطالحاً: -أ

ضة وهو البدل واحد األعواض, قال: العوض يف اللغة ضًا ومعو ضًا وعيا ضه عو صدر عا : م

عاضيه وأعاضيه وعّوضيه  عويضيًا وعاوضيه أي أع اه العوض, واعتاض و عّوض أخذ العوض, 

لعوض كعنا: اخللف, ومنه , واعتاضييه: جاءه بالبًا للعوض وا(1)واسييتعاض أي بلا العوض

 .(2)اامعاوضة: مقابلة العوض. يقال: عاوضه: أع اه عوضه

 فعاوضه: أع اه إياه.

 .(3): هو م لق البدل, وهو ما يبذل يف مقابلة غريهالعوض يف االصطالح

 .(4)وي لق عىل الثمن, وهو اسا اما هو عوض عن اامبيع, والثمن أخص من العوض

وهو اامسييتحق بالعوض يف عقد اامعاوضيية, مثاًل: الصييداق  واامعوض مفعول من التعويض,

 عوض يف عقد النكاح, والبضع معوض فيه, كام أن الثمن عوض واامبيع معوض يف عقد البيع.

 .(5)والعوض هو البدل, واامعوض هو اامبدل منه

 قولهم: تمليك المعوض:-ب

وض, واامعوض قد يكون اامقصييود بتمليك اامعوض هو ثبوت ااملك يف ال ييء الذي يقابل الع

 ماالً مثل اامبيع, وقد يكون منفعة مثل االجارو, وقد يكون انتفاعًا مثل البضع. واهلل أعلا.

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:

القاعدو باللف  اامذكور  دل عىل أن ااملك إذا ثبت يف يشء ما ثا انتقل إىل غري مالكه بالعوض 

فاامعاوضيية  سييتلزم انتقال ااملك يف  ,جيتمع البدالن يف ملك واحدفإنه يوجا متليك اامعوض لئال 

ط ي إليه, البدلل  فمثاًل: البا،ع إذا باع مبيعه بالعوض فإنه يثبت له ااملك يف العوض بانتقال ملك اام

 كام أنه يثبت للمط ي ااملك يف اامعوض وهو اامبيع بانتقال ملك البا،ع إىل اامط ي.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.462(, وخمتار الصحاح: م)166( انظر: اامصباح اامنري: م)1)

 (.836اامحيف: م) ( انظر: القامو 2)

 (.216( انظر: اام لع عىل أبواب اامقنع: م)3)

 ( .3/2( الفروق للقرايف: )4)

 ( .6/484( انظر: موسوعة القواعد للبورنو: )5)



 853 الفهارس 

 إىل أن انتقال ااملك إذا ن يكن بالعوض فإنه ال ي  ا عليه متليك اامعوض والقاعدو  طيري أيضياً 

 وال بدل عن عوضه مثل العتق.

ضًا عىل أن انتقال ااملك إذا ن يثبت يف العوض, فإن ذلك ال يكون موجبًا  وهي بمفهومها  دل أي

ط ي ال يثبت له ااملك يف الثمن  ضاء العقد فكذلك لتمليك اامعوض, مثل البا،ع عند خيار اام قبل إم

 ال جيا عليه متليك اامط ي اامبيع.

 رابعاً: أقوال الفقهاء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

هذه القاعدو كام سييلفت االشييارو إليه  تعلق بثبوت ااملك يف العوض واامعوض, وهي قاعدو 

 مهمة يف عقود اامعاوضات.

 (1) ها يف اجلملة.وقد ا فق الفقهاء عىل اعتبار هذه القاعدو وصحت

وعىل هذا إذا متت عقود اامعاوضات مستوفية لرشوبها فإنه يثبت للمتعاقدين البدالن اللذان  ا 

 اال فاق عليهام.

ففي عقد البيع مثاًل إذا انعقد صييحيحًا مسييتوفيًا لرشييوبه فإنه يثبت اامبيع للمطيي ي والثمن 

 للبا،ع.

ااملك للمطيي ي يف اامبيع وللبا،ع يف الثمن احلكا األصيييل للبيع هو ثبوت "قال الكاسييياين: 

 .(2)"للحال

وكذلك إذا وقعت االجارو صحيحة  ر ا عليها حكمها وهو ثبوت ااملك يف اامنفعة للمستنجر 

 واألجرو اامسامو للمؤجر.

ألهنا عقد معاوضة, إذ هي بيع اامنفعة, والبيع عقد معاوضة فيقتيض "قال الكاساين معلاًل ذلك: 

 .(3)"يف العوضلثبوت ااملك 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, ومغني اامحتاج 2/57(, واامهذب )13/65(, واامبسييور للسييخيسيي )4/201( انظر: بدا،ع الصيينا،ع )1)

 (.2/175ر السبيل )(, ومنا5/104(, وكطاف القناع )2/334)

 (.4/6(, وكذلك حاشية ابن عابدين )5/233( بدا،ع الصنا،ع )2)

 (.4/201( بدا،ع الصنا،ع )3)
= 
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عة اامعقود ": (1)وجاء يف مغني اامحتاج تنجر اامنف قد يملك اامسيي بالع كام يملك اامؤجر األجرو 

 ."عليها, وحتدث يف ملكه, بدليل جواز  رصفه فيها يف اامستقبل

 هذه العبارات من الفقهاء  طهد لصحة القاعدو واعتبارها.

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة:

 القاعدو عدو من الفروع الفقهية منها: هذهحتت  ندرج 

لك اام-1 قال م يك اامبيع, وانت با،ع بموجا متل لك الثمن من اامطيي ي إىل ال قال م بيع إىل انت

 .(2)اامط ي

 عهدو الطفيع عىل من  كون هل هي عىل البا،ع أم عىل اامط ي؟ ومنها:-2

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل ثالثة أقوال:

طقص  ول:القول األ طفيع ال ط ي ال عىل البا،ع, وعىل هذا إذا أخذ ال طفيع عىل اام إن عهدو ال

 فهر مستحقًا فرجوعه بالثمن عىل اامط ي, ويرجع اامط ي عىل البا،ع به.

وإن وجده معيبًا فله رده عىل اامطيي ي أو أخذ أرشييه منه, واامطيي ي يرد عىل البا،ع أو ينخذ 

 ن اامط ي أم من البا،ع فالعهدو عىل اامط ي.األرم منه سواء قبض الطقص م

 .(5), واحلنابلة(4), والطافعية(3)وهذا مذها اامالكية

 واستدلوا بام ينا:

ألن الطفعة مستحقة بعد الرشاء, وحصول ااملك للمط ي ثا يزول ااملك من اامط ي إىل -1

ملكه من جهة اامطيي ي بالثمن,  الطييفيع بالثمن, فكانت العهدو عليه, كام لو أخذه منه ببيع, وألنه

 .(6)فملك رده بالعيا كاامط ي يف  البيع األول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/334( مغني اامحتاج )1)

 (.2/57( واامهذب: )4/203( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )2)

 (.2/260(, وبداية اامنتهد: )3/493(, وحاشية الدسوقي: )6/180( انظر: حاشية اخلريش: )3)

 (.5/217( انظر: هناية اامحتاج: )4)

 (.6/228(, وحاشية ابن عابدين: )5/251(, و بيل احلقا،ق: )8/325( انظر: اهلداية: )5)

 (.7/283(, واحلاوي الكبري: )7/508( انظر: اامغني البن قدامة: )6)

= 



 855 الفهارس 

طفعة, فلام -2 ستحقاق بال ستحق يف اال ستحق يف الرد بالعيا كام ي وألن الرجوع بالثمن قد ي

به يف  با،ع وجا أن يكون الرجوع  بالعيا مسييتحقًا عىل اامطيي ي دون ال به يف الرد  كان الرجوع 

 .(1)عة مستحقًا عىل اامط ي دون البا،عاالستحقاق بالطف

قبضه من قد إن كان الطفيع قد قبضه من اامط ي فعهد ه عىل اامط ي, وإن كان  القول الثاين:

 .(2)البا،ع فسخ عقد اامط ي وكانت عهد ه عىل البا،ع. وهذا مذها احلنفية

لكه عنه استحق فسخ عقده واستدلوا بنن للطفيع أن يفسخ عقد اامط ي, ألنه اما استحق إزالة م

 .(3)فيه  ألن ثبوت العقد الستيفاء ااملك

البا،ع واامط ي, فكان  بلوألن الطفيع إذا أخذه من البا،ع  عذر قبض اامط ي, فينفسخ البيع 

 .(4)الطفيع آخذًا من البا،ع, مالكًا من جهته فكانت عهد ه عليه

 .(5)ابن أيب ليىل وعثامن البتي عهدو الطفيع عىل البا،ع, وهذا قول القول الثالث:

 وذلك ألن احلق ثبت له بإجياب البا،ع, فكان رجوعه عليه كاامط ي.

لذي يظهر لي   يك اامعوض ا بالعوض يوجا متل لك  قال اام هو القول األول, وذلك ألن انت

 عوض ثابت بالعقد فوجا الرجوع عليه.بالعهدو كالبا،ع, وألنه ملكه يف اام هفوجا أخذ

 ا بالصواب.واهلل أعل

النكاح الصييحيح ي  ا عليه وجوب اامهر للزوجة, وحل االسييتمتاع هبا للزوج, ومنها: -3

 فكل منهام عوض عن اآلخر.

ساين:  صحيح جيا بالعقد  ألنه إحداث ااملك, اامهر جيا بمقابلة "يقول الكا اامهر يف النكاح ال

 .(6)"قتيض وجوب العوض كالبيعإحداث ااملك  وألنه عقد معاوضة وهو معاوضة البضع باامهر في

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/283( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.6/228(, وحاشية ابن عابدين: )5/251،ق: )( و بيل احلقا8/325( انظر: اهلداية: )2)

 (.5/251( انظر:  بيل احلقا،ق: )3)

 (.7/508( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.7/508(, واامغني البن قدامة: )7/283( انظر: احلاوي الكبري: )5)

صنا،ع )6) سنلة يف اامقدمات ااممهد2/287( بدا،ع ال (, وكطاف 2/17ات )(, وكذلك انظر  فصيل الكالم يف اام
= 
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 اامكا ا يملك نفسه ببذل العوض اامكا ا به.ومنها: -4

لو قبض اامسلا إليه رأ  اامال كان له أن يترصف فيه بكل الترصفات السا،غة رشعًا  ومنها: -5

 ألنه ملكه حتت يده.

ىض العقد إال أنه ملكيته لهأما اام سلا بمقت صبح دينًا للم ستقر إال بعد  سلا فيه فرغا كونه أ ال  

 القبض, فإذا حل األجل وجا عىل  اامسلا إليه إيفاء الدين اامسلا فيه.

 (1) وأما ملكية الدين اامسلا فيه قبل القبض فغري مستقرو عند الفقهاء.

شباه والنظا،ر سيوبي يف األ  يع الديون التي يف الذمة بعد لزومها وقبض اامقابل هلا ": (2)قال ال

ستقرو إال دين ستقر  م ستقر وإنام كان غري م سلا, فإنه وإن كان الزمًا فهو غري م ًا واحدًا وهو دين ال

 ."ألنه بصدد أن ي رأ انق اع اامسلا فيه فينفسخ العقد

 اخللع. لاامرأو متلك ال الق ببذل بدومنها: -6

 واهلل ويل التوفيق .  هذه نامذج من الفروع الفقهية التي  ندرج حتت هذه القاعدو.

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.128, 5/6القناع )

 (.2/222(, ورشح منتهى االرادات )8/432(, وفتح العزيز )4/166,209( انظر: حاشية ابن عابدين )1)

 (.326( األشباه والنظا،ر للسيوبي )م2)
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 :  املستحق كالزائل  عن ملكهقاعدةبحث السابع: امل
 

باللف   حقاق و زوال ااملك. و هيتالفرعية التي  تعلق  بباب االسيي هذا القاعدو من القواعد

أثر أيضا يف ثبوت  ااامذكور يبارش أحكام أثر االستحقاق يف باب انتقال ااملك من ال ء اامستحق. و هل

 حقاق. ااملك للمستحق إذا ثبت له االست

  تنىل يف األمور اآل ية:  دراسة القاعدو 

 :هاوصيا ت أوالً: الكالم على أصل القاعدة

صيله مما اعتنى هبا الفقهاء اهنأمن الفقهاء إال  كثري او إن ن يذكره هذه القاعدو .  او  فريعه ايف  ن

اللف  صيياحا هبذا  االتي نص عليه  فقهاء اامذها احلنفي. و باخلصييوم ذكره من القواعد  وهي

وإذا قتل العبد اامنذون له رجال عمدا ن جيز له أن يصييالح عن نفسييه وإن قتل عبد له »اهلداية فقال: 

رجال عمدا فصالح عنه جاز ووجه الفرق أن رقبته ليست من جتار ه وهلذا ال يملك الترصف فيه بيعا 

فه فيه نافذ فيه بيعا فكذا فكذا اسييتطالصييا بامل ااموىل وصييار كاألجنبي أما عبده فمن جتار ه و رصيي

وقد ذكره الندوي يف .  ( 1)«وهذا رشاؤه فيملكه عن ملكه اامسييتحق كالزا،لاسييتطالصييا وهذا ألن 

 . (2)موسوعته اامرموقة ايضاً 

صنا،ع  ضمون ما جاء يف بدا،ع ال سديد ألن »: (3)و يؤكد هذا اام ستحقاق اامبيع غري  واالعتبار با

ستحق ن جيز ألنه إذا صل هناك ظهر ب الن العقد من األ وقع بابال من حل وجوده  أن العقد  بلاام

وهناك العقد وقع صحيحا وإنام ب ل يف اامستقبل لعارض برأ عليه بعد الصحة فال يظهر ب النه من 

   .« األصل

وأما االسييتحقاق فإن اسييتحق بعض اامعقود عليه قبل القبض, ون »و قال أيضييًا مقررًا امعناه :  

ن يكن ملك البا،ع ون  وجد   بل أن ذلك القدر ألنهاامسييتحق  العقد يف القدر  ب لسييتحق اامجين 

شاء  صته من الثمن, وإن  شاء را به بح ط ي اخليار يف الباقي إن  االجازو من اامالك فب ل وللم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( . 8/420اهلداية رشح البداية: )( 1)

 ( .2/448موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )( 2)

 ( . 5/206صنا،ع: )بدا،ع ال( 3)

= 



 858 الفهارس 

ستحقه يوجا العيا يف الباقي أو  ستحقاق ما ا سواء كان ا ستحقال يوجا ألنه إذا ن يرض رده   اام
 فرقت الصييفقة عىل اامطيي ي قبل التامم فصييار كعيا ظهر بالسييلعة قبل القبض وذلك يوجا  فقد

 .( 1)«اخليار

وأما اسييتحقاق الصييداق فال الو إما أن يتزوجها عىل يشء بعينه أو ب ييء " وكذلك جاء :  

وما وبمثله إن كان مقاامستحق فإن  زوجها ب ء بعينه ثا استحق فإهنا  رجع بقيمة ال ء . مضمون 

يض أهنا  رجع  صنف له بالبيع فإنه يقت طبيه اام ضمونا ف جع بمثله, و..   إن كان مثليا...وإن كان م

ستحق وجا أن  رجع بقيمته لفوا ه بالعقد وسيذكر اامصنف يف  بصداق اامثل وعوض البضع فإذا ا

 .( 2)«اامستحقباب االستحقاق أهنا  رجع بقيمة 

ااايتعلقابها.،اومثانياً:امفرداتاالقاعدة

و هو اسا مفعول من االستحقاق, و قد سبق الكالم عىل االستحقاق بننه: بمعنى :  املستحق -أ

ستحق س -ثبوت احلق, و الفاعل منه اام ضاب ة : هو ال ء الذي  -بالك ستحق يف ال صود باام و اامق

حق قد يكون عوضًا ظهر فيه االستحقاق لغري صاحا اليد سواء كان ذلك بالبينة أو بغريها. و اامست

مثل: الثمن يف عقد البيع, و األجرو يف االجارو, و الصداق يف عقد النكاح, و قد يكون معوضًا مثل: 

 اامبيع و البضع, و غري ذلك.

وهو اامنتقل ملكه عن صيياحبه  (3)اسييا فاعل من الزوال وهو االنتقال و التحول :اللاًل-ب

 سباب االستحقاق.  بسبا من أسباب انتقال ااملك. و من  لك األ

 :قاعدة: الفروع المندرجة تحت الثالثا

  لة من الفروع الفقهية ومنها:  قاعدوال ه ندرج حتت هذ

 .  (4)اامبيع إذا ظهر فيه االستحقاق, يثبت به  زوال ملك البا،ع عنه -1

 . (5)إذا استحق العوضان يف الرصف أو أحدمها ب ل العقد لزوال ملك صاحا اليد ومنها:-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .5/288بدا،ع الصنا،ع: )( 1)

 ( .3/501مواها اجلليل: )( 2)

 . (279انظر: خمتار الصحاح: م) (3)

 (4/191,193انظر: حاشية ابن عابدين: ) (4)

  (10/99( و اامنموع رشح اامهذب: )3/466انظر: حاشية الدسوقي: ) (5)

= 
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لو أسييلمت أم ولد نرصيياين  ركت عىل يد امرأو ثقة وأخذ ااموىل بنفقتها إىل أن متوت  ومنها:-3

ستحق فتعتق  ألنه ال يمكن بيعها اما فيه من إب ال حقها من العتق  ستيالد,  وال يمكن إعتاقها اام باال

االسييالم فلا يبق إال اما فيه من إب ال حق ااموىل, وال يمكن إقرارها يف يده  اما فيه من الصييغار عىل 

   (1) . اامذكور

لو  كا ا كافر عبدا كافرا ثا أسلا العبد بقي عىل الكتابة ألنه أسلا يف حال ال يمكن  ومنها:-4

فإن عنز ورق أمر  ته  حال فه فبقي عىل  يده و رصيي خارج عن  قه وهو  عه أو إعتا لك ببي اما بة ا م ال

 . (2)ببيعه

ا واف قا ثا اسييتحقت الفلو  من يده وأخذها ولو اشيي ى بدرها فلوسييا و قابضيي:ومنها-5

ال يب ل العقد ألن باالسييتحقاق وإن انتقض القبض والتحق بالعدم فيصييري كنن االف اق اامسييتحق 

وعىل با،ع الفلو  أن ينقد قد حصييل عىل قبض الدراها دون الفلو . وهذا ال يوجا ب الن الع

 .  (3)مثلها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  (3/501مواها اجلليل: ) ( انظر: 1)

 ( . 2/20هذب: )اام( 2) 

 ( . 5/242بدا،ع الصنا،ع: )( 3)
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 ال يلزم منه زوال امللكل العصمة : زوااملبحث الثامن: قاعدة
 

تل مكانة مرموقة حتالبالغة  ابنمهيته يالتي  تعلق بزوال ااملك, وه هذه القاعدو من أها القواعد 

 يف باب زوال ااملك عن األمالك اامستقرو.

 بارش أثر زوال العصمة يف انتقال ااملك.  وهذه القاعدو 

  تبل يف العنارص التالية: اودراسته

 :ا، ووضعهقاعدةعلى أصل الأوالً: الكالم 

قاعدو  هب هذه ال لة, وقد ذكره امما اعتنى  هاء احلناب مة يف اامغني افق قدا قال: (1)ابن  وزوال », ف

العصييمة ال يلزم منه زوال ااملك, بدليل الزاين اامحصيين, والقا ل يف اامحاربة وأهل احلرب, فإن 

, والندوي يف (2)صيياحا اامبدعباللف  نفسييه  اوكذلك ذكره «..ملكها ثابت مع عدم عصييمتها.

 .(3)ااموسوعة الفقهية

, ويؤكد هذا األصل ما جاء يف رشح فتح (4)وأشار إىل مضمون القاعدو كثري من الفقهاء يف كتبها

وال افى أن احلرابة ال  وجا انتفاء ااملك, بل زوال العصييمة, فإن احلريب يملك غري أن »القدير: 

عليه زال ملكه, فكون اامر د حربيًا قصارى ما يقتيض زوال عصمة مملوكه ال عصمة له, فإذا استوىل 

 .(5) «.ماله ونفسه  بعًا وهو ال ينفي قيام ااملك يف احلال فال يوجا احلكا بالزوال مستندًا..

 :اعبارات الفقهاء و فريعها عليه و طهد ألصل القاعدو

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها: شرحثانياً: 

 غة واصطالحاً:معنى العصمة ل -أ

صمة يف اللغة صمه الع صمه يع صمه ال عام أي منعه من اجلوع, وقد ع : اامنع واحلف  يقال: ع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/273( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 (.9/184( انظر: اامبدع البن مفلح: )2)

 (.2/196( انظر: موسوعة القواعد الفقهية: )3)

 (.6/75(, وفتح القدير: )4/132(, )2/337( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.6/75فتح القدير: ) (5)

= 
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ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ , ومنه قوله  عاىل:(1)بالكس عصمة: فانعصا, واعتصا باهلل: أي امتنع بل فه من اامعصية

 .(3)ويقال: عصا يعصا: اكتسا ومنع ووقى .(2)﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ

 , أي بعقد نكاحهن.(4)﴾    ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ﴿ عقد النكاح, قال  عاىل: و  لق العصمة عىل

 : العصمة يف االصطالح

 عرفت بعدو  عريفات منها:

 .(5)ملكة اجتناب اامعايص مع التمكن منها : العصمة-1

 .(6)من فعل اامعصية وااميل إليها مع القدرو عليه عهي ملكة إهلية متنو  -2

 مة, بحيث من هتكها فعليه القصام أو الدية.يا لإلنسان قوالعصمة اامقومة هي التي يثبت هب

 .(7)والعصمة اامؤثمة هي التي جيعل من هتكها آثامً 

سالم التي  تك صمة اال صمة يف القاعدو هي ع صود بالع ضه فواامق سان بامله وعر ل حف  االن

 وحقوقه.

 أساس العصمة:  -ب

 اختلف الفقهاء يف بيان أسا  العصمة عىل قولل:

س األول:القول  صمة هو الوجود يف دار اال سا  الع ستنمن الأن أ سلا والذمي واام م فيعد اام

معصوم الدم بسبا وجوده يف دار االسالم, أما احلريب أو اامسلا يف دار احلرب, فليس معصومًا, وال 

 .(8)عقاب عىل قا له لكونه يف دار احلرب, وهذا مذها احلنفية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1429(, والقامو  اامحيف: م)437انظر: خمتار الصحاح: م)( 1)

 ( من سورو هود.43( اآلية: )2)

 ( .1429( انظر: القامو  اامحيف: م)3)

 ( من سورو ااممتحنة.10( اآلية: )4)

 ( .148( انظر: التعريفات الفقهية: م)5)

 (.605( انظر: اامعنا الوسيف: م)6)

 (.150( انظر: التعريفات للنرجاين: م)7)

 (.3/144(, اللباب مع رشح الكتاب: )7/252(, بدا،ع الصنا،ع: )8/255( انظر:  كملة الفتح: )8)

= 
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, فيعد اامسلا والذمي (1)سالم أو األمان, وهذا قول اجلمهورأسا  العصمة هو اال القول الثاين:

ة للمسلا, ولو كان يف دار احلرب, أو بسبا بواامستنمن واامهادن معصومًا, إما بسبا االسالم بالنس

سلا اامعاهد, فال  باح دماؤها وال أمواهلا, ويعاقا قا لها عىل القتل العمد,  سبة لغري اام األمان بالن

 ., ويقتل قا ل اامسلا ولو كان يف دار احلرب.(2)تل اامسلا بالكافرإال أنه ال يق

 ۈئ ۈئ  ۆئ﴿ لتحق هبذه العصمة عصمة النكاح, والعصمة   لق عىل النكاح جمازًا كقوله  عاىل: و

, قال اامفسييون: اامراد بالعصييمة هنا: النكاح, واامعنى: ال  تمسييكوا بزوجا كا الكافرات, (3)﴾    ېئ

 .(4)عصمة وال عالقة زوجية فليس بينكا وبينهن

 و نحل عصمة النكاح ب الق أو فسخ.

أما ال الق فاألصييل أن الزوج هو الذي يملك حل عقدو النكاح, ألن الرجل هو الذي أسييند 

لكن  ,(6)«إنام الطالق ملن أخذ بالساق», وحلديث: (5)﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ إليه إيقاع ال الق يف قوله  عاىل:

 و النكاح يف حالل:الزوجة قد متلك حل عقد

 .الت ليق  فويض الزوج زوجته يف  دعن-1

 .(7)وعند اش ار الزوجة أن  كون العصمة بيدها-2

 وأما الفسخ فيكون ألسباب كالردو والعيا ونحومها:

 :قاعدةثالثاً: المعنى اإلجمالي لل

عن  نص عىل أن زوال عصييمة صيياحا ااملك ال يسييتدعي زوال ملكهباللف  اامذكور   قاعدوال

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/648(, واامغني: )4/14(, ومغني اامحتاج: )4/239( انظر: الرشح الكبري للدردير مع الدسوقي: )1)

 (.7/652( انظر: اامغني: )2)

 ( اآلية: سبق ذكرها.3)

 (.3/351(, و فسري ابن كثري: )66-16/65بي: )( انظر:  فسري القرب4)

 ( من سورو ال الق.1( اآلية: )5)

(, من حديث ابن عبا , وضييعف إسييناده البوصييريي يف مصييباح الزجاجة: 1/672( احلديث أخرجه ابن ماجه: )6)

(1/358.) 

 (.1/373(, والفتاوى اهلندية: )2/485( انظر: حاشية ابن عابدين: )7)

= 
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بل  كون أمالكه له وذلك ألن زوال العصييمة ليس سييببًا موجبًا النتفاء ااملك وانتقاله وقد  ,أمالكه

 يكون الرجل غري معصوم ومع ذلك يثبت له ااملك يف ممتلكا ه.

شطص إىل آخر هو معنى من اامعاين   ابمدلوهل قاعدووال صل يف انتقال ااملك من  طري إىل أن األ

يثبت انتقال ااملك بغريه, كام أنه يفيد أن ثبوت العصييمة يؤكد ملكية الرجل يف الناقلة للملك, وال 

صل يف هذا قول  صومًا ال جيوز ألحد هتكه, واأل ضه ويكون ملكه ملكًا حم مًا مع سه وعر ماله ونف

سول اهلل صموا مني دماءهم »: ملسو هيلع هللا ىلص ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل، ف ذا قالوها ع

 .(1)«اهلم إال بحقهاوأمو

 والعصمة اامقومة هي عصمة االسالم.

 رابعاً: أقوال الفقهاء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:

عىل اختالفها يف مسيينلة ملك اامر د بعد  اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو وصييحتها بناءً 

 اآلا: رد ه, هل يزول ملكه بزوال عصمة نفسه أم ال؟ وبيان اامسنلة عىل الوجه

 .(2)أوالر: اتفقوا عىل أن املرتد إذا أسلم بعد ردته تكون أمواله عىل حكم ملكه السابق

له عن  لة الردة تلول أموا حا تل عىل  ته أو ق مات عىل رد يار: وكذل  اتفقوا عىل أن املرتد إذا  ثان

 .(3)ملكه

ولو حلق اامر د », قالوا: (5), خالفًا للحنابلة(4)وكذلك اامر د إذا حلق بدار احلرب عند عامة الفقهاء

بدار احلرب ن يزل ملكه, لكن يباح قتله لكل أحد من غري استتابة, وأخذ ماله امن قدر عليه ألنه صار 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صحيحه: )( احلديث أخرجه 1) صحيحه: )1/13,109البطاري يف  سلا يف  (, يف 53-11/51(, من كتاب االيامن, وم

 باب األمر بقتال النا  حتى يقولوا: ... من كتاب االيامن.

(, 4/305(, والرشييح الكبري للدردير: )4/50(, واللباب: )6/73فتح القدير: ) (, و10/103( انظر: اامبسييور: )2)

تاج: ) هاب: ) (,4/142ومغني اامح مة: )2/270وفتح الو قدا (, والرشييح الكبري 12/273(, واامغني البن 

 ( .76(, واال اع: م)3/164(, واالرشاف: )27/153(, واالنصاف: )151-27/150للمقدا: )

 ( انظر: اامصادر السابقة .3)

 ( انظر: اامصادر السابقة.4)

 (.27/151مقدا )(, والرشح الكبري لل12/273( انظر: اامغني البن قدامة )5)

= 
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 .« حربيًا, حكمه حكا أهل احلرب

 ثالثار: اختلفوا هل يلول ملكه بلوال عصمته أم ال؟ عىل قولني:

 ملكه موقوفًا إىل حل يتبل حاله. ال يزول ملكه بمنرد رد ه, بل يكون القول األول:

 .(4), واحلنابلة(3), والطافعية يف األظهر(2), واامالكية(1)وهذا مذها احلنفية

 واستدلوا بام ينا:

 باألصل الذي بل أيدينا.-1

 بالقيا  عىل الزاين اامحصن والقا ل يف اامحاربة وأهل احلرب.-2

 ثابت مع عدم عصمتها. وبالقيا  عىل الكفار األصليل عىل أن ملكها-3

, (5)يزول ملكه برد ه عن أمواله وال جيوز له الترصف يف أمواله, وهذا قول للطافعية القول الثاين:

, إذا قتل أو مات عىل رد ه أو حلق بدار احلرب, وهو قول أيب بكر من (6)وبه قال الصاحبان من احلنفية

 متليكًا مستننفًا. عاد إليه م, وعىل هذا إن رجع إىل االسال(7)احلنابلة

 واستدلوا بام ييل:

صمتها كام لو حلق -1 سالمه يزيل ع سالمه, فزوال إ سه وماله إنام  ثبت بإ صمة نف ذلك ألن ع

 .(8)بدار احلرب

 وألن اامسلمل ملكوا إراقة دمه برد ه, فوجا أن يملكوا ماله هبا.-2

صمته ل الذي يظهر لي ألصل الذي بل أيديا, هو القول األول وهو عدم زوال ملكه بزوال ع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.3/285(, و بيل احلقا،ق: )397-4/390(, ورشح فتح القدير: )7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )1)

 (.4/305( انظر: الرشح الكبري للدردير: )2)

 ( وما بعدها .4/142( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 (.27/152( والرشح الكبري للمقدا )12/273( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.2/270(, وفتح الوهاب: )4/142( مغني اامحتاج )5)

 (.3/285( وما بعدها, و بيل احلقا،ق: )4/150(, واللباب: )103-8/101( انظر: اامبسور: )6)

 ( . 12/273( انظر: اامغني البن قدامة: )7)

 (.12/273( اامغني البن قدامة: )8)

= 
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 واهلل أعلا. ,ولصحة قياسها يف اامسنلة

قهاء عىل اعتبارها فولكن  هور ال ,يف اعتبار القاعدو وصييحتها نوعىل هذا فالفقهاء خمتلفو

 وصحتها.

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة:

 منها: ,مسا،ل فقهية كثريو اوأبعاده اوي بنبرافهحت القاعدو

 ال يزول بزوال عصمته بالردو. وقد سبق بيان ذلك.ملك اامر د -1

 .(1)ملك الزاين اامحصن ال يزول بزوال عصمته بالزنا ومنها:-2

  (2)القا ل يف اامحاربة ال يزرل ملكه بزوال عصمته باامحاربة. : ومنها -3

 أهل احلرب ليس هلا عصمة عند اامسلمل. : ومنها -4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .12/273( انظر: اامغني البن قدامة: )1)

 .  در السابقنظر: اامص( ا2)
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 ل امللك أوجب انتقالهما أوجب زوااملبحث التاسع: قاعدة: 
 

لك يف  له, وهي حتوي أثر زوال اام قا لك وانت عد التي  تعلق بزوال اام عدو من القوا قا هذه ال

 األمالك, وما يتعلق به من األحكام.

 والقاعدو  لقي الضوء عىل أن األصل يف انتقال ااملك أن يكون اامملوك زا،اًل عن ملكه.

 دراسة القاعدو  تنىل بالعنارص اآل ية:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها:

القاعدو بصيييغتها اامذكورو ذكرها ااماوردي يف احلاوي الكبري, وقال يف موبن  عليل مسيينلة 

ألنه بالردو قد صييار غريه أملك بالترصييف يف ماله, فنرى جمرى ااموت  وألن ما »مرياث اامر د: 

 .(1)«أوجا زوال ااملك أوجا انتقاله كااموت

 .« زوال املل  موجب النتقال املل »ن  صاغ القاعدو بلف  أخرص من هذا: ويمكن أ

: لو ملك (442) اامادو:»مدلول هذه القاعدو أصييحاب جملة األحكام العدلية :  وأشييار إىل

, وكذا لو ملكه بحكا الرشاء من مالكه, (2)«اامستنجر عل اامنجور باالرث أو هبة يزول حكا االجارو

 .(4), والقاعدو أشار إليها كثري من الفقهاء يف كتبها(3)سداً ولو كان الرشاء فا

 مفردات القاعدة:شرح ثانياً: 

, ومنه الواجا, واامقصود (5)االجياب بمعنى ألزم أو جعله الزماً  نقوهلا: ما أوجا... فعل م-أ

ام وهو ااموجا وهذا عام يتناول كل موجا, ولكن يتقيد ب ألزمهنا بقوهلا: ما أوجا: هو كل ما 

 بعده فيدخل فيه  يع موجبات زوال ااملك.

 أسباب زوال ااملك:-ب

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.2/392(, ونقل عنه الندوي يف ااموسوعة: )8/147( احلاوي الكبري للاموردي: )1)

 ( .442(, مادو رقا: )1/249( جملة األحكام العدلية: )2)

 (.1/249( رشح اامنلة لسليا باز: )3)

 (.3/361: )(, وغاية اامنتهى4/142(, ومغني اامحتاج: )7/136( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )4)

 (.2/1012(, واامعنا الوسيف: )180(, والقامو  اامحيف: م)1/793( انظر: لسان العرب: )5)

= 
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صاحبه -1 األسباب الناقلة للملك هي ااموجبات لزوال ااملك, وذلك ألن كل ناقل ينقل ملك 

 إىل غريه فيكون موجبًا لزواله مثل بيع اامبيع موجا لزوال ملك البا،ع فيه, وناقل املكه إىل اامط ي.

 .(1)ة الروح للنسدااموت وهو مفارق-2

 :(2)وهو ثالثة أقسام عند الفقهاء

 األول: ااموت احلقيقي: وهو مفارقة الروح للنسد عىل وجه احلقيقة واليقل.

شطص من األشطام وإن كان ال يزال حيًا,  صدر من قبل القاا بموت  الثاين: وهو حكا ي

 سبا رشعي يقتيض ذلك.ل

صدر حكا القاا بلحوقه هبا مر دًا فإنه  ومن أمثلته عند احلنفية: اامر د إذا حلق بدار احلرب, و

 .(3)يعترب مر دًا من حل صدرو احلكا, وإن كان حيًا يرزق بدار احلرب, فيقسا ماله بل ورثته

لذي يعمى خربه, وينق ع أثره وال يعلا موضييعه, وال  امالكية اامفقود وهو ا ته عند ا ومن أمثل

اا بمو ه بناء عىل ما  رجح لديه من الظروف وقرا،ن األحوال  درى حيا ه وال مو ه, فإذا حكا الق

 .(4)فإنه يعترب ميتًا من حل احلكا

الثالث: ااموت التقديري: وهو للننل الذي أسييقف ميتًا بنناية عىل أمه كام إذا رب إنسييان 

ة اجلنل عىل امرأو فنسييق ت جنينًا ميتا فإنه جيا عىل اجلاين أو عاقلته الغرو وهذه الدية  كون لورث

 فرا،ض اهلل  عاىل.

 .(5)حيث يقدر حيًا يف ب ن أمه قبل اجلناية ثا مو ه منها

, وهو اامر د هو (6)الردو: وهي الرجوع عن االسالم إىل الكفر ن قًا أو اعتقادًا أو شكًا أو فعال-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.449(, وخمترص منهاج القاصدين: م)94( انظر: حترير ألفاظ التنبيه للنووي: م)1)

-8/32يش: )(, ورشح اخلر4/102(, ومغني اامحتاج: )15/108(, واامبسييور: )7/326( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )2)

 (.3/310(, ورشح منتهى االرادات: )34

 (.15/105(, و)11/38( انظر: اامبسور: )3)

 (.2/820(, واامعونة للقاا عبد الوهاب: )4/151(, ورشح اخلريش: )2/479( انظر: حاشية الدسوقي: )4)

 (.3/310(, ورشح منتهى االرادات: )14/105( انظر: مغني اامحتاج: )5)

(, 4/116(, وأسنى اام الا: )4/285(, واالقناع: )519(, والساج الوهاج: م)7/134الصنا،ع: ) ( انظر: بدا،ع6)

= 
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 .(1)الذي يكفر بعد إسالمه ولو مميزًا بوعًا ولو هازالً 

 القاعدو. وينا بياهنا عند بيان صحة

 االستحقاق بننواعه, وقد سبق بيانه.-4

 الضياع والفقدان وينا بيان ذلك.-5

 االسقار أو ال ك وينا بيانه يف قاعد ه إن شاء اهلل  عاىل.-6

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

القاعدو بصيييغتها اامذكورو  دل عىل أن كل موجا من موجبات زوال ااملك مثل البيع وااموت 

صل يف األمالك بعد ثبوت ااملك فيها أهنا ال و غري ذلك يثبت به انتقال ااملك إىل غريه, وذلك ألن األ

 عود مباحة, وال سييا،بة وأن ملكها ال ينتقل إىل غري مالك, ألن األمالك بعد ثبوت اليد عليها مملوكة 

جا النتقال ملكه لصاحا اليد, وهي ال ترج عن ملكه إال بام يوجا زوال ملكه, وزوال ملكه مو

 إىل غريه.

والقاعدو بمفهومها  دل عىل أن األسييباب التي ال  وجا زوال ااملك ال  كون موجبة النتقال 

 ااملك, مثل الكتابة عىل القول إن اامكا ا عبد, ومثل األمانات التي  رد إىل أهلها.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحة العمل بها:

بإبالقها اامذكور ال تالفها أصييول اامذاها الفقهية, وذلك ألن زوال ااملك موجا القاعدو 

 .(2)النتقال ااملك إىل غريه

إال أهنا اختلفوا يف ترجيها عىل بعض موجبات زوال ااملك, والقاعدو من هذا اامعنى  نبني عىل 

 مسنلة مهمة وهي مسنلة مرياث اامر د.

 ثة أقوال:وبناء عليها اختلفوا فيها عىل ثال

إن اامر د إذا مات أو قتل فإنه يبدأ بقضييياء دينه, وضييامن جنايته ونفقة زوجته  القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.477والكليات: م)

 (.4/285( انظر: االقناع: )1)

( وما 11/247(, واامغني: )4/89(, وأسيينى اام الا: )7/39(, وحتفة اامحتاج: )7/326( انظر: بدا،ع الصيينا،ع: )2)

 بعدها .

= 
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, وما بقي من ماله يكون فيئًا جلامعة اامسييلمل, جيعل يف (1)وقريبه  ألن هذه احلقوق ال جيوز  ع يلها

 بيت اامال.

 .(4), واحلنابلة يف اامذها(3)لطافعية, وا(2)وعىل هذا فإن اامر د ال يورث, وهذا مذها اامالكية

 واستدلوا بام ينا:

  ڳ﴿ واامر د كافر بدليل قوله  عاىل: .(5)«ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم»: ملسو هيلع هللا ىلص بقوله-1

 .(6)ي﴾          ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(7)وألن كل من ن يرث بحال ن يورث كاامكا ا-2

شب-3 سبه يفوألن ماله مال مر د, فن عله ألهل دينه, ألنه ال يرثها رد ه, وال يمكن ج ه الذي ك

 .(8)فال يرثونه كغريها من أهل األديان

ثاين: ما  القول ال قل  له يف دار االسييالم انت ما بدار احلرب و رك  إذا مات اامر د أو قتل أو حلق 

 .اكتسبه يف االسالم إىل ورثته, وكان ما اكتسبه يف حال رد ه فيئًا يوضع يف بيت مال اامسلمل

, وإسييحاق, وذلك (11), وزفر بن اامهدي(10), وبه قال الثوري واللؤلؤي(9)وهذا مذها أيب حنيفة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.12/272ني البن قدامة: )( انظر: اامغ1)

 (.305-4/304( انظر: الرشح الكبري للدردير: )2)

 ( وما بعدها .8/145(, واحلاوي الكبري: )4/142( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 (.3/361(, وغاية اامنتهى: )12/272(, )9/162( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

الرآية يوم الفتح من كتاب اامغازي ويف باب ال يرث اامسييلا   باب أين ركز النبي ( يف 5/187احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه )( 5)

 (.8/194الكافر من كتاب الفرا،ض )

 ( من سورو النساء.137( اآلية: )6)

 (.8/146( انظر: احلاوي الكبري )7)

 (.9/163( انظر: اامغني البن قدامة )8)

 (.397-4/390(, ورشح فتح القدير: )3/285(, و بيل احلقا،ق: )3/328ر: )(, والدر اامطتا104-10/101انظر: اامبسور: )( 9)

 (هي . 204هو احلسن بن زياد أبو عيل األنصاري موالها الكويف اللؤلؤي, صاحا أيب حنيفة, مات سنة )( 10)

 (.61-60(, والفوا،د البهية: م)1/193انظر: اجلواهر اامضية: )

 (.163-9/162(, واامغني البن قدامة: )146-8/145( انظر: احلاوي الكبري: )11)

= 
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فام اكتسييبه يف حال إسييالمه يورث بوجود الكسييا قبل   ااالرث له أثر رجعي يمتد إىل ااما نأل

سب سلا من اامسلا, وما اكت سبة إليه, فيتا رشر  وريث اام ه حال الردو, فيكون لإلرث أثر رجعي بالن

رد ه يكون فيئًا, ألنه زال ملكه بالردو فكان الكسا ال مالك له, فال يورث إذ ال يمكن هنا أن يكون 

 .(1)لإلرث أثر رجعي بالنسبة لكسا الردو لعدم الكسا قبل الردو

إن  يع ماله الذي كسييبه يف إسييالمه وبعد رد ه يكون موروثًا لورثته اامسييلمل,  القول الثالث:

عيل  هو مروي عن, و(4), ورواية عن االمام أمحد(3), وقول للطافعية(2)صاحبل من احلنفيةوهذا قول ال

 .(5)بن أيب بالا, وعبد اهلل بن مسعود, وسعيد بن اامسيا, وعمر بن عبد العزيز, واحلسن وع اء

 واستدلوا بام ينا:

ثابت-1 دو أن أقسييا بعثني أبو بكر عند رجوعه إىل أهل الر»قال:   بام روي عن زيد بن 

 .(6)«أمواهلا بل ورثتها اامسلمل

ستورد العنيل  بام روي أن عيل بن أيب بالا-2 سالم (7)أ ى باام , وقد ار د, فعرض عليه اال

 .(8)فنبى أن يسلا, فرضب عنقه, وجعل مرياثه لورثته من اامسلمل

 .(9)وألنه قول اخلليفتل الراشدين فالتمسك به أوىل-3

 .(10)ث وارثه اامرشك, ورثه وارثه اامسلا كاامسلا بردًا, وكاامرشك عكساً ألن كل من ال ير-4

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/391( ورشح فتح القدير: )10/102( انظر: اامبسور: )1)

 (.4/397(, ورشح فتح القدير: )3/285(, و بيل احلقا،ق: )104-10/101( انظر: اامبسور: )2)

 (.146-8/145(, واحلاوي الكبري: )4/142( مغني اامحتاج: )3)

 (.9/163ة: )( انظر: اامغني البن قدام4)

 (.146-8/145(, واحلاوي الكبري: )9/162( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.9/162(, واامغني البن قدامة: )8/146احلاوي الكبري: )ون أجد من خرجه يف كتا اآلثار. انظر: يف ( 6)

 ( رجل ار د بعده إسالمه, ون أعثر عىل  ر ته . 7)

بد الرزاق يف م8) جه ع فه: )( األثر أخر يد: )10/170(, و)6/105صيين بد الرب يف التمه (, وذكره 9/165(, وابن ع

 ( . 8/145ااماوردي يف احلاوي: )

 (.9/162( انظر: اامغني البن قدامة: )9)

 (.8/146( انظر: احلاوي الكبري: )10)

= 
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وألن رد ه ينتقل هبا ماله, فوجا أن ينتقل إىل ورثته اامسييلمل كام لو ا نتقل بااموت  وذلك -5

 .(1)ألن ما أوجا زوال ااملك أوجا انتقاله

يت مال اامسييلمل بعد قتله هو القول بنن ماله يكون فيئًا, وينتقل ملكه إىل ب الذي يظهر لي 

مال اامستورد إىل ورثته إنام كان   مر دًا أو مو ه عىل الردو وذلك لداللة النص عليه, وألن دفع عيل

رصف يفااماما رأى  يكون ذلك   أموال بيت اامال برأيه فينوز أنصلحة باجتهاده, وهو إمام يملك الت

 وريث زيد بن ثابت بنمر أيب بكر الصييديق . واهلل  متليكًا منه ابتداء ع ية ال عىل جهة االرث وكذلك

 أعلا بالصواب.

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة:

  ندرج حتت هذه القاعدو  لة من اامسا،ل الفقهية منها:

 البيع يوجا انتقال ملك البا،ع إىل اامط ي.-1

 قال ملكه إىل ورثته.ااموت أنه يوجا زوال ملك اامورث عن ماله, وهو موجا النت ومنها:-2

ها:-3 نه  ومن نه, ويرث ع كه يزول ع فإن مل يا ه  عدم ح قاا ب يه ال مال اامفقود إذا حكا عل

 .(2)ورثته

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.9/162(, واامغني البن قدامة: )8/147( انظر: احلاوي الكبري: )1)

(, وحاشييية القليوي: 3/260(, وحاشييية البنريمي: )4/297(, وحاشييية ابن عابدين: )11/38( انظر: اامبسييور: )2)

 (.6/366(, واامغني: )3/146)
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 اشر: قاعدة: ال يزول امللك بالشكاملبحث الع
 

هذه القاعدو من القواعد التي  تعلق بزوال ااملك وانتقاله أيضييًا, وهي بمضييموهنا حتوي أثر 

زوال ااملكية وانتقاله إىل غريه, وهي  لقي الضييوء عىل مسيينلة هل االحتامل يف الطييك واالحتامل يف 

 زوال ااملك ينقل ااملك أم ال؟

 دراسة القاعدو  تبل يف األمور اآل ية:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها:

قدير امذكور ذكرها ابن اهلامم يف رشح فتح ال باللف  ا عدو  قا مة يف(1)هذه ال قدا , (2)اامغني , وابن 

 .(3)والندوي يف موسوعته

, وكذلك صاحا «ال يلال يقني املل  بالش », بلف  قريا منه: (4)وأشار إليها صاحا اامهذب

 .(5)كطاف القناع

صيغة صيل هذه ال طهد لتن واألصل يف هذا  ,وعبارات الفقهاء و فريعها عىل األصل اامذكور ي

 .(6)«عدة للتوهمال »أن القاعدو منبثقة عن القاعدو اامطهور: 

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها:شرح ثانياً: 

 معنى الشك لغة واصطالحاً:-أ

ك وشييّككه غريه, وشييكه  : خالف اليقل, ج شييكوك, وشييكَّ يف األمرالش::  يف اللغة و طييكَّ

, ثا عرف واشييتهر يف العرف يف معنى (8), وهو يف أصييل اللغة: اال صييال واللزوق(7)انتظمهح: بالرم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( .6/6( انظر: رشح فتح القدير: )1)

 (.13/287( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.2/376( موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )3)

 (.2/101( اامهذب للطريازي: )4)

 (.4/186ر: كطاف القناع: )( انظ5)

 ( .297(, ورشح القواعد الفقهية: م)73( انظر: جملة األحكام مادو: )6)

 (.1221( انظر: القامو  اامحيف: م)7)

 (.3/248( انظر: جممع بحار األنوار يف غرا،ا التنزيل واألخبار: )8)

= 
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عاىل(1)دال د له   حالتي االسييتواء (2)﴾         ڭ ڭ ۓ ۓ ے     ے ه: ﴿, كقو . أي غري مسييتيقن, وهو يعا 

 .(3)«نحن أحق بالش  من إبراهيم»والرجحان, ويف احلديث الرشيف: 

شكًا: لصق بعضه ببعض وا صل, وشك عليه األمر: التبس وشك يف األمر  ومنه شك ال ء 

 .(4)بسه  اماً وغريه: ار اب, وشك يف السالح: ل

 : يوجد له عدو  عريفات منها:الش  يف االصطالح

 .(5)هو ال دد يف بريف الوجود والعدم عىل التساوي-1

 .(6)هو ال دد بل النقيضل بال  رجيح ألحدمها عىل اآلخر عند الطاك-2

 .(7)فيهام هو استواء ال رفل اامتقابلل لوجود أمار ل متكافئتل يف ال رفل أو لعدم األمارو-3

 الفرق بين الشك والظن والوهم:-ب

 هناك فرق بل االص الحات الثالثة: الطك والظن والوها:

 .(8)فالطك هو الوقوف بل الطيئل ال يميل القلا إىل أحدمها

 .(9)حتامل النقيضاوالظن هو االعتقاد الراجح مع 

 .(10)ي لق عىل االعتقاد اامرجوحوالوها هو إدراك اامعنى اجلز،ي اامتعلق باامعنى اامحسو , وهو 

يتضييح من هذه التعريفات بنن ال دد بل ال رفل إن كان عىل السييوية فهو عىل الطييك, وإال 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( الوجه األول.14( انظر: األشباه والنظا،ر: م)1)

 سورو يونس.( من 94( اآلية: )2)

من كتاب التفسييري, « وإذا قال إبراهيا رب أرين كيف حتي اامو ى»( يف باب قوله: 8/94( احلديث أخرجه البطاري: )3)

( يف باب فضييا،ل إبراهيا 4/1839(, يف باب بمننينة القلا بتظاهر األدلة من كتاب االيامن: )1/133ومسييلا: )

 اخلليل من كتاب الفضا،ل.

 (.490لوسيف: م)( انظر: اامعنا ا4)

 الوجه األول(. 14( انظر: األشباه والنظا،ر: )5)

 ( . 124( انظر: التعريفات الفقهية: م)6)

 (.1/40(, وهناية السول يف رشح منهاج األصول للبيضاوي: )1/101( انظر: اامحصول: )7)

 (.128( انظر: التعريفات للنرجاين: م)8)

 (.144( انظر: التعريفات للنرجاين: م)9)

 (.240( انظر: التعريفات الفقهية: م)10)

= 
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 .(1)فالراجح: ظن, واامرجوح وها

االقتضيياء  .(2)يف اللغة الوارد عىل الطيييئ واالحتامل  واامقصييود بالطييك يف القاعدو االحتامل

 والتضمن, 

يكون  صييور برفيه كافيًا بل ي دد الذهن يف النسييبة بينهام, ويراد به  ويف االصيي الح: ما ال

 .(3)االمكان الذهني

اثالثاً:االمعنىااإلجمالياللقاعدة:

القاعدو بالصيييغة اامذكورو  نص عىل أن األمالك اامسييتقرو ال يزول ملكها عن أصييحاهبا بورود 

طك والوه سبا من أااالحتامل وال سباب ااملك هو ااملك باليقل وهذا   وذلك ألن ااملك الثابت ب

طكوك ال  ؤثر يف زوال ااملك  طكوك ومن هنا يظهر أن ال صور زواله بورود االحتامل وال ااملك ال يت

 .(4)وانتقاله بل األصل اامعترب فيه هو األصل بقاء ما كان عىل ما كان

ع اليد سبا من أساب والقاعدو بمفهومها  دل عىل أنه إذا ثبت باليقل والبينة الظاهرو مثل وض

 زوال ااملك فإن ملكه يعترب زا،اًل عنه.

 فاألصل يف ثبوت ااملك وزواله هو أن يكون ااموجا ثابتًا باليقل قا،اًم عىل البينة الظاهرو.

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة:

وهي من  (5)(يلول بالش  اليقني الهذه القاعدو منبثقة من القاعدو اامطهورو لدى الفقهاء وهي ) 

القواعد الكربى اامتفق عليها وهي  ة الفروع وكثريو الدوران يف كتا الفقه, يتمسييك هبا الفقهاء, 

 ويعاجلون كثريًا من اامسا،ل عىل أساسها.

, وذلك ألن الطييك ال ينتهض سييببًا ناقاًل (6)وقد ا فقت كلمة الفقهاء عىل االعتداد هبذه القاعدو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/101( انظر: اامحصول يف علا أصول الفقه: )1)

 (.58( انظر: اامصباح اامنري: م)2)

 (.12( انظر: التعريفات للنرجاين: م)3)

 (.417(, والقواعد الفقهية للندوي: م)5( انظر: جملة األحكام العدلية مادو: )4)

 (.316(, والقواعد الفقهية للندوي )م51سيوبي )م( انظر: األشباه والنظا،ر لل5)

تار )6) ناع 1/77(, وروضييية ال البل )1/111(, الفروق للقرايف )1/150( انظر: رد اامح (, وكطييياف الق
= 
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سباب ااملك أو باليقل للملك إذا كان  سبا من أ سواء كان ذلك باليقل الثابت ب ااملك ثابتًا باليقل 

 اامستصحا من ااملك الثابت, ولذلك ال ينتقل ااملك وال يزول بالطك وما يف معناه.

 .(1)"إذا استهل املولود ورث"واألصل يف هذا قول النبي صىل اهلل عليه وسلا : 

صبي حتى "ويف لف :  صيا أو يعطس أو يبكيال يرث ال ستهالله أن ي صارخار، وا ستهل  , (2)"ي

وجه االسييتدالل من احلديث: أنه يدل عىل أن سييبا االرث هو االسييتهالل, وال يثبت االرث بغري 

 الشك يف حياو  الوارث. أنه االستهالل الذي يدل عىل

 أن الطييك يف فالطييك يف حياو الوارث ال يزول به ملك اامورث, وال يثبت به ملك الوارث, كام

 موت اامورث ال يزول به ملكه.

 واهلل أعلا بالصواب.

 قات القاعدة:يخامساً: تطب

 ترج عىل هذه القاعدو مسا،ل فقهية كثريو منها:

ال يزول ملك اامورث عن ماله عند احتامل مو ه, مثل مال اامفقود ال يزول ملكه عنه حتى -1

 , وقد سبق بيانه.(3)يثبت باليقل أنه مات

لو وقع الطييك يف  قدم موت اامورث والوارث بنن ما ا حتت هدم أو غرق, ال يرث  ومنها:-2

 .(4)هام سا،ر ورثته, وال يزول ملك أحدمها يف حق اآلخرنأحدمها اآلخر ويرث كل واحد م

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.211( رقا )2/79(, واامحىل البن حزم )12(, ومسا،ل االمام أمحد )م1/132)

 باب ما جاء يف الصييالو عىل ال فل, من كتاب ( يف2/919( )1/483( احلديث أخرجه ابن ماجه يف سييننه )1)

اجلنا،ز, ويف باب إذا استهل اامولود ورث من كتاب الفرا،ض واحلديث صححه الطيخ األلباين يف إرواء الغليل 

(6/148-149.) 

(, يف باب إذا اسييتهل اامولود ورث من كتاب الفرا،ض برقا 2/919( احلديث أخرجه ابن ماجه يف سييننه )2)

 (.6/149(, وإسناده صحيح انظر: إرواء الغليل )1/2853ال رباين يف األوسف )(, و2751)

 (.394(, والقوانل الفقهية: م)3/260(, وحاشية البنريمي: )11/38( انظر: اامبسور: )3)

(, والرحبية: 2/346(, وبداية اامنتهد: )4/188(, واللباب رشح الكتاب: )24-18( انظر: رشح السيياجية: م)4)

 (.4/448وكطاف القناع: )(, 19م)

= 
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اامسييلا الذي أرسه العدو وال يدري أحي هو أم ميت؟ هل يزول عنه ملكه مع هذا  ومنها:-3

 .(1)لظاهر أنه يف حكا اامفقوداالحتامل أم ال؟ وا

 لو خرج بعض اامولود حيًا, فاستهل ثا انفصل باقيه ميتًا هل يثبت له ااملك أم ال؟ومنها: -4

 اختلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:

 أنه ال يرث, وال يثبت ملك الوارث مع الطك يف حيا ه. القول األول:

 (2) وهذا مذها  هور الفقهاء.

 (3) ه ن ارج  يعه, فنشبه ما لو مات قبل خروج أكثره.وذلك ألن 

 فاستهل ثا مات ورث. هإذا خرج أكثر القول الثاين:

 .(4)وهذا مذها احلنفية

 وألن حيا ه  ثبت بطروج أكثره حيًا  ألن لألكثر حكا الكل.

لذي يظهر لي  مل وهو يف ا كا بالوجود ال ية التملك ال  تحقق إال   هو القول األول, ألن أهل

, وأخذ به ألنه هو  بعد اخلروج  احلمل اخلروج من ب ن أمه كاماًل, وعالمة حيا ه هو االسييتهالل

 اليقل, واهلل أعلا بالصواب.

 ملك األسري: ال يزول بمنرد أرسه, وذهاب خربه.ومنها: -5

 ملك اامستنجر هل يزول عن العل اامؤجرو بمو ه أو بموت أحد اامتعاقدين أم ال؟ومنها: -6

 تلف الفقهاء يف هذه اامسنلة عىل قولل:اخ

أن ملك اامستنجر ال يزول بمنرد مو ه أو موت أحد اامتعاقدين, وهذا قول  هور  القول األول:

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.9/447(, وإرشاد الساري: )7/146(, والرشح الكبري للمقدا: )5/136( انظر: البحر الرا،ق: )1)

ية )م2) مة )395( انظر: القوانل الفقه قدا فا،ض )181-9/180(, واامغني البن  عذب ال (, 1/16(, وال

 (.7/331(, واالنصاف )79-78والرحبية )م

 (.9/181بن قدامة )( انظر: اامغني ال3)

ية )4) بدا ية رشح ال هلدا نا،ع )1/92( انظر: ا بدا،ع الصيي باب )1/302(, و قا،ق 4/199(, والل (, و بيل احل

 وما بعدها(. 212(, والساجية )م6/241)
= 
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 (1) الفقهاء من اامالكية والطافعية واحلنابلة.

 وذلك ألهنا عقد الزم, ال ينقض هبالك أحدمها ما دام ما  ستويف به اامنفعة باقيًا.

أع ى خيرب ألهلها ليعملوا فيها ويزرعوها وهلا شيي ر ما ارج ملسو هيلع هللا ىلص عمر: إن النبي وقال ابن 

صدرًا من خالفة عمرملسو هيلع هللا ىلص منها, فكان ذلك عىل عهد النبي  , ون يذكر أن أبا بكر وعمر (2)"وأيب بكر و

 (3) جددا االجارو.

لفسييخ وألن ااموت يورث الطييك يف فسييخ عقد االجارو, وال يقوم سييببًا لزوال ااملك كام هو ا

 وذلك لكون العقد الزمًا.

وإليه ذها الطعبي والثوري  (4)أن ملك اامستنجر يزول بمو ه, وهذا مذها احلنفية القول الثاين:

 (5) والليث وغريها.

ساعة بحسا حدوث اامنافع, فإذا مات اامؤجر فاامنافع التي -1 ساعة ف وذلك ألن العقد ينعقد 

ضيًا هبا, وإن مات اامستنجر فإن  ستحق بالعقد هي التي حتدث عىل ملكه, ف لا يكن هو عاقدًا وال را

 (6) اامنفعة ال  ورث.

وألن اامؤجر ب ل ملكه بمو ه, فيب ل عقده, كام أن ورثة اامسييتنجر ال عقد هلا مع ااموجر, -2

 (7) واامنافع اامتنددو بعد موت مورثها ن  كن ضمن  ركته.

بنن االجارو ال  نفسيي الذي يظهر لي  خ بموت أحد اامتعاقدين. وذلك ألن ااموت هو القول 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

صغري )1) رشح ال سوقي )183, 4/179( انظر: ال شية الد شية القليويب )4/32(, وحا (, واامغني 3/84(, وحا

 (.5/431البن قدامة )

( يف باب اامزارعة بالط ر ونحوه من كتاب احلرث واامزارعة, 3/137( احلديث أخرجه البطاري يف صحيحه )2)

 ( يف باب اامساقاو واامعاملة بنزء من الثمر والزرع من كتاب اامساقاو.3/1186ومسلا يف صحيحه )

 (.5/527( انظر: اامغني البن قدامة )3)

 (.4/459(, والفتاوى اهلندية )3/215(, واهلداية رشح البداية )201-4/200( انظر: بدا،ع الصنا،ع )4)

 (.5/347( انظر: اامغني البن قدامة )5)

 (.145-5/144( انظر:  بيل احلقا،ق )6)

 (.5/347( انظر: اامغني البن قدامة )7)
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 مظنة الفسخ وال يعترب فسطًا, وألن العقد الثابت باالجارو يقل فال يزول ااملك الثابت هبا بالطك. 

 واهلل  عاىل أعلا بالصواب .
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 موال ال يزول امللك عنها بالرتكاملبحث احلادي عشر: قاعدة: سائر األ
 

يف باب زوال ااملك وهي  عالو أحكام  رك األموال اامملوكة,  هذه القاعدو من القواعد اامهمة

 وهبا  تضح مسا،ل ال ك, هل هو موجا لزوال ااملك أم ال؟

 دراسة القاعدو  تنىل بالعنارص التالية:

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها وألفاظها:

ط(1)هذه القاعدو بلفظها اامذكور ذكرها ابن قدامة يف اامغني صور البهوا, وال طاف (2)يخ من , يف ك

 .(4), والندوي يف ااموسوعة(3)القناع

, ومن  لك العبارات التي  ؤكد مضييمون القاعدو ما جاء يف (5)وقد أشييار إليها الفقهاء يف كتبها

ول ملك اسييتغالهلا وال فلو أحياها ثا  ركها فزرعها غريه فقد قيل الثاين أحق هبا  ألن األ»اهلداية: 

زعها من الثاين  ألنه ملكها باالحياء... تا  ركها كان الثاين أحق هبا, واألصييح أن األول منرقبتها, فإذ

 .(6)«وملكه ال يزول بال ك

أما األرض اامملوكة العامرو فليس ألحد أن يترصف فيها من غري إذن »: (7)جاء يف بدا،ع الصنا،ع

ي انق ع ماؤها ومىض عىل ذلك صاحبها  ألن عصمة اامالك متنع ذلك, وكذلك األرض اخلراب الذ

سيينون  ألن ااملك فيها قا،ا, وإن بال الزمان حتى جيوز بيعها, وهبتها, وإجارهتا, و صييري مرياثًا إذا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/147( اامغني البن قدامة: )1)

ا, شيخ احلنابلة بمرص يف عرصه كان إمامًا عالمة يف  يع الفنون ( هو منصور بن يونس بن صالح الدين الطهري بالبهو2)

 ( .1051(هي و ويف سنة )1000ولد سنة )

 (.7/307(, واألعالم: )3/1131(, والسحا الوابلة: )223انظر: مص لحات الفقه احلنبيل: م)

 (.4/186( كطاف القناع: )3)

 (.2/199( موسوعة القواعد الفقهية: )4)

هل5) ية: )( انظر: ا مة: )4/99دا قدا يا الفروق: 20-4/18(, والفروق للقرايف: )13/287(, واامغني البن  هتذ (, و

(4/41-43.) 

 (.4/99( انظر: اهلداية رشح البداية: )6)

 (.6/193( بدا،ع الصنا،ع: )7)

= 
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 مات صاحبها إال أهنا إن كانت خرابًا فال خراج عليها إذ ليس عىل اخلراب خراج.

 .(2)«ةحمله يف أمالك حم موال ينافيه قوله: األمالك ال  زول باالعراض إذ »: (1)قال الرميل

ومتى ملكه ن يزل ملكه عنه بانفال ه كام لو أبق العبد, ومن أخذه لزمه رده له  وإن »وقال أيضًا: 

سيا دابته بل  سال اامالك له يف األصح  ألن رفع اليد ال يقتيض زوال ااملك كام لو   وحش وكذا بإر

 .(4()3)﴾ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿ ال اهلل  عاىل:ال جيوز ذلك  ألنه يطبه السوا،ا يف اجلاهلية وقد ق

طريازي يف اامهذب شار ال صيدًا ثا خاله ففيه وجهان: أحدمها »: (5)وإىل هذا اامعنى أ ومن ملك 

 .« يزول ملكه كام لو ملك عبدًا ثا أعتقه, والثاين: ال يزول ملكه كام لو ملك هبيمة ثا سيبها

 القاعدو و نصيلها.هذه العبارات وغريها من الفقهاء  ؤكد مضمون 

 .(6)«املل  ال يبطل بالرتك» وقد جاءت القاعدو بنلفاظ أخرى منها:

 .(8)«اإلسقاط ال يتعلق باألعيان اململوكة», (7)«ال يزول ملك اامالك عن عقاره بطرابه أبداً »

 ثانيا: شرح مفردات ھذه القاعدة:
 معنى الترك لغة واصطالحاً: -أ

, يقال:  ركت ال ء: إذا خليته, و ركت اامنزل: إذا رحلت (9)ل ء: التطلية عن االرتك يف اللغة

ك: جيل من النا , ثا اسييتعري «ااميت:  راثه اام وك  رك»و «و ركت الرجل: إذا فارقته» عنه , وال ُّ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(هييي, 1004نة )(هييي, و ويف س919( هو االمام حممد بن أمحد بن محزو شهاب الدين الرميل الطافعي, ولد بمرص سنة )1)

  وىّل إفتاء الطافعية بمرص . 

 ( . 256-8/255انظر: معنا اامؤلفل: ) 

 (.5/332( هناية اامحتاج: )2)

 (  من سورو ااما،دو.103( اآلية: )3)

 (.8/126( هناية اامحتاج: )4)

 (.1/264( اامهذب للطريازي: )5)

 (.52( انظر: رسا،ل ابن ننيا: م)6)

 (.138: )و/( انظر: احلاوي القدا7)

 (.2/98( انظر: اامنموع اامذها:  )8)

 (.154( انظر: معنا مقاييس اللغة: م)9)

= 
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لإلسقار يف اامعاين, فقيل:  رك حقه: إذا أسق ه, و رك ركعة من الصالو: إذا ن ينت هبا, فإنه إسقار 

 .(1)رشعاً اما ثبت 

 .(3), أي: أبقينا(2)﴾پ پ پ پ﴿ وال ك: اجلعل, كننه ضد كقوله  عاىل:

 الرتك يف االصطالح:

 .(4)عند أكثر األصوليل والفقهاء: كف النفس عن االيقاع, فهو فعل نفيس, وقيل: إنه ليس بفعل

صد, »وقال يف التعريفات الفقهية:  صد أو بغري ق أو مفارقة ما ال ك بالفتح عدم فعل اامقدور بق

 .(5)«يكون االنسان فيه

 هل الترك فعل أم هو امتناع عن الفعل؟ -ب

 بناء عىل ما سبق يف  عريف ال ك اختلف الفقهاء يف ماهيته عىل قولل: 

هذا قول  القول األول: قاب, و يه الثواب والع كان مقصييودًا, في  ا عل عل إذا  أن ال ك ف

 .(6)اجلمهور

 .(7)ليس بفعل ألنه ال حيتاج إىل نية وال يتا بمنرد النيةأن ال ك  القول الثاين:

 ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض؟-ج

هل ال ك متليكًا لل ييء اام وك للم وك له, أو يعترب إعراضييًا عن ال ييء اام وك وإمهاالً له 

 :(8)قوالن عند فقهاء الطافعية

ضًا فيها حنارو مدفونة غري خلقية ون يعلا ويتمثل هذا اخلالف يف مسنلة: إذا اش ى دارًا أو أر

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.77(, وخمتار الصحاح: م)29( انظر: اامصباح اامنري: م)1)

 ( من سورو الصافات.129, 108, 78( اآلية: )2)

 (.1207( انظر: القامو  اامحيف: م)3)

ها1/213( انظر:  ع اجلوامع: )4) عد ما ب مدي: )( و كام لآل (, 1/132(, ورشح مسييلا الثبوت: )1/147, واألح

(, واألشييباه البن ننيا: 2/110(, وحاشييية الدسييوقي: )1/90(, وأصييول السييخيسيي: )1/90واامسييتصييفى: )

 (.29, 26)م

 (.56( انظر: التعريفات الفقهية: )م5)

 (.1/284(, اامنثور يف القواعد الزرك : )1/90(, اامستصفى للغزايل: )26( انظر: األشباه والنظا،ر البن ننيا: م)6)

 ( انظر: اامراجع السابقة.7)

 (.2/266( انظر: كتاب القواعد للحصني: )8)

= 
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هبا اامطيي ي إال بعد متام العقد, وهو يترضيير بقلعها دون إبقا،ها, فله الرد لكن إذا قال البا،ع: أنا 

ضًا؟ وجهان: إذ  سقف خيار اامط ي, لكن هل يكون  رك البا،ع هلا متليكًا للمط ي أو إعرا أ ركها, 

 .(1)كل ضمنًا يف ال صيكون التمليك ح

 وينا  فصيل الكالم عند بيان اعتبار القاعدو.

 ال ك يف القاعدو يطمل ما ينا:-د

االسييقار: وهو إزالة ااملك أو احلق ال إىل مالك وال إىل مسييتحق و سييقف بذلك اام البه به  -1

ن عألن السيياقف ينتهي ويتالشييى وال ينتقل وذلك كال الق والعتق والعفو عن القصييام واالبراء 

 .(2)ينالد

 .(3)االمهال وهو ال ك والتطيل وعدم االستعامل-2

 .(4)االعراض وهو اامنع وال ك وعدم االلتفات-3

 ثالثاً: المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

ضوح عىل أن األموال  ضحة اامعنى وجلية اامبنى وهي  دل بكل و صيغة اامذكورو وا القاعدو بال

سبابه فإنه  ال يزول وال ينتقل هذا ااملك الثابت عنها ب كه وإعراضه إذا ثبت عليها ااملك بسبا من أ

وإمهاله هلا, وذلك ألن زوال ااملك البد من موجبه, واالعراض واالمهال وكذلك  رك األمالك ال 

 موجبًا لزوال ملك صاحبه  وألنه حيتمل أنه أمهله امصلحة أخرى ي قبها وراءه. يعترب

ها عدو بمفهوم قا لك التي ن يتعل  دل عىل أن األمالك وال ها م حد  في بل  أ حات ق با ثل اام م

 إحرازها إن  ركها وأمهلها متملكها فنخذها غريه فهي له, وليس له أحقية ااملك فيها.

والقاعدو بداللتها  طييري إىل أثر ال ك واالسييقار يف زوال ااملك و فيد أن االعراض وال ك ال 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( انظر: اامصدر السابق.1)

يار: )2) ظر: االخت ن لذخريو: )4/17, 3/121( ا هذب: )1/152(, وا ام هى االرادات: 1/449(, وا ت ن م (, ورشح 

(3/122.) 

قاييس3) غة: م) ( انظر: معنا م باح اامنري: م)1037الل قامو  اامحيف: م)245(, واامصيي تار 1385(, وال (, وخم

 (.699الصحاح: م)

 (.424(, وخمتار الصحاح: م)834-832( انظر: القامو  اامحيف: م)4)

= 
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طري إىل ملكية األعيان هل تقبل اإلسقاط أم  قاعدو أخرى وهي: يؤثر يف زوال ااملك وانتقاله كام أهنا  

 ال؟

 وهي قاعدو مهمة يف باهبا وقد سبق بياهنا يف خصا،ص ااملكية.

 ويط ر يف ذلك ما ينا:

 .(1)أن ال يكون ال ك قصدًا أو رصحيًا بنن يرصح أنه  رك هذا ال ء وال يريد ملكه-1

 اعًا فهو يف حكا اللق ة.أن ال يكون ال ك ضياعًا منه, فإن كان ضي-2

أن ال يكون ال ك مبنيًا عىل خساسة ال ء وحقار ه وكساده مثل العنالت اامرمية أو الثياب -3

 .(2)البلية

 رابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها والعمل بها واألدلة عليها:

 اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها عىل قولل:

صييحة القاعدو واعتبارها عىل أن األموال ال يزول ملكها بال ك. وهذا مذها  ول األول:الق

 .(6), وسحنون وابن الطار من اامالكية(5), واحلنابلة يف الراجح(4), والطافعية يف األصح(3)احلنفية

 واستدلوا بام ينا:

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/258(, واامدخل الفقهي للزرقا: )2/266( انظر: قواعد احلصني: )1)

 (.52(, ورسا،ل ابن ننيا: م)2/28(, وحاشية الباجوري: )2/247( انظر: رشح اامحىل عىل اامنهاج: )2)

(, واهلداية رشح البداية: 52(, ورسا،ل ابن ننيا: م)5/138(, واحلاوي القدا: )6/192( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.6/34(, و بيل احلقا،ق: )4/99)

 (.2/247امحىل: )(, ورشح ا1/264(, واامهذب: )8/126( )5/332( انظر: هناية اامحتاج: )4)

(, ورشح 4/186(, )4/174(, وكطيياف القناع: )6/269(, واالنصيياف: )12/287(, )8/147( انظر: اامغني: )5)

 (.2/459منتهى االرادات: )

 (.43-4/41(, وهتذيا الفروق: )20-4/18( انظر: الفروق للقرايف: )6)

= 
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 . (5)﴾(4)يي ی (3)ی ىئ  (2)ىئ ىئ   (1)ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿ :  عاىل قوله-1

بينت اآلية أن اهلل  عاىل قد كذب أهل اجلاهلية الذين كانوا يعتقدون أن اهلل  عاىل قد رشع هلا قد 

  سييا هذه احليوانات وإسقار ملكية أصحاهبا عنها.

له ااملك, واألصييل عدم ملسو هيلع هللا ىلص حيث جعل النبي  .(6)«من أحيا أرو::ار ميتة فهي له»: ملسو هيلع هللا ىلص  قوله-2

 إب اله بل استصحابه.

سباب التمليك, فكام ال جيوز قيا  ااملك باالحي-3 سا،ر أ صل بالبيع واهلبة و اء عىل ااملك احلا

 باال اع إسقار ااملكية الناجتة عن أحد هذه األسباب فكذلك عدم جواز إسقار اامملوك باالحياء.

قيا  ااملك باالحياء عىل ااملك احلاصييل بااللتقار, فمن متلك لق ة ثا ضيياعت منه فإن -4

 قار ال يسقف ملكية واجدها.عودها إىل حال االلت

هو التفريق بل الثابت من األمالك بنسباب فعلية كام يف الصيد واالحياء فإن ااملك  القول الثاين:

, وكذلك ال ك, فيزول ااملك الصيييد بتوحطييه وانفال ه, وملك األرض بيزول بزوال هذه األسييبا

يزول ب كها بل ال بد من سييبا ناقل  نسييباب قولية فإن ااملك الباامحياو إذا  ركت, وأما الثابت 

 للملك.

, وذلك ألن ااملك باألسباب (8), وهو قول بعض احلنفية يف األرض اامحياو(7)وهذا مذها اامالكية

تقوى يالفعلية أضييعف من ااملك احلاصييل باألسييباب القولية, فااملك النا و عن األسييباب القولية 

سابق, يف حل أن اامل سا  بكونه مبنيًا عىل ملك  سباب الفعلية ال يبنى عىل هذا األ ك النا و عن األ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.1/42ح اامنري: )( وهي مطقوقة األذن, بنت السا،بة التي حتىل مع أمها, اامصبا1)

 (.725( وهي الناقة التي  سيا يف اجلاهلية لنذر أو نحوه. انظر: خمتار الصحاح: م)2)

( وهي الطيياو التي  لد سييبع أب ن عناقل عناقل, فإن ولدت يف الثامنة جديًا ذبحوها آلهلتها وإن ولدت جديًا وعناقًا 3)

 (.725ظر: خمتار الصحاح: م)قالوا: وصلت أخاها, فال يذبحون أخاها من أجلها. ان

 (.189( هو الفحل إذا رب عرشو أب ن. اامفردات للراغا: م)4)

 (  من سورو ااما،دو.103( اآلية: )5)

 .(  189: )  ( سبق ترجيه6)

 ( وما بعدها.4/18( انظر: الفروق للقرايف: )7)

 (.138-8/137( انظر: البناية: )8)

= 
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لذا كان أضييعف منه وبالتايل فإن ااملك يزول عنه بمنرد ال ك أو االعراض الذي يسييتلزم زوال 

 .(1)الفعل

هو القول بصييحة القاعدو, وأن ااملك ال يزول ب ك األمالك وذلك لداللة  الذي يظهر لي 

 ودًا من  اركه فال يعترب فعاًل واهلل أعلا بالصواب.النص, وألن ال ك إذا ن يكن مقص

خالصيية ما ذكر أن ااملك الثابت النسييان ال يزول ب كه واالعراض عنه, فلو أسييقف ملكيته أو 

 أعرض عنها فإهنا  بقى ملكًا له.

 خامساً: تطبيقات القاعدة:

  ن بق عىل هذه القاعدو  لة من اامسا،ل الفقهية منها: 

سان-1 صاد إن س داده  لو  صاده آخر فإن لألول ا حيوانًا ثا أبلقه, فإنه يبقى عىل ملكيته, فإن 

 .(2)منه

لو  رك ااموات بعد إحيا،ها حتى دثرت وعادت موا ًا ال يزول ملك اامحي عنها هبذا  ومنها:-2

 .(4), خالفًا للاملكية(3)االعراض

 .(5)نه هبذا االعراضلو أبق العبد, فنعرض عنه صاحبه فإنه ال يزول ملكه ع ومنها:-3

 سادساً: يستثنى من ھذه القاعدة ما يأتي:

الدواب اامسيييبة إذا  ركها أصييحاهبا يف مكان يعد مهلكة هلا, ففي هذه احلالة يسييقف ملك -1

 .(6)مالكها عنها, وحيق امن وجدها أن يمتلكها

سنل-2 صحاهبا, والتي يغلا عىل الظن أن فاقدها ال ي عنها, وال  اامحقرات التي يعرض عنها أ

 ي لبها فإن وجدها يملكها.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/18( انظر: الفروق للقرايف: )1)

 (.224-3/223(, ومواها اجلليل: )1/264( انظر: اامهذب: )2)

 (.18/147(, واامغني البن قدامة: )127-8/126(, وهناية اامحتاج: )6/193( انظر: بدا،ع الصنا،ع: )3)

 (.20-4/18( انظر: الفروق للقرايف: )4)

 (.5/332( انظر: هناية اامحتاج: )5)

 (.5/744ي: )(, واامغن4/210( انظر: كطاف القناع: )6)

= 



 886 الفهارس 

أحدها ما ال  تبعه مهة أوسار النا  كالسور, والطسع والرغيف, والكسو : »(1)قال احلناوي

 .(2)«ذه, وينتفع به آخره بال  عريف...والثمرو والعصا وما قيمته كقيمة ذلك, فيملك بنخ

 . وكذلك ما ألقي خوف الغرق أو اخل ر العظيا-3

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هو أبو العبا  موسييى بن أمحد بن موسييى بن سييان رشف الدين احلناوي اامقدا ثا الصيياحلي, ولد بقرية حنة من ( 1)

, الزم العالمة -رمحه اهلل-(هييييي, انفرد يف عرصييه بتحقيق مذها االمام أمحد بن حنبل 895قرى نابلس يف سيينة )

د اامسييتنقع خمترصيي اامقنع, وحاشييية التنقيح وغري ذلك,  ويف سيينة الطييوييل, من آثاره العلمية: كتاب االقناع, وزا

 (هي . 968)

 ( . 8/328(, وشذرات الذها: )124(, والنعت األكمل للغزي: م)3/1134انظر: السحا الوابلة: ) 

 (.2/398( انظر: االقناع: )2)
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ضياع املال ال يزيل ملك ربه عنه :اني عشر: ضابطاملبحث الث  
 

عالو أثر الضييياع يف زوال ي  تعلق بزوال ااملك وانتقاله. وهو التي هذا الضييابف من الضييوابف

 تعلق بتملك اللق ات.يااملك وانتقاله. كام أنه 

 طمل أيضًا مسا،ل االلتقار وما يف معناه.ي ضابفوال

  ية:تكون من العنارص اآلي دراسة الضابف

ا،اووضعه:أولً:االكالماعلىاأصلاالضابط

امذكورو  هذا الضيييابف  غة ا حلاوي الكبريذكره بالصييي اماوردي يف ا ندوي يف (1)ا لك ال كذ ,و

ا هنفإن التق ها آخر, فعرف أ»ابن قدامة يف اامغني فقال:  , وأشييار إىل الألصييل اامذكور (2)موسييوعته

له حق التمول ووالية التعريف واحلف , فال يزول  ضيياعت من األول فعليه ردها إليه  ألنه قد ثبت

 . (3)«ذلك بالضياع

 . , عند بيان التفريع والت بيق عليه(4)الفقهاء يف كتبها  والقاعدو أشار إليه

 :من األحكام وما يتعلق بھ مفردات الضابطشرح ثانياً: 

 معنى الضياع لغة واصطالحاً: -أ

ضياع يف اللغة ضاع ال ,: اهلالكال صار يقال:  َضياعًا: أي هلك و لف و ِضياعًا, و ضيع   ء ي

عه, و ضيع اامسك: فاح, يفطت ضياعه وكثرت, وأضاع ال ء: أمهله وأهلكه, كض :مهماًل, وأضاع

 .(5)والضيعة: العقار

: هو خروج ال ييء عن االنتفاع اامقصييود به, سييواء بقي أو ن يبق أصيياًل, وهو ويف االص::طالح

 ي لق عىل اهلالك أيضًا.

 امقصود بالضياع هنا هو فقدان ال ء وإمهاله.وا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.7/170( انظر: احلاوي الكبري: )1)

 (.2/228( انظر: موسوعة القواعد الفقهية: )2)

 (.3/424(, وكذلك انظر: كطاف القناع: )8/316( اامغني البن قدامة: )3)

 (.3/224(, ومواها اجلليل: )4/99( انظر: اهلداية رشح البداية: )4)

 ( .139(, واامصباح اامنري: م)96(, والقامو  اامحيف: م)386( انظر: خمتار الصحاح: م)5)

= 
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 الفرق بين الفقدان والضياع: -ب

الفقد أو الفقدان هو عدم ال ء بعد وجوده, وهو أخص من العدم  ألن العدم يقال فيه وفيام ن 

 .(1)يوجد بعد

والفقدان والضييياع بمعنى واحد, إال أن الضييياع قد يتضييمن معنى اال الف بطالف الفقدان. 

  أعلا بالصواب.واهلل

 :ثالثاً: المعنى اإلجمالي للضابط

نص عىل أن إمهال اامال وضياعه ال يكون موجبًا لزوال ااملك وانتقاله عن صاحبه, بل ي ضابفال

 يبقى اامال عىل ملك صاحبه حتى ينقل صاحبه بسا من األسباب الناقلة للملك.

د اللق ة وما يف معناها إىل أصييل و  عوعىل هذا ضييياع اامال ال يرد ااملك إىل أصييل االباحة وال

 االباحة, بل  كون اللق ة عىل ملك صاحبها حتى يتملكها آخذها بعد االلتقار والتعريف.

ضابف صل االباحة ي وال صاحبها وال يكون بن ضامن ل ضًا إىل أن متلك اللق ات يكون بال طري أي

ق ة وما يف معناها إذا ضاعت ال ترج فيد أن الليه بها, كام أنوهو دليل عىل أن اللق ة عىل ملك صاح

عن ملك صيياحبها بدليل إذا جاء صيياحبها أخذها بزيادهتا اامتصييلة واامنفصييلة ألهنا نامء ملكه, وإن 

أ لفها ااملتقف أو  لفت عنده بتفري ه ضييمنها بمثلها إن كانت من ذوات األمثال, وبقيمتها إن ن يكن 

 .(2)هلا مثل

 وصحتھ: تبار ھذا الضابطال العلماء في اعرابعاً: أقو

, وهي من القواعد التي (3)التي ال تالفها أصييول اامذاها الفقهية هذه الضيياب ة من الضييوابف

 استمر عليها العمل لدى الفقهاء, ولكن فقهاء الطافعية واحلنابلة اعتنوا بذكرها من غريها.

 مبني عىل مسنلة مهمة وهي: مسنلة ضياع اللق ة. والضابف

ضامن عليه, ألهنا أمانة يف »ة فيها: قال ابن قدام ضاعت اللق ة من ملتق ها بغري  فريف فال  وإن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.694( انظر: الكليات للكفوي: م)1)

 (.343-6/339(, واامغني والرشح الكبري: )2/416(, ومغني اامحتاج: )303-3/302ظر:  بيل احلقا،ق: )( ان2)

سوقي: )23-6/20( انظر: البناية: )3) شية الد ضة ال البل: 414-2/412(, ومغني اامحتاج: )4/120(, وحا (, ورو

 (.3/151(, وكطاف القناع: )8/316(, واامغني: )5/415)

= 
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 .(1)«, فإن التق ها آخر وعرف أهنا ضاعت من األول عليها ردها إليهالوديعةيده, فنشبهت 

 هذا يدل عىل أن اللق ة بعد ضياعها  بقى عىل ملك صاحبها.

 .(2)«من الدهر فادفعها إليه ف ن جاء طالبها يومار »ملسو هيلع هللا ىلص:  واألصل يف هذا قوله

أضاف اللق ة إىل صاحبها إضافة متليك وهذا يدل أن الضياع ال يؤثر ملسو هيلع هللا ىلص  وجه الداللة منه: أنه

 يف انتقال ااملك.

فه سنة ف ن جاء صاحبه وإال فشأن  به»: ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك قوله  .(3)«عرن

يث أن النبي حة  تحقق لصييياملسو هيلع هللا ىلص  ح عد التعريف امصييل هبا ب ها رخص للملتقف أن ينتفع  حب

ورخصته  دل عىل أن ملك صاحبها باق عليها ون  نت الرخصة عىل سبيل االباحة اام لقة مثل إحياء 

ااموات وإنام جاءت الرخصيية كيال  ضيييع ماليتها عىل صيياحبها وملتق ها وسييا،ر النا  يف إباحة 

 .(4)االنتفاع هبا, وملكها بعد التعريف حفظًا اماليتها عىل صاحبها بدفع قيمتها إليه

ض لزوال ملكه عنها, وال وجد منه سبا يقتيض ذلك ن يزل ملكه عنه روألهنا مال امعصوم ن ي

 .(5)كغريها

أن ملك اامالك ال يزول إال بسييا مرشييوع, ومن اامعلوم أن  خالصيية القول يف هذا الضييابف

ينة  دل عىل أن الضياع والفقدان واالمهال ليس سببًا مرشوعًا موجبًا لزوال ااملك وهذا إذا ن  ثبت قر

ليه عن ملكه لعدم حاجته أو تاالمهال  ال يراد من صيياحا ااملك, وقد يظهر من فعله ما يدل عىل 

لتقصريه عن النفقة عليه أو حلقارو ما فقده أ سقف منه, فإن علا أن اامالك قد تىل عنه اما  قدم فينوز 

 . واهلل أعلا .(6)أخذه ومتلكه

 :الضابط ساً: الفروع المندرجة تحتخام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/316قدامة: ) ( اامغني البن1)

 .( وما بعدها من كتاب اللق ة12/253احلديث أخرجه مسلا يف صحيحه )( 2)

(, يف باب اامرأو 4/236(, يف باب اامعدن من كتاب الزكاو والدارق ني يف سييننه: )5/32( احلديث أخرجه النسييا،ي: )3)

 ( . 4/152الدارق ني: ) قتل إذا ار دت من كتاب األقضية واألحكام. إسناده حسن, كام ذكره حمقق 

 (.8/305( انظر: اامغني البن قدامة: )4)

 (.8/299( انظر: اامغني البن قدامة: )5)

 (.4/209(, وكطاف القناع: )2/414(, ومغني اامحتاج: )4/120( انظر: حاشية الدسوقي: )6)

= 
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 لة من اامسا،ل الفرعية أذكر هنا شيئًا منها:   ندرج حتت هذا األصل

 .(1)اللق ة إذا ضاعت فال يزول ملكها عن صاحبها-1

  (2)لق ة هل هو من باب الضامن أو من باب متلك اامباحات. لمتلك ا ومنها:-2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.8/147( سبق بيان اامسنلة قبل. انظر: اامغني: )1)

 ( انظر: اامصادر السابقة . 2)
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هانتقل بغري عوض فال بد من حيازتاملبحث الثالث عشر: قاعدة: كل ملك   
 

وهي بالصيييغة اامذكورو  عالو  هذه القاعدو  تعلق بثبوت ااملك بعد انتقاله من مالك إىل آخر.

 بموجباتحكا اشيي ار القبض واحليازو يف ال ييء الذي يملكه صيياحبه بغري عوض كام أهنا  تعلق 

 انتقال ااملك بغري عوض.

 ينا بيان القاعدو ودراستها عىل ال  يا اامذيل:

 على أصل القاعدة، ووضعها: أوالً: الكالم

هذه القاعدو من القواعد التي اعتنى هبا فقهاء اامذها اامالكي, وهي قاعدو مهمة يف باب زوال 

 ااملك وانتقاله يف اهلبات والع ايا.

, والطيخ أمحد بن أمحد اامطتار اجلكني (2)يف عدو الربوق 1) وقد ذكرها بلفظها اامذكور الونرشييس

طنقي ي سوعة(4)داد اامهويف إع (3)ال يف اامنهو اامنتطا إىل قواعد  (6)ذكر الزقاقو  , (5), والندوي يف اامو

 .(7)اامذها

 عوض ينتقل فحوزه حتاًم به يكتمل. بغريوما 

كل ما ينقل ملكه بغري عوض فال بد فيه من احلوز وبه يكون متامه, »قال ابن اامننور يف رشحه: 

 .(8)«كاهلبة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  هو أبو العبا   (1)

 (.581( عدو الربوق يف اجلمع ما يف اامذها من اجلموع والفروق: م)2)

 ( من علامء اامالكية اامعارصين, ممن يقوم بالتدريس يف احلرم اامكي.3)

 (.168( إعداد اامهو لالستفادو من اامنهو: م)4)

 (.2/342( موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )5)

 (هي . 912و أبو احلسل عيل بن قاسا بن حممد التنبي اامالكي اامعروف بالزقاق من علامء فا   ويف سنة )( الزقاق: ه6)

 (.7/169(, ومعنا اامؤلفل: )4/320(, واألعالم: )274انظر: شنرو النور الزكية: م)

 (.430( منظومة اامنهو اامنتطا: م)7)

 (.430( رشح اامنهو اامنتطا: م)8)

= 
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 .(1)«الع ايا  لزم بالقول و تا بالقبض»إيضاح اامسالك بلف : وأشار إليها اامقري يف 

 .(2)وأشار إىل القاعدو كثري من فقهاء اامالكية أيضاً 

 مفردات القاعدة وما يتعلق بها:شرح ثانياً: 

األسييباب التي  أي كل ما ينقل ااملك بغري بدل وهي قولهم: كل ملك انتقل بغير عوض:  -أ

 ه بدون مقابل. نقل ااملكية من مالك إىل غري

 , من فقهاء اامالكية يف ستة عرش نوعًا.(3)وهذه األسباب حرصها ابن سهل

 أذكر هذه األنواع عىل النحو التايل:

 األول: احلبس وهو الوقف.

 الثاين: الصدقة.

 الثالثة: اهلبة.

 .الرابع: العمرى

 اخلامس: الع ية.

 .(4)الساد : النحلة هي مرادفة للع ية

 السابع: العرية.

رشب لبنها ثا يردها إذا  صاحبها رجاًل ي طاو أو الناقة يع يها  صل ال الثامن: اامنحة وهي يف األ

 .(5)انق ع اللبن ثا كثر استعامهلا حتى أبلق عىل كل ع اء

 .(6)وقيل: هي هبة غلة األصول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.5/90د للمقري: )( كتاب القواع1)

 (.123-3/122(, والتوضيح: )2/999(, والكايف: )4/101(, وحاشية الدسوقي: )6/94( انظر: اامنتقى: )2)

( ابن سهل: هو عيسى بن سهل بن عبد اهلل أبو األصبغ األسدي القرببي, نفقه بابن عتاب والزمه, وله االعالم بنوازل 3)

 ( .122(, وشنرو النور الزكية: م)182-181اج اامذها: م)هي . انظر: الديب486األحكام  ويف سنة 

 (.431( انظر: رشح اامنهو اامنتطا: م)4)

 ( .2/580( انظر: اامصباح اامنري: )5)

 (.431( انظر: رشح اامنتهو اامنتطا: م)6)

= 
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 التاسع: اهلدية.

 العارش: االسكان وهي هبة سكنى الدار.

اره بندار أو سييقي أو بريق أو قاعة يبني فيها ونحو احلادي عرشيي: االرفاق وهو أن يرفق ج

 .(1)ذلك

 الثاين عرش: العدو.

 .(2)الثالث عرش: االخدام هو هبة خدمة العبيد

 .(3)الرابع عرش: الصلة وهي الع ية لذي الرحا

 .(4)وهي ع ية م لقة -باامد أو الكس-اخلامس عرش: احلبا 

 الساد  عرش: الرهن.

 .(5)القرايف يف الذخريو أيضاً وأشار إىل هذه األقسام 

 معنى الحيازة لغة واصطالحًا:-ب
 .(6): اجلمع والضا, وكل من ضا إىل نفسه شيئًا فقد حازهاحليازة واحلوز لغة

صطالح ستعملوها يف احليازة يف اال ستعمل هذه الكلمة فقهاء اامذها اامالكي, إهنا ا : أكثر ما ي

 كتبها امعنيل:

عام نهاألول: وهي االبالق ال يد عىل ال ييء والتمكن م بات ال , وهو نفس معنى (7): وهو إث

سا،ر الفقهاء , وهبذا اامعنى قد   لق عىل االحراز (9), وقالوا: احلوز والقبض يشء واحد(8)القبض عند 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.13/69( انظر: رشح منح اجلليل: )1)

 (.3/69(, ورشح منح اجلليل: )1/165( انظر: اامصباح اامنري: )2)

 (.3/69( رشح منح اجلليل: )3)

 (.121(, وخمتار الصحاح: م)1/120( انظر: اامصباح اامنري: )4)

 (.401-4/399( الذخريو للقرايف: )5)

 (.655(, والقامو  اامحيف: م)162( خمتار الصحاح: م)60( انظر: اامصباح اامنري: م)6)

 (.1/168(, ورشح التسويل: )2/168(, والفواكه الدواين: )4/319( انظر: الرشح الصغري: )7)

 (, ر. دمطق.2/187( انظر: الكليات: )8)

(, والقوانل 1/109(, وحاشييية احلسيين بن رحال عىل رشح حتفة ابن عاصييا: )228( انظر: الرسييالة للقريواين: م)9)

= 
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 .(2), أو جعل ال ء يف احلرز وهو موضع احلصل(1)وهو حف  ال ء وصيانته عن األخذ

عند اامالكية هي وضع اليد والترصف يف ال ء اامحوز كترصف  الثاين: احليازو باامعنى األخص

 .(3)اامالك يف ملكه بالبناء والغر  واهلدم وغريه من وجوه الترصف

احليازو  كون بثالثة أشييياء: أضييعفها السييكنى واالزدراع ويليها اهلدم والبناء »قال احل اب: 

بالبيع واهلبة والصيييدفوالغر  واالسييتغالل ويليها الت لة والعتق والكتابة والتدبري ة والنحفويت 

 .(4)«والورء وما أشبه ذلك مما ال يفعله الرجل إال يف ماله

 .(5)واحليازو أعا من االحراز, وقد يكون ال ء اامحوز يف حرز أو ال يكون

 واامقصود باحليازو هنا وضع اليد عىل ال ء واامكنة من استعامله واالنتفاع به.

 لي للقاعدة:ثالثاً: المعنى اإلجما

يف معناها ال يتا قبل ما القاعدو بالصيييغة اامذكورو  دل عىل أن انتقال ااملك وزواله يف اهلبات و

حيازهتا ووضييع اليد عليها, فال ينتقل ملك اامالك من ااموهوب قبل قبض ااموهوب له, فالصييالت 

 هبا. والع ايا وغريها يط ر يف انتقال ملكيتها حيازهتا واامكنة من االنتفاع 

والقاعدو بمدلوهلا  طييري إىل أن األمالك التي ينتقل ملكها بعوض فال يطيي ر يف انتقال ملكها 

 احليازو والقبض.

عاوضيييات  قد يكون بعوض وهو اام لك إىل غريه  ما لك من  قال اام يد أن انت عدو  ف قا كام أن ال

 تربعات. اامحضة, وقد يكون بغري عوض وهي العقود التي ال معاوضة فيها وهي عقود ال

 

 اعتبار ھذه القاعدة:رابعاً: أقوال العلماء في 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.328الفقهية: م)

 (.1/366( انظر: النهاية البن األثري: )1)

 (.4/319والرشح الصغري: ) (,106( انظر: ال لبة ال لبة: م)2)

 (.2/340( انظر: كفاية ال الا الرباين: )3)

 (.6/222( مواها اجلليل: )4)

 (.2/187( انظر: الكليات: )5)

= 
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ش ار القبض يف لزوم عقود  سنلة ا صحتها بناء عىل م اختلف الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو و

 التربعات عىل قولل:

القبض رشر يف  ولكنها قالوا إنإهنا قاعدو صييحيحة اامعنى وصيياحلة االعتبار  القول األول:

 .(4), وقول للاملكية(3), واحلنابلة(2), والطافعية(1) هور الفقهاء من احلنفيةذلك, وهذا مذها 

 .(5)واألصل يف هذا إ اع الصحابة كام ذكره ابن قدامة

 وكذلك القيا  عىل الصدقات اام لقة.

أنه أهدى إىل الننايش أواقًا من مسك ثا قال ملسو هيلع هللا ىلص  ويمكن أن يستدل هلا أيضًا بام روي عن النبي

سلمة:  سرتد، ف ذا ردن إيل فهو ل  أم  إين»ألم  ال أراه إال قد مات، وال أرى اهلدية التي أهديت إليه إال 

 .(6)«لكم، فكان كام قال

 فدل هذا احلديث عىل أن اهلدية ال متلك إال بالقبض.

أن ما قبض منها فهو جا،ز, »أنه قىضيي يف األنحال:   وكذلك بام روي عن عمر بن اخل اب

 .(7)«مرياثوما ن يقبض فهو 

, وأن القبض ليس برشيير بل احليازو والتمكن من دلولاعتبار القاعدو بمعناها اام القول الثاين:

 .(8)االستفادو رشر استقرارها ومتامها ال لزومها. وهو اامطهور من مذها االمام مالك

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.353(, واألشباه والنظا،ر البن ننيا: م)470-8/424( انظر: رد اامحتار: )1)

 (.2/400(, ومغني اامحتاج: )5/375( انظر: روضة ال البل: )2)

 (.71(, والقواعد البن رجا: م)1/374نظر: اامحرر: )( ا3)

 (.4/101(, والرشح الكبري: )430( انظر: رشح اامنهو اامنتطا: م)4)

 (.8/241( انظر: اامغني: )5)

 (, وقال الذهبي: منكر, ومسلا الزنني ضعيف.2/188( احلديث أخرجه احلاكا يف اامستدرك: )6)

 (.6/170كربى: )( األثر أخرجه البيهقي يف السنن ال7)

(, واامطترصيي الفقهي البن احلاجا: 6/94(, واامنتقى: )2/999(, والكايف: )4/101( انظر: حاشييية الدسييوقي: )8)

(9/192.) 

= 
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 .(1)واستدلوا بالقيا  عىل البيع, حيث أن اامط ي يملك ما اش اه بالعقد ولو ن يقبضه

 هو القول باش ار القبض للزوم الصالت واهلبات وذلك لقوو ما استدلوا به. الذي يظهر لي

 والقاعدو  نص عىل أن لزومها ال يتوقف عىل القبض بل يط ر لتاممها احليازو وما يف معناها.

 خامساً: الفروع المندرجة تحت القاعدة:

 ت منها: ندرج حتت هذه القاعدو مسا،ل كثريو من باب التربعا

اهلبة هل يملكها ااموهوب له قبل احليازو أم ال؟ وهو بغري خالف أهنا  تا اهلبة بعد القبض -1

 واحليازو وقد سبق بيان ذلك.

الوقف: هل يملكه ااموقوف عليه أم ال؟ وقد سييبق بيان ذلك, واشيي ار القبض يف  ومنها:-2

 .(2)الظاهر اجلملة لتامم الوقف وزوال ملكية الوقف عن الواقف وهذا هو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/101( انظر: الرشح الكبري: )1)

بدين: )2) عا ية ابن  (, 3/383(, ومغني اامحتاج: )365-364(, والقوانل الفقهية: م)365-3/364( انظر: حاشيي

 (.5/600غني البن قدامة: )واام
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: املالك ال جيرب على إزالة ملكهاملبحث الرابع عشر: قاعدة  
 

من القواعد اامهمة يف باب  رصييف اامالك يف أمالكها وكذلك  رصييفها يف إزالة  هذا القاعدو

ملكها, وهي  عالو مدى صييالحية إجبار اامالك عىل إزالة ملكه وانتزاعه عنه قهرًا والقاعدو من 

 هذا الباب.األصول اامهمة يف 

  تكون من العنارص اآل ية: دراسة القاعدو

 أوالً: الكالم على أصل القاعدة ووضعها:

الرشيييعة االسييالمية بالنسييبة إىل انتقال ااملكية يف حياو صيياحبها أنه ال بد أن يكون  األصييل  يف

  و االجبار. االكراهه بو ال يثبت ااملك و ال زوال ,(1)برضاه وإراد ه, وإال فإن االنتقال ال جيوز وال يعترب

ضمن حرية  صيلية لكل بريق من برق انتقال ااملكية بام ي رشيعة القواعد التف ضعت ال وهلذا و

 ومن  لك القواعد: عدم التعدي عىل ااملكيات اخلاصة .. هامياامتعاقدين يف التعبري عن إراد 

أما القسييا األول »قال:  حيث (2)الكبري:  القاعدو بالصييغية اامذكورو ذكرها ااماوردي يف احلاوي

صوب منه بعبده ويمتنع من أخذ قيمته,  صوب, وي الا اامغ صا قيمة العبد اامغ وهو أن يبذل الغا

لة فالقول قول اامغصييوب منه, وجيرب الغاصييا عىل بلبه والتزام مؤنته, ألن اامالك ال جيرب عىل إزا

 .« ملكه

املال  ال جيد عىل »: (4)موضع آخر بلف  , وذكرها ااماوردي يف(3)وقد ذكرها الندوي يف موسوعته

وقد ثبت بالق ع », فقال: (5)«إكليل الكرامة» , وإليه أشييار الصييديق حسيين خان يف كتابه«بيع ملكه

صل أموال العباد التحريا, وأن اامالك لل ء  سلا أن أ سلفالذي ال االف فيه م عليه حيكا فيه,  م

يل بدل قدام وال إحنام, إال  يه إ كاحلقوق الواجبة يف األموال... فمن  ليس لغريه ف يدل عىل ذلك, 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . ( وما بعدها 9/342(, واامنموع رشح اامهذب: )62( انظر: تريو الفروع عىل األصول: م)1)

 ( .7/215( احلاوي الكبري: )2)

 (.2/431( موسوعة القواعد الفقهية للندوي: )3)

 (.7/187( احلاوي الكبري: )4)

 (.198( إكليل الكرامة: م)5)
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ادعى أنه حيل له أخذ مال أحد من عباد اهلل ليضييعه يف بريق من برق اخلري, ويف سييبيل من سييبل 

ضع حسن,  ضعه يف مو صه, وال يفيده أنه يريد و شد ن يقبل منه إال بدليل يدل عىل ذلك بطصو الر

صالح, فإن ذلك ليس إليه بورص صار اامال ملكًا امالكه, وهذا ال افى عىل أحد فه يف مرصف  عد أن 

 .« ممن له أدنى علا هبذه الرشيعة اام هرو, وبام ورد يف الكتاب والسنة

إال يف  وال يملك رجل شيييئًا إال أن يطيياء ال يزول ملك اامالك إال أن يطيياء»وقال الطييافعي: 

. فلا (2)﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿ وقال: ,(1)﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ :. قال اهلل .اامرياث.

أعلا أحدًا من اامسييلمل خالف يف أنه ال يكون عىل أحد أن يملك شيييئًا إال أن يطيياء أن يملكه إال 

اامرياث, فإن اهلل عز وجل نقل ملك األحياء إذا ما وا إىل من ورثها إياه شيياؤوا أو أبوا , أال  رى أن 

طاء, الرجل لو أوىص له, أو وه شيئًا ن يكن عليه أن يملكه إال أن ي صدق عليه, أو ملك  ا له, أو  

ون أعلا أحدًا من اامسييلمل اختلفوا يف أن ال ارج ملك اامالك اامسييلا من يديه إال بإخراجه إياه هو 

 .(3)«نفسه ببيع أو هبة أو غري ذلك, أو عتق أو دين لزمه فيباع يف ماله, وكل هذا فعله ال فعل غريه

ً ث  : المعنى اإلجمالي للقاعدة:انيا

هذه القاعدو  دل عىل أن صيياحا ااملك يترصييف يف ملكه باختياره, وليس ألحد أن جيربه عىل 

 إزالة ملكه ونقله, والرشيعة االسالمية قررت له هذا األسا  حصانًا املكيته اخلاصة.

زالته إنام هو رضيياه, وقد دلت النصييوم الرشييعية اامتعددو عىل أن األسييا  يف انتقال ااملك وإ

ففي كل األحوال  ,واختياره إما عىل سييبل التنارو و بادل األموال, وإما عىل سييبيل اهلبة واالع اء

 البد من الرضا وبيا النفس واالختيار.

 وليس ألحد أن جيربه ويقهره عىل نقل ملكه وإزالته بدون اختياره.

حا ااملك عىل إزالة ملكه وانتقاله يعترب والقاعدو بمفهومها العام  دل أيضييًا عىل أن إجبار صييا

 ملك غريه. ى يفد عديًا يف حقه, وحق  رصفه, وليس ألحد أن يتع

والقاعدو  قرر  ,وأن االجبار عىل صاحا ااملك ال يوجا إزالة ملك اامالك لكونه  عديًا وحمرماً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 سورو النساء.( من 29( اآلية: )1)

 ( من سورو البقرو.275( اآلية )2)

 (.219-3/218( انظر: األم: )3)
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ملكه يترصف بإراد ه فاامترصف يف  ,هنا محاية ااملكية اخلاصة وضواب ها من حيث لوازمها و وابعها

 واختياره وليس ألحد أن يزامحه يف هذا الترصف واالختيار.

 ً  : أقوال العلماء في اعتبار ھذه القاعدة وصحتها:ثالثا

صول اامذاها الفقهية طهورو التي ال االفه أ ضوابف اام ضابف من ال بل هو من األسس  ,هذا ال

 .(1)اامقررو يف الرشيعة االسالمية

 كثريو منها: واألدلة عىل هذا

 .(2)﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ﴿ قوله سبحانه و عاىل:-1

اسييتثناء منق ع, واامعنى ولكن إذا كانت جتارو عن  راض ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڦ ﴿ فقوله  عاىل:

 هو رشر أسا  يف اعتبار التنارو والتبادل اامايل. منكا فإهنا ال  دخل يف النهي, وأن ال اا

 .(3)﴾ ۓ    ۓ     ے ے ه ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ      ٹ ﴿  عاىل:قوله -2

 واألسا  يف زوال ااملك وانتقاله هو بيا النفس واالع اء عن بواعية واختيار.

 .(4)«إنام البيع عن تراض»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله -3

 حيث جعل مبادلة اامال باامال عن بريق ال اا ال عن بريق االجبار والقهر.

ااملك هو , وألن ه يكون صيياحبه مترصييفًا يف ملكه باختياره وإرادوألن مقتىضيي ااملك أن -4

 القدرو عىل الترصف واالنتفاع به.

 وعىل هذا فإن األصل يف هذا الباب أن اامالك يترصف يف ملكه بإراد ه واختياره.

صاحبها يف  إال أن الرشيعة االسالمية أجازت نوعًا من التملك القهري بنزع ااملكية الفردية من 

 أوىل متعددو عندما  دعو الرضييورو أو احلاجة إليه. وذلك إما مراعاو امصييلحة فردية أخرى صييور

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, واامعامالت الرشييعية اامالية ألمحد ابراهيا: 109-106( انظر: أحكام اامعامالت الرشييعية للطيييخ عيل اخلفيف: م)1)

قد أليب زهرو: م)73-72م) ية الع ية ونظر لترشيييع االقتصيييادي (, واالجتاه اجلامعي يف ا145-143(, وااملك

-2/316(, وااموافقات للطيياببي: )27(, وحمارات يف اامنتمع االسييالمي: م)189-187االسييالمي: م)

317.) 

 ( من سورو النساء.29( اآلية: )2)

 ( من سورو النساء.4( اآلية: )3)

 (    132سبق ترجيه يف م : )    ( احلديث4)

= 
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 .(1)باالعتبار من مصلحة اامالك وإما  لبية امصلحة عامة

. حة  سييتدعي ذلك ل, إال أن اامصيي(2)وهذا وإن كان خالف مقتىضيي ااملك كام أشييار إليه الفقهاء

 لكية إجبارًا عليه صنفان:والصور التي أجازت الرشيعة فيها نزع اام

األول: الصور التي أجازت الرشيعة فيها نزع ااملكية مراعاو امصلحة فردية أخرى أوىل باالعتبار 

 من مصلحة اامالك وهي:

طفوع فيه من غري -أ طفيع يملك اام صاحبها فال صور نزع ااملكية جربًا عىل  صورو من  طفعة:  ال

 .(3)رضا اامط ي

بيع أمواله جربًا عنه وفاء لديونه: إذا كانت الديون مسييتغرقة ألموال احلنر عىل اامدين, و-ب

 .(4)اامدين, وبلا غرماؤه احلنر عليه فإن احلاكا حينر عليه ويبيع أمواله وفاء لديونه

 .(5)بيع الرهن عندما امتنع الراهن سداد دينه-ج

 الثاين: الصور التي جيوز فيها نزع ااملكية مراعاو امصلحة عامة:

 .(6)ع ال عام اامحتكر جربًا عن صاحبه عند احلاجة إليهبي-أ

 .(7)استمالك األراا اامناورو للمسند جربًا عن صاحبها إذا ضاق اامسند بالنا -ب

 .(8)استمالك األراا اامناورو لل رق العامة جربًا عن أصحاهبا إذا احتاج النا  إليها-ج

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.109-106( انظر: أحكام اامعامالت الرشعية: م)1)

 (.200(, وبريقة اخلالف للقاا حسل: م)198(, وإكليل الكرامة: م)3/218( انظر: األم: )2)

 (.11(, واامذاها الفقهية يف الرهن والطفعة: م)2/120(, وإعالم ااموقعل: )14/90( انظر: اامبسور: )3)

 (.32( انظر: القواعد البن رجا: م)4)

(, 1/164(, وجواهر العقود: )2/11واالرشاف عىل مسييا،ل اخلالف: ) (,24/164( انظر: اامبسييور للسييخيسيي: )5)

 (.58(, ومرا ا اال اع: م)2/12(, ورمحة األمة: )3/18(, وحاشية اجلمل: )2/146ومغني اامحتاج: )

-60(, والتكافل االجتامعي: م)11/167(, واامنموع: )120(, والقوانل الفقهية: م)3/115( انظر: االختيار: )6)

61.) 

لذخريو: )2/76(, والبهنة رشح التحفة: )4/158( انظر: رشح اامنلة لأل اا: )7) لدين اخلالص: 6/33(, وا (, وا

 (.1/227(, واامدخل الفقهي العام للزرقا: )3/250-251)

 (.1/386(, واامقارنات الترشيعية: )2/76( انظر: البهنة رشح التحفة: )8)

= 
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صت عىل هذا جملة األحكام العدلية:  لدى احلاجة يؤخذ ملك كا،ن من  :(1216) :اامادو»وقد ن

 .(1)«كان بالقيمة بنمر السل ان, ويلحق بال ريق ولكن ال يؤخذ من يده مان يؤد له الثمن

إذا اجتمع رران أسييقف األكرب األصييغر, ومن ثا جيرب »وقد جاء يف رشح اامنهو اامنتطا: 

 .(2)«ساقية إذا أفسدمها السيلاامحتكر عىل البيع, وجار اامسند إذا ضاق, وجار ال ريق وال

وهذا اخلالف إن كان خالفًا امقتىضيي ااملك وقد جعل له الفقهاء ضييوابف وأشييار إليها, قال ابن 

كن فصله منه بدون ممن ا صل ملكه بملك غريه متميزًا عنه وهو  ابع له, ون ي»: (3)رجا يف القواعد

ه, فلاملك األصييل أن يتملكه بالقيمة من رر يلحقه ويف إبقا،ه عىل الرشييكة رر, ون يفصييله مالك

صلهمالكه, وجيرب اامالك عىل القبول, وإن كان يمكن  طهور أنه  ف بدون رر يلحق مالك األصل فاام

 .« بالفصل هلزوال رر ليس له متلكه قهراً 

سمتها رر جيوز أن جيرب عىل البيع من »: (4)جاء يف  برصو احلكام سا أو يف ق األشياء التي ال  نق

باه إذا بلا البيع أحدمها, وإنام جيرب عىل البيع من أباه دفعًا للرضيير الالحق بال الا  ألنه إذا باع أ

 .« نصيبه مفردًا نقص ثمنه

يؤخذ ااملك من مالكه كرهًا فيام لزمه من نفقة زوجه التي »وأشييار إليه االمام ابن حزم بقوله: 

ياء كث امال ويف أشيي قدر عىل ا نه, وأ ها أغنى م ما  لف بط ن, وبغري قصيييد هي لعل ريو من أروم 

 .(5)«وبقصد

 هذه العبارات من الفقهاء  فيد أن القاعدو ترج عنها صور متعددو ألجل الرضورو أو احلاجة.

 ً  ندرجة تحت ھذه القاعدة:: الفروع المرابعا

  ن بق عىل هذه القاعدو مسا،ل فرعية متعددو, أذكر هنا  لة منها:

لراهن عىل بيع رهنه إذا أراد سييداد دينه فإن ويف الدين  يعه يف ماله غري بيع الرهن: ال جيرب ا-1

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.4/158( جملة األحكام مع رشحها: )1)

 (.225-223( رشح اامنهو اامنتطا: م)2)

 (.150-147( القواعد البن رجا: م)3)

 (.2/216(  برصو احلكام: )4)

 (.1/48( االحكام يف أصول األحكام البن حزم: )5)

= 
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اامرهون انفك اامرهون وليس للمرهتن أن ينخذه بمقابل دينه, أو أن يبيعه وفاء بدينه وهذا بال خالف 

 (1)بل الفقهاء.

إجباره عىل  فإن امتنع عن وفاء الدين وبيع اامرهون ألداء الدين من ثمنه فقد اختلف الفقهاء يف

 بيع اامرهون عىل ثالثة أقوال:

ينمره احلاكا بوفاء الدين من ماله أو بيع اامرهون, وأدا،ه من ثمنه فإن أرص عىل  القول األول:

حلاكا  باع ا فإن ن يفعل  باحلبس أو الرضييب لبيع اامرهون,  ناع من كال األمرين عزره احلاكا  االمت

  بريقًا ألداء الواجا.اامرهون, وقىض الدين من ثمنه, ألنه  عل

 (3) واحلنابلة. (2)وهذا مذها الطافعية

رص احلاكا عىل بيع اامرهون وأداء الدين  القول الثاين: ال يرضب وال حيبس وال هيدد هبام, بل يقت

 (4) من ثمنه وهذا مذها اامالكية.

حبسييه لدينه, للمرهتن م البة الراهن بدينه, وإن كان الرهن بيده, وأن ي الا ب القول الثالث:

ألن حقه باق بعد الرهن, والرهن لزيادو التوثيق والصيانة, فال متنع به اام البة, واحلبس جزاء الظلا, 

وحبسييه القاا إن ظهر م له, وال يبيع القاا اامرهون  ألنه نوع حنر, ويف احلنر إهدار أهليته, 

 فال جيوز ولكنه يديا احلبس عليه حتى يبيعه دفعًا للظلا.

 (5) ذها احلنفية.هذا م

هو القول األول وهو أن القاا يبيع اامرهون جربًا عليه ويقيضيي الدين من  الذي يظهر لي 

ثمنه, ألنه هو اامقصييود األصيييل من الرهن, ولداللة النص عليه حيث قال صييىل اهلل عليه وسييلا: 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(, 4/88(, وروضة ال البل )4/274(, وهناية اامحتاج )5/153(, ورشح الزرقاين )4/128( انظر: اهلداية )1)

 (.4/447(, واامغني )3/342(, وكطاف القناع )2/380وحاشية البنريمي )

 (.2/380(, وحاشية البنريمي )4/274( انظر: هناية اامحتاج )2)

 (.3/342( وكطاف القناع )4/447( انظر: اامغني البن قدامة )3)

 (.5/153( انظر: رشح الزرقاين )4)

 (.5/95,310( وحاشية ابن عابدين )4/128( )3/285( انظر: اهلداية )5)
= 
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 , واهلل أعلا بالصواب.(1)"مطل الغنى ظلم حيل عروه وعقوبته"

ها:-2 بد ويكسيييا,  لو أعتق ومن مل الع هل يبقى بعضيييه اآلخر يف الرق فيع بعض مملوكه ف

 ويرصف ثمن كسبه إىل مواله أم يعتق الباقي؟

 اختلف الفقهاء يف اامسنلة عىل قولل:

إذا أعتق بعض مملوكه, فإن كان خاصييًا به غري مطيي ك عتق البعض اامعتق, ثا  القول األول:

وإن كان مطيي كًا ببينه, وبل غريه فإن كان مورسًا لقيمة يسييي إىل باقيه, ولو كان اامعتق معسييًا 

نصيييا رشيكه أو جزء منه عتق نصيييبه ثا رسى العتق إىل باقيه, وعليه لرشيييكه قيمة ما أعتق من 

 نصيبه يوم االعتاق.

سعاء  ست رشيك ا سعاية وال لل رشيك يف الرق, وليس عىل العبد  صيا ال سًا بقى ن وإن كان مع

 العبد.

 (2) هور الفقهاء من اامالكية, والطافعية واحلنابلة.وهذا مذها  

 .(3)"من أعتق شقيصار من مملوكه فعليه خالصه يف ماله": ملسو هيلع هللا ىلص واستدلوا بقوله 

من أعتق رشكار له يف عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، " :ملسو هيلع هللا ىلصوبقوله 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( يف باب لصيياحا احلق  عال من كتاب االسييتقراض, 5/62( احلديث أخرجه البطاري يف صييحيحه  عليقًا )1)

( يف باب يف  احلبس يف الدين وغريه من كتاب األقضية والنسا،ي يف سننه 3/313وأخرجه أبو داود يف سننه )

( يف  باب احلبس يف 2/811( يف باب م ل الغني من كتاب البيوع, وابن ماجه يف سييننه )7/316-317)

(, قال ابن حنر يف الفتح: 389-4/388الدين واامالزمة من كتاب الصييدقات , واالمام أمحد يف اامسييند )

 (.5/259وإسناده حسن, وحسنه األلباين يف االرواء )

يل )2) ها اجلل مة 8/110(, وروضييية ال البل )8/5(, واألم )6/336( انظر: موا قدا (, واامغني البن 

(14/351-352.) 

حه )3) ياء بل 189,190, 185-184, 3/182( احلديث أخرجه البطاري يف صييحي باب  قويا األشيي ( يف 

( يف باب من أعتق رشكا له يف 1140-2/1139الرشكاء بقيمة العدل من كتاب الرشكة ومسلا يف صحيحه )

 عبد من كتاب العتق من حديث أيب هريرو واللف  للبطاري.
= 
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 .(1)"ق منه ما عتقفأعطى رشكاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإال فقد عت

شاء  القول الثاين: شاء أعتق, وإن  شياء إن  رشيكه اخليار يف ثالثة أ صة  اامعتق, ول ال يعتق إال ح

 (2) وهذا مذها احلنفية. استسعى العبد وإن شاء ضمن رشيكه فيعتق حينئذ.

 اللة النص عليه واهلل أعلا بالصواب.دلعل األول أظهر ل

 (3) ع نصف عبده فإنه ال يسي.هذا إذا كان عتقًا, وأما لو با

ال جيرب اامغصييوب منه عىل بيع اامغصييوب بل يبقى اامغصييوب عىل ملكه. و كذلك ومنها: -3

 غالت اامغصوب  كون له. 

 ً  : المسائل المستثناة من ھذه القاعدة:خامسا

  (4)جيرب اامط ي شقصًا مطفوعًا فيه عىل بيعه للطفيع مراعاو حلق الطفعة.  -1

 .امدين اامفلس يباع عليه جربًا امصلحة الغرماء: مال اومنها  -2

  (5): بيع مال اامحتكر عند  علق حاجة النا  به. ومنها  -3

 واهلل أعلا بالصواب.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

-2/1139( يف كتاب العتق, ومسييلا يف صييحيحه )190-5/189طاري يف صييحيحه )( احلديث أخرجه الب1)

 ( من حديث ابن عمر.1140

 (.16-3/15(, وحاشية ابن عابدين )88-4/86( انظر: بدا،ع الصنا،ع )2)

 (.14/352( انظر: اامغني البن قدامة )3)

 .  أرشت إىل هذه اامسا،ل أثناء الكالم عىل القاعدو( 4)

 .  (120( و القوانل الفقهية: ) م/3/115تيار: )االخ ( انظر:5)
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نتقل ملكها عن ناقلها مدة : يصح استثناء منفعة العني املاملبحث اخلامس عشر:ضابط
 معلومة

 

و  ضييبف بنبرافهي ووه لك وزواله.من الضييوابف الفقهية اامهمة يف باب انتقال اام هذا الضييابف

وهذا األصييل  ومدى صييحة اسييتثناءها عند العقد. إىل غريه,  أحكام انتقال اامنفعة من مالكها أبعاده

 يعالو حكا انتقال ملكية العل من صاحا ااملك إىل غريه مع صحة استثناء منفعتها عند معلوميتها.

  تنىل يف األمول اآل ية: دراسة الضابف

 لكالم على أصل القاعدة، ووضعها وألفاظها:أوالً: ا

, وكذلك صيياحا جملة األحكام (1)بالصييغية اامذكورو ذكره ابن رجا يف القواعد الضييابف

 .(3), والندوي يف ااموسوعة(2)الرشعية فيها

 ؤدي إىل مضمون هذا وردت يف بيان  حكا االستثناء العام و هي  و متقاربة وهناك ألفاظ متعدد

 .هو مفهوم األصل

ما ال يصا إفراده بالعقد ». وبلف : (4)«لو استثني من اامبيع ما جيوز إفراده بالعقد جاز االستثناء»

ستثناؤه صا ا ستثناء ». وبلف : (6)«االستثناء املجهول جيعل الباقي جمهوالر ». وبلف : (5)«ال ي ال يصا ا

 .(8)«ال يصا استثناء ما ال يصا بيعه منفردار ». وبلف : (7)«املنفعة

شار الفقهاء   , والتفريع عىل األصل اامذكور(9)يف كتبها إىل مضمون الضابف -رمحها اهلل-وقد أ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.41-40( القواعد البن رجا: م)1)

 ( .32( جملة األحكام الرشعية, مادو رقا: )2)

 (.2/513( موسوعة القواعد الفقهية: )3)

 (.3/193( انظر: الفتاوى اهلندية: )4)

 (.5/62( انظر: حاشية ابن عابدين: )5)

 (.3/389)( انظر: التهذيا للبغوي: 6)

 (.600( انظر: األشباه والنظا،ر للسيوبي: م)7)

 (.6/147( انظر: اامغني البن قدامة: )8)

مة: )9) قدا تاوى: )6/166( انظر: اامغني البن  لدسييوقي: 4/46(, والفروع :)29/128(, وجمموع الف ية ا (, وحاشيي

= 
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 يدل عىل وضعه ومنخذه أيضًا.

 وما يتعلق بها: ضابطثانياً: شرح مفردات ال

 معنى االستثناء لغة واصطالحاً:-أ

, ويقال: حلف : مصدر استثني,  قول: استثنيت ال ء من ال ء إذا أخرجتهاالستثناء لغة-1

 .(1)فالن يمينًا ليس هبا ثنيان وال مثنوية وال استثناء, كله واحد

 .(2)واالستثناء يف اللغة واالستعامل ي لق عىل: الرشر والتقييد

هو إخراج اما بعد إال وأخواهتا من حكا ما قبلها يف االجياب وإدخاله  :واالستثناء اصطالحار -2

 .(3)يف النفي

 .(4)بإال أو إحدى أخواهتا من متكلا واحد وقيل: بننه: االخراج

بننه: اامنع من دخول بعض ما  بإال أو بإحدى أخواهتا,  صيييدر الكالم يف حكا   ناولهوقيل: 

 .(5)فعرفه باامنع, ون يعرفه باالخراج

 حاالت االستثناء مع المستثنى منه وهو الملك: -ب

 نه أي ااملك وهي:هناك أربع حاالت للمستثنى وما بقي بعده من اامستثنى م

أن يكون االسييتثناء معلومًا والعقد بعده معلومًا, وهذا صييحيح سييواء أكان اامسييتثنى معينًا -1

 حموزًا أو مطاعًا, كبيع ق عة أرض إال ربعها.

أن يكون االسييتثناء جمهوالً والعقد بعده جمهوالً, وهذا بيع بابل سييواء أكان اامسييتثنى معينًا -2

 ق عة أرض إال جزءا شا،عًا منها. حموزًا أو مطاعًا, كبيع

أن يكون االستثناء معلومًا والعقد بعده جمهوالً, فهذا بيع بابل, كبيع ق عة أرض جمهوالً إال -3

 ربعها.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(4/36.) 

 (.188(, ومعنا مقاييس اللغة: م)2/135( انظر: لسان العرب: )1)

 (.2/509( انظر: حاشية ابن عابدين: )2)

 (.132(, وروضة الناظر: م)2/257( انظر: مغني اامحتاج: )3)

 ( .2/9( انظر: حاشية البناين عىل  ع اجلوامع: )4)

 ( .29-2/28( انظر: التوضيح امتن التنقيح: )5)

= 
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صحيح-4 ستثناء جمهوالً والعقد بعده معلومًا, وهذا بيع  شا،ع (1)أن يكون اال ستثناء جزء  , كا

 جمهول من ق عة أرض, وما  بقى يكون معلومًا.

لة  وهذه احلاالت  تعلق برشيير من رشور العقد, وهو أن يكون معلومًا, و نتفي عند اجلها

 الفاحطة التي  فيض إىل اامنازعة, فإذا كان العقد معلومًا صح البيع, وإذا كان جمهوالً ب ل البيع.

ع نص عىل احلالة األوىل حيث يكون اامسييتثنى معلومًا واامسييتثنى منه ااملك أو اامبيي والضييابف

 معلومًا.

 بام ينا: ضابفال ذاويمكن أن يستدل هل

قال: -1 بد اهلل  جابر بن ع لةملسو هيلع هللا ىلص هنى رس::ول اهلل »عن  حاق مة(2)عن امل عاو نة، وامل ، (3)، وامللاب

 .(6)«، ورخص يف العرايار (5)، وعن الثنيا(4)واملخابرة

ابرة والثنيا إال أن هنى عن املحاقلة وامللابنة واملخ»: ملسو هيلع هللا ىلص ويف رواية أخرى: عن جابر أن رسول اهلل

 .(7)«تعلم

يدل احلديث بمن وقه عىل هني النبي تدالل:  ناء ملسو هيلع هللا ىلص  وجه االسيي يا هي اسييتث يا, والثن عن الثن

ل مذي اامنهول يف البيع, فإذا كانت الثنيا معلومة صح البيع با فاق العلامء, ودليل ذلك الزيادو عند ا

 .(8)مًا فليس منهياً َ عنهه إذا كان االستثناء معلو)إال أن  علا(, واامعنى أن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.243-6/242( انظر: احلاوي الكبري للاموردي: )1)

باع ا2) لة هي أن ي حاق باحلا كياًل. انظر: مغني اامحتاج: ( اام قا،اًم  باع الزرع  ناه أن ي حلقل بكيل من ال عام معلوم, ومع

(2/93.) 

( اامعاومة: هي بيع السيينل, وهو بيع ثامر النطل ألكثر من سيينة, هنى عنه ألنه غرر, وبيع ما ن الق. انظر: النهاية البن 3)

 (.10/194)(, وصحيح مسلا متن رشح النووي: 2/372األثري: )

فة األحوذي: 4) عة. انرظ: حت بة من بيع اامزار لث أو الربع أو نحوره, وهي قري طابرو: هي كراء األرض عىل الث ( اام

 (.190(, واامنموعة اجلليلة: م)4/420)

 (.128( الثنيا: هي استثناء اامنهول يف البيع. النهاية البن األثري: م)5)

 اب النهي عن اامحاقلة واامزابنة.. يف كتاب البيوع.( يف ب10/436( احلديث أخرجه مسلا: )6)

(, يف باب ما جاء يف النهي عن اامحاقلة واامزابنة من كتاب البيوع. قال أبو عيسييى: 3/527( احلديث أخرجه ال مذي: )7)

 وأصل احلديث يف صحيح مسلا . « . هذا حديث حسن صحيح»

 (.4/420األحوذي للمباركفوري: ) (, وحتفة10/195( انظر: النووي رشح صحيح مسلا: )8)

= 
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والنهي يفيد التحريا ما ن  رد قرينة  رصييفه من التحريا إىل الكراهة, ولكن وردت قرا،ن  ؤيد 

سبق من بيان, وهذا يدل عىل أن  هذا التحريا , ومن هذه القرا،ن األدلة التي منعت بيع اامنهول فيام 

 . ن اامبيع جمهوالً استثناء اامنهول من البيع حرام, ألنه يؤدي إىل أن يكو

وعقد البيع بابل , وعلة الب الن اجلهالة التي  فيضيي إىل اامنازعة, ألنه إذا كان اامسييتثنى جمهوالً  

 عىل عدم جواز استثناء اامنهول من البيع. واضحفإن اامبيع جمهول فيب ل بيعه, ويف هذا دليل 

سّيبه فلحقني النبيعن جابر بن عبد اهلل أنه كان عىل  ل له قد أعيا, فنراد أ-2 فدعا يل, ملسو هيلع هللا ىلص  ن ي

ستثنيت  سريًا ن يس مثله, قال: بعنيه بنوقية, قلت: ال, ثا قال: بعنيه, فبعته بنوقية, وا وربه, فسار 

أتراين »عليه محالنه إىل أهيل, فلام بلغت أ يته باجلمل, فنقدين ثمنه, ثا رجعت فنرسيل يف أثري فقال: 

 .(1)«  فهو ل ماكست  آلخذ  ل ، خذ  ل  ودرامه

ستثناء ركوبه إىل مدو حمدودو أو  ستدالل: يدل احلديث بمن وقه عىل جواز بيع البعري وا وجه اال

صل إىل مكان معل, وهذا الركوب منفعة من منافع البعري ففي هذا احلديث هناك يشء جيوز  . حتى ي

والسييبا يف جواز  ,دو حمددو أيضيياً بيعه منفردًا امدو حمدودو, وهو اامنفعة, وجيوز اسييتثناؤه من اامبيع ام

 استثناء اامنفعة مدو حمددو هو جواز بيعها منفردو مدو حمددو, وإذا وجد السبا وجد اامسبا.

 :ضابطثالثاً: المعنى اإلجمالي لل

نص عىل أنه جيوز اسييتثناء منفعة العل إذا كانت معلومة من العل يباللف  اامذكور  الضييابف

قل ملكها بعقد من ال ناء مب اًل للعقد وذلك ألاامنت هذا االسييتث لة للملك, وال يكون  ناق ن عقود ال

 ال يؤدي إىل الغرر واامنازعة بل اامتعاقدين. استثناء اامنفعة إذا كان معلوماً 

وهو أن اسييتثناء اامنفعة إذا ن يكن معلومًا بل اامتعاقدين ال جيوز  وال يصييح مفهوم هذا األصييل

 كون مفضيًا إىل التنازع واالختالف وهذا ال جيوز.استثناؤه عند العقد  ألنه ي

واألصييل يف باب االسييتثناء أنه كل ما جيوز بيعه منفردًا جيوز اسييتثناؤه من العقد وإخراجه منه 

ستثناؤه »بحيث ال يطمله اامبيع وقد نصت عليه جملة األحكام العدلية :  كل ما جاز بيعه منفردًا جاز ا

 .(2)«من اامبيع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (, يف باب بيع البعري واستثناء ركوبه من كتاب اامساقاو.32-11/31( احلديث أخرجه مسلا: )1)

 (.219( مع الدرر, ومادو رقا: )1/168( جملة األحكام: )2)
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من هذا األصيل يف باب اسيتثناء اامنفعة, إذ اامنفعة جيوز إجارهتا بغري خالف  رعف ضيابفال هذاو

ستثناؤها من العقد, وال ستثناء اامنفعة عند زوال ااملك إال  ضابفوعىل هذا هل جيوز ا صحة ا نص يف 

 أنه يط ر فيه ما ينا:

 أن يكون االستثناء معلومًا باامدو أو اامكان أو نحو ذلك.-1

 عل مما جيوز االنتفاع هبا بعد انتقال ااملك عنها.أن  كون ال-2

 أن ال يكون االستثناء رشبًا االف مقتىض العقد.-3

 :واألدلة عليھ ضابطرابعاً: أقوال العلماء في اعتبار ال

صحته ضابفال هذااختلف الفقهاء يف اعتبار  بناء عىل اختالفها يف مالية اامنافع واختالفها يف  و

 لل:بيع الثنيا عىل قو

 من األصول اامستقرو. واعتباره ضابفال هذاصحة  القول األول:

 (3) وبه قال األوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن اامنذر. (2), واحلنابلة(1)وهذا مذها اامالكية

 واستدلوا بام ينا:

 حديث جابر الذي سبق ذكره, -1

وقد أجازه النبي صييىل اهلل وجه االسييتدالل من احلديث أنه باع  له واشيي ر ظهره إىل اامدينة 

 واحلديث نص يف اامسنلة. "ول  ظهره إىل املدينة"عليه وسلا بقوله: 

 ."هنى عن  الثنيا إال أن تعلمملسو هيلع هللا ىلص وألن النبي -2

 وهذه معلومة.

وألن اامنفعة قد  قع مسييتثناو بالرشييع عىل اامطيي ي فيام إذا اشيي ى نطلة مؤبرو أو أرضييًا -3

 (4) ة مزوجة فناز أن يستثنيها كام لو اش ر البا،ع الثمرو قبل التنبري.مزروعة أو دارًا مؤجرو أو أم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.239(, والقوانل الفقهية )م2/186( انظر: جواهر االكليل )1)

 (, نرش مكتبة الفالح بالكويت.1/399(, ونيل اامآرب )6/116ة )( انظر: اامغني البن قدام2)

 (.6/166( انظر: اامغني البن قدامة )3)

 (.6/168( انظر: اامغني البن قدامة )4)
= 
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وأنه ال يصييح اشيي ار منفعة ألحد اامتعاقدين, وهذا  ضييابفال هذاهو عدم اعتبار  القول الثاين:

 .(2)والطافعية (1)مذها احلنفية

 واستدل أصحاب هذا القول بام ينا:

صىل اهلل عليه وسلم حديث:  -1 صح هذا الرشر,  (3)عن بيع ورشطهني النبي  يدل عىل أنه ال ي

 (4) ألن مثل هذا الرشر يفسد العقد لكونه من باب البيع والرشر.

وألنه رشر ينايف مقتىضيي البيع, فنشييبه ما لو رشر أن ال يسييلمه وذلك  ألنه رشر  نخري -2

 (5)منافعه, وهذا رشر ينافيه. سليا اامبيع إىل أن يستويف البا،ع منفعته, وألن مقتىض البيع ملك اامبيع و

وألن هذا من باب البيعتل يف بيعة اامنهي عنه, ووجه كونه من البيعتل يف بيعة أنه لو كانت -3

بإزاء اخلدمة  بنزاء اامبيع وأجرو  بنن يعترب اامسييمى ثمنًا  قابلهام يشء من الثمن  اخلدمة والسييكنى ي

 والسكنى يكون إجارو يف بيع.

 (6) امرشور زيادو يف العقد عارية عن العوض وهو معنى الربا.ووجه كونه ربًا: أن ا

صىل اهلل  الذي يظهر لي صح هني النبي  هو القول األول, وذلك لداللة النص عليه, وألنه ن ي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قدير )1) تار )80-6/78( انظر: رشح فتح ال يل اامط يار لتعل بدين 2/7( واالخت عا ية ابن  حاشيي ( , و

 (.3/16(, وسبل السالم )4/39,121)

 (.468-3/466ظر: هناية اامحتاج )( ان2)

( يف باب البيوع 3/12(, يف باب رشر وبيع من  اب البيوع والتلطيص احلبري )3/146( انظر: معان السيينن )3)

( يف باب البيع الفاسد من كتاب البيوع واامحىل البن حزم 4/17اامنهي عنها من كتاب البيوع, ونصا الراية )

(9/409 .) 

(, من رواية أيب حنيفة عن عمرو بن شييعيا بلف : 128احلاكا يف معرفة علوم احلديث )مقال احلاف : أخرجه 

جه ال رباين يف األوسييف ) جه, أخر هذا الو يا, بلوغ اامرام 10/66هنى عن بيع ورشر ومن  ( وهو غر

(3/31.) 

 (.166-6/165( انظر: اامغني البن قدامة )4)

 (.11/215الكبري )(, والرشح 6/167( انظر: اامغني البن قدامة )5)

 (.2/7( واالختيار )80-6/76( انظر: رشح فتح القدير )6)
= 
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عليه وسلا عن بيع ورشر, وإنام هنى عن رشبل يف بيع, فمفهومه إباحة الرشر الواحد. واهلل أعلا 

 بالصواب.

ان اشيي ار منفعة معلومة وأما إذا كان اشيي ار منفعة جمهولة بنن اشيي ى وهذا اخلالف إذا ك

 (1) رجل من آخر جارية واش ر البا،ع أن تدمه فإن هذا بابل بال خالف.

 :ضابطخامساً: الفروع المندرجة تحت ال

 فروع فقهية كثريو منها: ضابفال هذا ندرج حتت 

 .(2)ز ذلك االستثناءلو باع دارًا واستثنى منه سكناها شهرًا جيو-1

بيع السيييارو واسييتثناء ركوهبا مدو حمددو, يصييح بيع سيييارو معينة واسييتثناء منفعة  ومنها:-2

الركوب امدو حمددو حتى يصل إىل بلده, كنن يبيع السيارو يف اامدينة اامنورو ويط ر أن حتمله إىل مدينة 

 .(3)ثناؤها لف و حمددوالرياض ألنه جيوز بيع منفعة الركوب لف و معينة فينوز است

 (4) : لو باع عبدًا واستثنى منه خدمته سنة أو شهرًا أو نحو ذلك, يصح هذا االستثناء.ومنها-3

 (5) .مع استثناء حالبه  امدو معينة  يصح بيع احليوان احلامل  ومنها: -4

 خدمتها امدو شهر أو نحوه  منها ستثنىومنها: لو باع جارية و ا -5

  ل المخرجة عن ھذا الضابط:سادساً: المسائ

لو باع أمة واسييتثنى وبنها مدو معلومة ن جيز, ألن الورء ال يباح يف غري ملك وال نكاح, -1

 (6) ويفارق هذا اش ار ورء اامكا بة  ألن اامكا بة مملوكة.

ا أمة مزوجة واستثنى منها منفعة البضع باللف ,ن جيز البيع, بطالف لو باعه :  لو باعو منها -2

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (.6/167( انظر: اامغني البن قدامة )1)

 (.6/166( انظر: اامغني البن قدامة: )2)

 (.6/166( انظر: اامغني: )3)

 (.6/166( انظر: اامغني البن قدامة )4)

 (.2/35(, ومغني اامحتاج )2/122) ( وبداية اامنتهد5/62( انظر: حاشية ابن عابدين )5)

 (.6/168( انظر: اامغني البن قدامة )6)
= 
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 (1) .بدون استثناء  ألن منفعة البضع وقعت مستثناو بالرشع

     (2): لو اش ى دارًا مؤجرو صح البيع.ومنها -3

 

 

 

 تائج التي توصلت إليها يف الرسالةاخلامتة: أهم الن
 

احلمد هلل الذي وفقني المتام هذه الرسييالة بتوفيقه, وامتنانه العظيا, وفضييله وإحسييانه العميا, 

 والصالو والسالم عىل رسوله الكريا, وعىل آله وصحبه ومن  بعها بإحسان إىل يوم النبن العظيا.

 وبعد.

ضوع الذي َ ََع ما بل علا القواعد الفقهية, فلقد  بل يل من خالل جول ستي هلذا اامو تي و درا

 وعلا الفقه االسالمي يف غضونه أصول ونتا،و أذكر هنا أمهها عىل النحو التايل:

صفة -1 سة مقارنة بل اامذاها الفقهية ب ستها درا صفة عامة, و درا سة القواعد الفقهية ب إن درا

صة هلا أمهية بالغة, ومكانة مر ستها و التمكن منها خا  ه لعا دورا فعاالً يف ابالع الفقيموقة وأن درا

و  اامفتي يف جماالهتا العلميةوواامتفقه يف اامناالت العلمية, كام أن دراستها مما يلزم اامنتهد والقاا,

 .العملية

عاالً -2 ها وهي  لعا دورا ف ثارها والت بيق علي يان آ عد الفقهية  ظهر عند ب يف  إن أمهية القوا

سا،ل الفقه سريها ونَّ   ر يا م سالمي وهتذيبها و ي شوار اال ضبف  شتاهتا و ها حتت عنوان واحٍد دأ

 ل متحد.ومضمون رص

طابه القواعد الفقهية من ناحية واحدو  -3 ضوابف الفقهية   الفقهاء رمحها اهلل متفقون عىل أن ال

كنها  خمتلفون يف بيان التفريق بينهام, و هي أن كال منهام ين بق عىل با،فة من اجلز،يات الفقهية, ول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .(6/176غني البن قدامة: )(انظر: اام1)

 . (6/167صدر السابق: )(انظر: اام2)
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نها ال يفرقون بينهام, ولكن معظا اامتنخرين ذهبوا إىل التفريق بينهام. واألوىل موالظاهر أن اامتقدمل 

 كبريًا . دى شيئاً أن التفريق ال جي

 القاعدو ال تتص بباب واحد.ون الضابف اتص بباب من أبواب الفقه, وإن قيل: إ

االبالع عليها من أها مقتضيييات االامام هبذا العلا, بل ور القواعد الفقهية دراسيية مصيياد -4

عند  ءانيعترب ذلك نق ة االن الق هلذا اامسييار, وألمهيته البالغة أرى أن يكون موضييع اهتامم واعت

 الدارسل يف دراساهتا و رسا،لها.

 فروع الفقهية.ولعل نسبة القواعد إىل مصادرها هي التي حتدد ن اقها وآثارها يف ال

سندو  -5 سطها, كام  عد القواعد اام صادر القواعد الفقهية وأر رشعية أقوى م صوم ال  عد الن

إليها أقوى أنواع القواعد, وأوالها وأرجحها يف االسييتدالل, والظاهر أن بناء القواعد الفقهية عىل 

تلف قوو بعض النصييوم الرشييعية ليسييت بمر بة واحدو, وال هو عىل نمٍف متسيياٍو, ومن هنا ت

 القواعد عن بعض.

صول رشعية معروفة وهي عىل ال  يا  -6 صادر القواعد الفقهية يف نظرية ااملكية  ردُّ إىل أ إن م

 اآلا:

 . (1) ﴾ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ قوله  عاىل: ﴿ -1

 لة بالضامن.اخلراج بالضامن أو الغ -2

 الوالء امن أعتق. -3

 ال رر و ال رار. -4

 ليس لعرق ظان حق. -5

 من أحيا أرضا ميتة فهي له. -6

 عىل اليد ما أخذت حتى  ؤدي. -7

 ة مردودو , والعارية مؤداو والدين مقيض والزعيا غارم.اامنيح -8

 البيعان باخليار مان يتفرقا. -9

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو النساء . 29اآلية: )( 1)



 914 الفهارس 

 عن بيع الغرر وعن بيع احلصاو.ملسو هيلع هللا ىلص هني رسول اهلل  -10

 س عندك.ما لي  بعال  -11

 :رجع إىل مبادئ ثالثة اامصادر كثريو كلها و

 إقامة العدل, و النهي عن الظلا والبابل.-1

 . حرية صاحا ااملكية يف ملكه برشر منع اامضارو-2

 رفع التنازع واامطاصامت  يف األمالك.-3

ستعامالً يف وضع القواعد الفقهية و قع -7 يدها, القيا  من أكثر وسا،ل االستنبار والتطريو ا

أضعف من النصوم الرشعية إال أن اعتامدها عىل النصوم يظهر لنا جليًا  توإن كان اومصدريته

 .ا, والتطريو عن بريقهاقوو االستدالل هب

االعتامد عىل مصدر االستصحاب يف نظرية ااملكية من أها األصول التي استقر عليها العمل  -8

راء التام يف باب اامعامالت, بل يتمكن الفقيه عن لدى فقهاء االسييالم, وهو مؤيد عن بريق االسييتق

بريقه تريو أغلا الفروع  الفقهية اامتناثرو عىل األصل اامقرر يف الباب وهو األصل بقاء ما كان عىل 

 ما كان.

صحة االمن األمور اامهمة يف هذا العرص البحث عن دلي -9 ستدالل لية القواعد الفقهية ومدى 

وضييوع صييحة االسييتدالل بالقواعد الفقهية إن كان اعتامدها عىل النصييوم هبا. والظاهر يف هذا اام

الرشعية والقيا  الصحيح. ومن الفقهاء من الير يض االستدالل هبا عىل وجه االبالق, والباعث 

صل  صول اامذهبية. واأل سيام يف القواعد الفرعية واأل ستثنيات يف القواعد وال يف ذلك هو وجود اام

 حية االستدالل بالقواعد الفقهية عىل أن وجود االستثناء ال يرض يف العمل به.  السابع فيه هو صال

بل الفقهاء اامحدثل  -10 قة من ق فا، ية  حازت عنا عد الفقهية  لدراسيييات اامعارصو يف القوا ا

 اامعارصين, وهذه الدراسات دارت حول حماور متعددو.

 هبا بالدراسات النظرية والت بيقية.حتقيق با،فٍة من كتا القواعد بالفقهية, واالهتامم  -أ

 استطالم القواعد والضوابف الفقهية من النصوم اامتناثرو يف دواوين الفقه االسالمي, -ب

ها و ر يبها عن بريق اامتابعة واالستقراء ومن ؤرصد القواعد والضوابف الفقهية, وإحصا -ج
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واعد والضوابف الفقهية, وهو جهد هنا وَضَع اامعارصون الفضالء عدو موسوعات علمية يف جمال الق

 جبار يت لا اامزيد من االهتامم والعناية.

وأول من حاول بإسييعاف هذا اامنال وسييد الفراغ هو الطيييخ السيييد حممد عميا االحسييان 

 اامنددي الربكتي من علامء بنغالديش يف كتابه قواعد الفقه.

ت النظريات الفقهية, وقد  وجه تصيص قواعد فقهية معينة بالدراسة دراسة وافية كدراسا -د

سات من  سة القواعد الفقهية, وكان بعض هذه الدرا طار اامتعلق بدرا إليه الباحثون من جماالت الن

 مت لبات احلصول عىل الطهادات العليا كالدكتوراه وااماجستري يف اجلامعات.

  لك القواعد. الدراسات النظرية والتاراية لعلا القواعد الفقهية مع الت بيقات عىل -هي

كية و حقيقتها  عتمد عىل العالقة بل اامال واالنسييان, وأهنا عبارو عن حقيقة لإن ماهية اام -11

وحده رشعية بل االنسان وال ء اامملوك تول صاحبها االنتفاع والترصف عالقة رشعية  تمثل يف 

هو القدرو عىل االنتفاع  ابتداًء إال امانع وهي اامعرب عنها باالختصييام, وموضييوع هذا االختصييام

رصف  صالة أو وكالة وقد يمنع مانع عن هذا والت رصف قد يتا أ صام والت يف ال ء, وهذا االخت

 االختصام مراعاو امصالح راجحة أخرى.

طص طهو كل ما يثبت لل -بمعناها العام –  إن ااملكية بمفهومها العام  طتمل عىل احلقوق -12

 وهو اامفهوم يف مقابلة -بت ماليًا أو غري مايل, وبمعناها اخلاممن ميزات ومكنات سييواء كان الثا

 عنه الفقهاء باامصيييالح االعتبارية الرشييعية التي ال وجود هلا إال األعيان واامنافع اامملوكة, ويعرب

 باعتبار الطارع كحق الطفعة, وحق ال الق وحق احلضانة والوالية.

, مثال رف لدى الفقهاء بحقوق الدار أو العقاو طييتمل عىل حقوق االر فاق أيضييًا وهو اامعرو

 .وما إىل ذلك حق اامروروحق اامسيل وحق الرشب, و حق التعيل,

إن حقيقة ااملكية يف الرشيييعة االسييالمية  تميز عن غريها من احلقا،ق الرشييعية بنملة من  -13

 اخلصا،ص واالمتيازات, وأن ااملكية استطالف إهلي ومنحة ربانية.

  . (1)﴾ڳ  ڳڳگ  گ    ڳ       ﴿ ه احلقيقة قوله عزوجل:واألصل يف هذ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو احلديد . 7اآلية: )( 1)
= 
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 .  (1)﴾جئ  جئ  جئ  جئ  جئ      جئ  جئجئ  جئ     جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ    جئ  جئ﴿ وقوله  عاىل:

 . (2)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ ﴿  وقوله سبحانه و عاىل:

 . (3)﴾ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿  :وقوله سبحانه

صال بلالذي  فاامال سوا أ ستطلفها فيه, ومنحها إياه, فها لي فيه,  ءأيدي النا  هو مال اهلل ا

 وال أصحاب حق ببيعي يف متلكه, بل هو هبة و فضل ونعمة منه سبحانه و عاىل.

بحدود وهذا االسييتطالف االهلي لإلنسييان عىل األرض ليس اسييتطالفًا دا،اًم بل هو حمدود 

 وضعها اهلل عز وجل.

ستطالفًا م لقًا بل وهذا اال ضًا ليس ا صوله وقواعده بينستطالف أي سالمية أ رشيعة اال ت ال

  ك أمر النا  عىل هذه األرض فوىض دون  نظيا .  وضواب ه, فلا 

فاامسييتطلفون ليسييوا أحرارًا يف الترصييف فيام اسييتطلفوا فيه كيف يطيياؤون, فها ن القوا 

د ه, فيلتزموا بكل ما أمر, وينتهوا عن كل ابحانه حق عبويستطلفوا يف هذه األرض إال ليعبدوا اهلل س

ستطالف و سما هنى, وإال فها ن حيققوا رشور اال صل اامن وب إليه يف ملكية ن يعودوا أهاًل له, واأل

 . (4)﴾ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ: ﴿  االستطالف قوله 

ضوء الاام -14 سانية عىل  صيل لرشيعة االسالمية ليست ملكيةكية االن سان أ ة يترصف فيها االن

يل و عليام ه, فإذا  رصف اامستعري لك األصمعىل هواه, وإنام هي ملكية معارو له, خاضعة لرشور اام

سلمل رّده يف الدنيا, أما يف  رصف بابال, وحتتا عىل اام رشور اامالك وقع هذا الت رصفًا خمالفا ل فيها  

 امملك صاحا ااملك األصيل.ر ااآلخرو فهو حماسا عىل بابله و خمالفته لرش

 ااملكية باعتبار حملها لدى الفقهاء عىل مخسة أقسام: -15

 .األول:ملكية العل واامنفعة

 الثاين: ملكية العل بدون منفعة.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو اجلاثية . 13اآلية: )( 1)

 ( من سورو لقامن . 20اآلية: )( 2)

 ( من سورو النور . 33اآلية: )( 3)

 رش . ( من سورو احل7اآلية: ( 4)
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 الثالث: ملكية اامنفعة بدون عل.

 الرابع: ملكية االنتفاع.

 اخلامس: ملكية الديون.

امة تول صاحبها كل أنواع الترصف الرشعي, ويثبت األصل يف ملكية األعيان أهنا ملكية   -16

 هذا االختصام لصاحا ااملك, ويزول بزواله.

ة واامنفعة, واألصييل اامقرر فيها ملكية بشيياملة للرق امة ملكية  ذه ااملكية أي ملكية األعيان وه

ستلز ستدعي ملكية  ال, دون العكس أي: أن ملكية اامنفعة الم ملكية اامنفعة إما حاال وإما مآالعل    

 العل.

ست مقصودو لذاهتا, وإنام الغاية  -17 من األصول اامقررو يف أحكام ااملكية أن ملكية األشياء لي

الً. وملكية العل ما أقرت إال لتكون سييندًا لكامل االنتفاع آاألسيياسييية منها هي االنتفاع هبا حاال وم

 عة االسالمية.الكامل والترصف اامرشوع ضمن القيود التي حددهتا الرشي

صورو صور انفكاك حق االنتفاع عن ملكية الرقبة ب مؤبدو, ألهنا  ويف ذات الوقت ال يمكن أن يت

 .ملكية عارية عن الوجود

ااملكية األوىل هي الثابتة باألسييباب اامنطييئة  كون دا،ام ملكية  امة  تمثل يف ملكية األعيان  -18

ألوىل عىل ال ء ناقصة مقصورو عىل الرقبة وحدها, أو واامنافع, فال يمكن أن يتصور ثبوت ااملكية ا

 اامنفعة وحدها دون الرقبة.

طالف ملكية اامنافع , فمتى  ثبت ملكية بملكية األعيان ال  قبل التوقيت وال االسييقار,  -19

ال يقدح هذا األصييل   لك  ثبت مؤبدو. واخلالف يف العمرى والرقبىاألعيان بسييبا من أسييباب اام

ينص عىل اامسنلة ويقيض عىل  «من أرقب شيئا فهو له حياته وموته»يف حديث ابن عمر:  ملسو هيلع هللا ىلصألن قوله 

 اخلالف.

وإنام  قبل النقل, والظاهر قبل التوقيت فكذلك ال  قبل االسييقار, كام أن ااملكية التامة ال   -20

ويؤدي إىل ااملك,  مسنلة زوال ااملك باالسقار هو عدم جواز إسقار ااملكية  ألنه خالف مقتىض يف

 والطحناء بل النا . و اامطاصمة إضاعة اامال, وبالتايل يفيض إىل وقوع اامنازعة
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ملكية العل ال  قتيض الضامن عىل صاحبها, ألنه ال فا،دو من هذا الضامن, إذ أنه إن ضمن  -21

  إذا هلكت أو أ لفها.لضمن لنفسه وهذا االف ملكية اامنفعة فإنه يضمن الع

الناقصيية عند الفقهاء  تمثل يف ملك الرقبة وحدها, وملكية اامنفعة وحدها, وملكية كية لاام -22

 االنتفاع وحده.

ملكية الرقبة وحدها مع كوهنا ملكية ناقصيية  تميز بقوهتا من غريها, وهي كملكية األعيان  -23

 لة للملكية.ال  قبل االسقار, والتوقيت وال حتتمل االمهال وإنام  قبل النقل بنحد األسباب الناق

ها بزمٍن معل كالسيينة مثال بطالف  -ملكيتها  كون عىل الدوام و االسييتمرار, ال جيوز  وقيت

 ملكية اامنفعة إذ األصل فيه التوقيت.

  تمثل هذه ااملكية يف مسا،ل االجارو ونحوها.

 أمهها: ,إن ملكية اامنافع وحدها تتص يف االسالم بطصا،ص -24

 بالعل, ولكن العل  كون ملكًا لغريه.تعلق حق ملك اامنفعة ي -1

 إنه يقبل التقييد بالرشور يف أوجه االنتفاع و يف زمانه ومكانه. -2

وهي  تمثل يف أحكام االعارو  وجيري فيها التوارث و نتقل ااملكية من اامورث إىل وا رثه. -3

 و غريها.

ستغالل واال -25 رصف اامتمثل يف اال ستهالك, وهي ملكية االنتفاع هي ملكية الت ستعامل واال

وليس لصاحا هذا ااملك أن يملك غريه, أو أن  ملكية مقصورو عىل االنتفاع الذي هو حق شطيص

ضه.  يعوِّ

االباحة  تضمن معنى ملكية االنتفاع, وهي بمعناها العام  رخيص من اامالك قابل للرجوع  -26

 تفاعًا مرشوعًا.عنه متى شاء. وحمل االباحة األمالك من أجل االنتفاع هبا ان

يف الرشعي ل بيعة ااملكية يف االسالم يظهر يف اختصام ااملك بالترصف اامرشوع, يالتك -27

سالمية, فالتبذير واالرساف, واال الف,  رشيعة اال رشوع فهو غري معترب يف  ال رصف غري اام وأما الت

 بيعة ااملكية يف االسالم.باها بنوإباحة اامرأو نفسها وإجارهتا, إشاعة الفواحش كل هذه األشياء  

داللة واضييحة عىل سييامحة االسييالم وسييعته وعنايته بمصييالح   دل  كثرو أسييباب ااملكية -28
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النا , ومن هنا يتبل أن التملك يف الرشيييعة االسييالمية ال يت لا اامزيد من األسييباب, وال حيتاج 

 ها باألسباب اامباحة اامرشوعة. النا  لثبوت ااملك يف األشياء إىل أسباب التملك اامحرمة الستغناء

 أسباب ااملكية يمكن  صنيفها إىل أربع جمموعات: -29

 األوىل: األسباب اامنطئة للملك, كاالحياء , والصيد.

 الثانية: األسباب الناقلة للملك كالبيع , واالجارو وغريمها.

 الثالثة: اخلالفة كاالرث والوالء وغريمها.

 النبا ات, والثامر, وغريها.الرابعة: التولد. كالنتاج, و

 واألصول اامقررو عند الفقهاء جتاه هذه األسباب ما ينا:

 أنه ال يدخل يف ملك االنسان يشء بغري إراد ه واختياره.-1

 أن ااملكية ال  ثبت إال بإثبات الطارع هلا.-2

 تيالء حقيقيا كان أم حكميًا.ساألصل يف متلك اامباحات اال-3

 سان أال ينتقل إىل الغري بدون متليكه.األصل يف ملك االن-4

 كية يعتمد عىل سبا.لاألصل أن نقل اام-5

 برق التملك اامحرمة يمكن حرصها يف ثالث جمموعات: -30

عا إ هلا, ومنع ىل معنى أو وصييف يف اامعل يقتيضيي حظاألوىل: أن يكون التحريا راج ر  داو

 للمصالح. لتعامل فيها وردًا للمفاسد وجلباً ا

 األشياء اامحرمة بنعياهنا وثبوت ااملك فيها.هذه هي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ واألصل يف هذه اامنموعة قوله سبحانه و عاىل:

 .  (1)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

نها, الثانية: أن يكون التحريا راجعًا إىل اسييتيالء غري مرشييوع عىل ال ييء مثل السييقة, وال

 واحلرابة وغريها.

الثالثة: أن يكون التحريا راجعًا إىل  رصف حمظور رشعا وإن حصل عىل صورو العقد, ويدخل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( من سورو ااما،دو . 3اآلية: )( 1)
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ية  ماه كان النهي راجعا إىل  ها رشعا سييواء  بابلة اامنهي عن فات ال كل الترصيي هذه اامنموعة  يف 

 الترصف, أم إىل أمر الزم للامهية أم خارج عنها.

 :الباب هي واألصول اامقررو يف هذا

 حيرم متلك كل مال مملوك بغري إذن مالكه.-1

 األصل أن اامنهي عنه ال يفيد ااملك أو البابل اليفيد احلكا.-2

 ال يثبت ااملك يف األعيان اامحرمة.-3

إن القواعد الفقهية هلا دور بارز يف أحكام اامعامالت الرشييعية والسيييام يف أحكام ااملكية  -31

و الفروع اامبددو اامتناثرو يف يتريف دية خاصيية أم عامة م لقة, وهي  سيياعد سييواء كانت ااملكية فر

 عنوان واحد.عىل أصوهلا و ضواب ها حتت  أبواب الفقه اامتعددو 

دو, و  بيقها عىل القواعد, فإذا ومن هنا يتبدى للباحث أو اامتفقه احلكا عىل احلوادث اامسييتن

لعدم  عرض الفقهاء هلا ووجدت القاعدو  طييملها كانت احلادثة ال يوجد فيها نص فقهي أصييال 

ما  ها, اللها إال إذا ق ع أو ظن فرق بل  ها ترجيًا علي ناد الفتوى والقضييياء إلي فيمكن عند،ذ إسيي

 اهلادفة يف أحكام ااملكية. تاشتملت عليه القاعدو وهذه اامسنلة اجلديدو, وهذا أبرز حصا،د الدراسا

تابع  ابع, ومن هنا دخول لوازم  -32 إن ملكية العل  قتيضيي ملكية  وابعها ولوازمها, ألن ال

 األشياء ولواحقها يف ااملك أو يف اامبيع ال يت لا موجبا آخر يثبت ذلك.

ها  -33 عادو, ويمكن القضييياء علي نة عىل العرف وال ها مبي ياء و وابع ية لوازم األشيي إن ملك

 باالش ار واالستثناء.

 األصل يف ملكية األراا أن ااملك يثبت فيها ألحد من النا  إذا قام بسبا من األسباب. -34

األصل  ان ملكية األرض  ستلزم ملكية علوها وسفلها, وظاهرها وبابنها, ويدخل يف هذإ -35

 ز وما إىل ذلك, والظاهر منذ العصور اامتقدمة أنه حيكا هبذا اامبدأ.وملكية اامعادن والكن

رصف يف هوا،ها إال إن م -36 سوغ له أن يت صاحا األرض ي لكية اهلواء  تبع ملكية األرض, ف

أن األنظمة اامدنية هلا أن  قيد هذه ااملكية مراعاو امصالح اجلامعة كام أهنا  تقيد بمنع اامضارو باآلخرين 

 عند االستعامل والترصف فيها.
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ستلزم ملكية الفروع, و -37 صول أهنا   صل يف ملكية األ دث عنها من النامء  الزوا،د وما حاأل

 ملك األصل.ألن اامتولد يملك  ب

بدال كاألصول يف ثبوت ااملك فيها فكل من ملك ة ال ء  وجا ملكية بدله, فاألإن ملكي -38

أو قيمته, ومن غضون هذا ه  نتقل من ذلك ال ء إىل بدله عذر  سليمه أو استالمه, فإن ملكيتشيئًا  

 قيا واألمثال, واامتلفات, فملكية هذه األشياء  عتمد عىل ملكية أصوهلا.األصل  ظهر ملكية ال

األصل أن التضمل يقتيض التمليك, فيثبت ااملك يف اامضمومات عن بريق الضامن, ومن  -39

 الفقهاء من يعرب عنه بملك الضامن.

ن هو كل ما واألصل يف الضامن, أنه يبنى عىل اليد, واال الف والتسبا واحليلولة, وحمل الضام

ضامن ملكية  ضامن, وملكية ال ضمون إذ  قرر عليه ال ضامن يثبت ملكه يف اام ضة, فال كان يقبل اامعاو

 الزمة بوجوب الرشع له يف اامتلفات.

ملكية اامعاوضات ال حتتاج إىل القبض واحليازو بل  ثبت بمنرد العقد عليها, وهذا األصل  -40

 ليس عىل االبالق اامذكور.

فإذا ثبت ااملك يف  لكية ااموصييوفات,اماألوصييياف  ابعة ملكية  -41 بالثمن,  وهي ال  قابل 

 . : التابع تابعله ومبنى هذا األصل قاعدو ااموصوف ثبت ااملك يف الصفة  بعاً 

شياء إذا ثبتت  -42 ضامن, فااملكية يف األ ستلزم ثبوت ال صل عند الفقهاء أن ثبوت اامملك ي األ

 فإهنا  ثبت بمقابلة الضامن.

اج أهنا متلك بالضييامن يف العقد الصييحيح وهذا صييل يف ملكية الغالت والنتاج واخلراأل -43

 ." اخلراج بالضامن"ا : يعتمد عىل النص النبوي الرشيف

ما ينتو منه من النتاج, وما يغل من الغالت  يمن ملك االنسييان أارج اخلراج هو الذي  -44

 ىل ذلك وملكية اخلراج من باب نامء ااملك.إ ويدخل فيه كسا العبد, وأجرو السيارو وما

 امتناع الترصف ال يكون مب اًل وال مانعًا لثبوت ااملك. -45

 الك واستغالهلا يكون لثالثة أوجه:امتناع الترصف يف استعامل األم -46

األول: امتناع الترصف لسبا مصلحة النفس كترصف الصغري والسفيه واامننون, واألصل فيه 
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 ًا ألمواهلا.عدم نفوذه حفظ

 الثاين: امتناع الترصف حلق الغري, كترصف اامفلس واامريض مرض ااموت, والراهن وغريها.

 الثالث: امتناع الترصف امصلحة اجلامعة كترصف اامر د وغريه.

 األصل يف أحكام ااملكية أن امتناعها من هذه الترصفات ال يكون حاجزًا عن ثبوت ااملكية هلا.

البابل والفاسد يف باب اامعامالت يعترب فقها مال،ام نظرًا لتصحيح معامالت إن التفريق بل -47

 النا , ألن اامقصود يف اامعامالت  وسيع ن اقها و صحيحها ما ن يرد عليها دليل يعارضه.

, إال أن الفوات إن البابل من العقود ال يفيد احلكا ولو ا صل به قبض أو حصل فيه فوات -48

 .با،ع إىل اامط ي القابض ينقل الضامن من ال

سببا  -49 سد ال يقوم  رصف عند عامة الفقهاء. ألن العقد الفا سد ال يفيد ملك الت وكذلك الفا

 لثبوت ااملكية يف األشياء.

اامعقود عليه الفاسييد ال يكون حماًل للملك ألحد اامتعاقدين لوجود الفسيياد يف العقد, وهو  -50

 عىل من قام بفوا ه أو بقبضه, فالثابت فيه يعترب ملك الضامن.منهي عنه رشعًا, ألن الضامن يتقرر 

ملكية األعيان اامؤجرو ال  نتقل بسييبا االجارو, بل متلك هبا منافعها, فال  كون االجارو  -51

 سببا املك األعيان.

ستناالجارو اام -52 سا،ل اام دو التي أقدم عليها كثري من النا , وخالصة نتهية بالتمليك من اام

ل يف اامسيينلة عدم التعامل هبذه اامعاملة, بل الرجوع إىل بديل هلا, وأن التمليك هبذه الصييورو ال القو

 تلو من غرر وخمابرو.

متلك األعيان عن بريق اجلنايات غري ثابت رشعا, فال  كون اجلناية سييببا لثبوت ااملك يف  -53

 اجلاين نفسه سواء كان عبدا أو حيوانًا.

 ية عىل االنسان وجناية عىل األموال. قسامن: جنا اتواجلناي

واجلناية عىل االنسان إذا كانت موجبة للامل فعىل صاحا ااملك أن يؤدي أرم اجلناية أو يسلا 

اجلاين بسبا جنايته, وال  زول ملكيته عند وجود اجلناية, فاحلاصل أن اجلناية ال  ؤثر يف ثبوت ااملك 

 وعدمه.
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ىل أرباهبا ومال كها, وليس ألحد من النا  أن يزامحه يف اف إضيياألصييل يف األموال أهنا   -54

بة  كاذ لدعاوي ال لدعاوي اامنردو, وكذلك ا با فه وحقه, وال يمكن متلك األموال  كه و رصيي مل

 والبابلة.

فإن كان من اامباحات ن جير فيه ملك أحد من  عتمد عىل أسييباب ااملك,يمتلك األموال  -55

طئةاامفإنه يعتمد عىل األسباب  النا  ستقرو فال بد فيه من موجا , وإللملك ن ن كان من األمالك اام

 دعوى مكان الناقل للملك أبدا. حتتلناقل للملك, فال 

بل القبض من أمالك الواصل متلك الصالت والع ايا واهلدايا ال يتا إال بعد القبض, فهي ق -56

 واامهدي, ألهنا متليك بال عوٍض. واامع ي

األشياء بالطبهات واالحتامالت, ألن الطبهات مما يندرئ هبا احلدود, فال ال يثبت ااملك يف  -57

 .األموال  ثبت هبا احلدود فكذلك 

والطييبهة عند الفقهاء كام ذكرها الفقهاء ما فيه التبا  فال يدري أهو ملك له أو ملك غريه, أهو 

 حق أم بابل.

 فإهنا ال  فيد حكاًم.والطبهات عىل ثالث مرا ا: واامعترب منها الطبهات القوية, 

 م اامعامالت. واجلهالة عىل مرا ا:األصل يف الرشيعة االسالمية أن اجلهالة منتفية يف أحكا-58

 زع والتطاجر وهي اامنتفية رشعًا .األوىل: اجلهالة الفاحطة هي التي  فيض إىل التنا

 يف التمليكات.الثانية: اجلهالة اليسريو, وهي التي ال  فيض إىل اامنازعة وهي ال  ؤثر 

 الثالثة:اجلهالة اامتوس ة, و هي ما كانت دون الفاحطة وفوق اليسريو.

اامنهول من األعيان واامنافع ال يصييح متليكه وال متلكه  ألن اجلهالة  فيضيي إىل اامنازعة  -59

 واامطاجرو.

د إن ااملك احلاصييل عن بريق العقود الفاسييدو ملك خبيث غري الزم, وهذا ااملك ال يفي -60

و اامسييتفاد منه هو ملك الترصييف, و يمكن اعتبار هذا النوع من ااملك يف لصيياحبه إبالق االنتفاع.

 عرصنا احلار مراعاو امصلحة األموال من الضياع.

األصييل يف أحكام التملك أن االسييتيالء عىل اامال بغري حق ظلا, فاألموال التي حتاز عن  -61
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 لفاسدو, فال  ثبت ااملكية فيها.بريق حمرم  عترب مثل احلاصل بالعقود ا

حقيقة البيوع و أنواعها عبارو عن متليك, وهبا يثبت ااملك للمطيي ي يف اامبيع, وللبا،ع يف  -62

 الثمن.

سببه, بل ال بد  -63 سباب ااملك, وال يثبت ااملك قبل وجود  سبا من أ ثبوت ااملك يقوم عىل 

سبا يلزم من وجوده ا سبا قبله, ألن ال لوجود, ومن عدم العدم لذا ه ويعترب بريقًا إىل أن يتقدم ال

 ثبوت ااملك عند وجوده.

األفعال اامحرمة رشعًا ال  كون سييببا لثبوت ااملك وال  كون ناقلة هلا, ألن األصييل يف هذا  -64

 . «إن اهلل إذا حرم شيئا حرم ثمنه»: ملسو هيلع هللا ىلصالباب قوله 

 كون عىل ملك أصحاهبا, فإذا وجد األموال اامحرمة التي اكتسبها صاحبها عن بريق حمرم  -65

 أحد ماله عند غريه فهو أحق به.

فيد ااملك فية, والظاهر فيها أن الربا ال يدو أموال الربا والفوا،د اامرصييمن اامسييا،ل اامسييتن -66

 و كذلك البيوع الربوية ال  فيد ملكيتها. ألنه حمرم رشعًا.

ظ -67 باب التمليكات, وهو ال يد  دل عىل ااملك يف  ماال به  فه.  اهر وحيكا  اال ن يرد أصيييل 

فاألموال  ضاف إىل األيدي الثابتة بحكا الظاهر  ألن اامتبادر إىل الذهن أن ما يف يد االنسان ال يكون 

 .أو إجاروً  إال ملكه وإن كان حيتمل غري ذلك عىل أنه أخذه إعاروً 

ثا -68 لك ال لك إن الوارث يملك ال كة بنميع حقوقه, ولوازمه, ألن اام بت للوارث هو اام

 الذي كان للمورث.

االجازو  ؤثر يف إفادو ااملك يف البياعات ااموقوفة أو العقود ااموقوفة, ألن األصييل فيه أن  -69

ال  لحق البابل, وال الفسييوب بل البد يف االجازو الالحقة كاالذن السييابق, ولكن االجازو االجازو 

 من  وفر رشور ذكرها الفقهاء.

فاالحياء سييبا من  «من أحيا أرو::ار ميتة فهي له»: ملسو هيلع هللا ىلصملكية ااموات هو قوله األصييل يف -70

وكذلك التحنري إذا كان اامقصود منه الرشوع يف  أسباب ااملك يف اامباحات ألنه يف معنى االستيالء.

 االحياء , و به يثبت عند الفقهاء  أحقية اامتحنر يف ملكية اامباحات.
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من اامباحات يعترب سييببا من أسييباب ااملك ولكن ملكية وكذلك سييبق االنسييان إىل يشء  -71

سبق والرؤية بل البد فيه من احليازو واألخذ. سان ال  ثبت بمنرد ال ساا يف  االن رشر األ و هو ال

 ملكية اامباحات و ما يف معناها.

األراا ااموات التي يسييوغ االحياء فيها هي األراا التي ليسييت بملك ألحد, وال هى  -72

 فق البالد وكانت خارجة عن العمران سواء قريبة عنه أو بعدت.من مرا

االحياء الذي يثبت به ااملك يف ااموات هو االستيالء عليها بحيث جيعلها صاحلة للزراعة أو  -73

االنتفاع هبا بغري الزراعة, وذلك بإزالة األسباب التي حتول دون ذلك, واالستيالء عليها ال يظهر وال 

 أثره واالنتفاع به والعمل فيه, ولذا ال يكون متلكه إال بإحيا،ه. يتحقق إال بظهور

 والتحنري واالق اع, والسبق ال يدخل يف معنى االحياء يف إفادو ااملك.

 متلك اامعادن  ابع لتملك أراضيها, ألن األصل اامقرر من ملك ظاهر األرض ملك بابنها. -74

 هو أنواع:و ,ضة بعمل و صفيةواامعدن هو ما ارج من األرض من ذها أو ف -75

 األول: اامعادن الظاهرو اجلارية.

 الثاين: اامعادن البابنة.

 الثالث:اامعادن اجلامدو.

سلمل فال  صلحة عامة اام صلحة, فإذا  علقت هبا م صل يف متلك هذه اامعادن هو مراعاو اام واأل

صاحا ااملك سوغ فيه التملك, ألن ملكها  جيوز متلكها وال إق اعها, وأما إذ ن يتعلق هبا غري حق  في

  ابع املك أرضها.

ألن عصييمة الكفار ال يملكون أموال اامسييلمل بالقهر والغلبة واالسييتيالء عليها. وذلك  -76

دو عن بريق االسالم بطالف عصمة الكفار فإهنا عصمة زا،لة بالسي رو أموال اامسلمل عصمة مؤب

 عليها.

العل يف احلكا, فإذا اختلف سييبا ااملك يف يشء ما  بدل سييبا ااملك يقوم مقام  بدل  -77

 اختلفت العل, واألصل فيه حديث بريرو اامطهور, هفكان

من البنك الربوى حرام لصيياحبه, فإذا أهدى غريه حتول هدية  اامنخوذومن هذا اامن لق اامال 
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 جا،زو.

ثبت االسييتحقاق للمسييتحق وال ياالسييتحقاق البد أن يكون بالبينة وإال ال يفيد ااملك  -78

بالسييبا ااموجا رشعًا وهذا السييتحقاق بعد القبض ال يكون باحلاجة واالرادو, فإنام ثبو ه يكون 

 واستحقاق الربح والنتاج يعتمد عىل الرشر الذي جرى عند التعاقد. الصفقةمانعًا من متام 

عن العل, األصييل يف اسييتحقاق القيمة أنه يقوم مقام اسييتحقاق العل, ألن القيمة بدل  -79

 امعروف أن البدل يقوم مقام مبدله .وا

اامقصود األسمى من ثبوت ااملكية هو القدرو عىل الترصف يف األمالك. واألصول اامقررو  -80

 يف الترصف ما ينا:

األصل أن صاحا ااملك له أن يترصف يف ملكه بإراد ه واختياره وليس ألحد أن يمنعه من  -1

 الترصف فيه.

 .بغريه  ملكه ال يكون متعديًا ويلزمه الضامن ما ن يدخل ررًا واامترصف يف -2

  رصف اامالك يف ملكه إذ  عدى إىل غريه يعترب عدوانًا. -3

 إن  رصف االنسان سا،غ يف ملكه و لو  رصف معه يف ملك غريه. -4

أن األصييل يف الوكالة واالذن هو الترصييف, فكل من صييح  رصييفه صييح  وكيله, و وكله  -5

 .وإذنه

  رصف االنسان يف اامبيع الذي فيه اخليار دليل عىل اختياره و ملكه. -6

سبا يدل عىل  وانتقالهإن زوال ااملك  -81 طك واالحتامل بل البد فيه من دليل أو  ال يكون بال

 زوال ااملك.

ألن األموال الضييا،عة واام وكة واامهملة ال جيوز متلكها, وإنام هي باقية عىل ملكية أرباهبا   -82

 الضياع و الفقدان واالمهال واالعراض أو ما يف معناها ال يؤثر يف زوال ااملك وانتقاله.

إن ثبوت ااملك يف األشياء يعتمد عىل يقل, وكذلك زوال ااملك ال بد أن يكون ب ريق ثابت -83

 باليقل ألن األصل اليقل ال يزول بالطك . 

اامر د ال  زول ملكيته عن أمواله حتى يتيقن زوال عصيمة االنسيان ال يوجا زوال ملكه ف -84
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بدار احلرب ليس هو كحكا ااموت ألنه يمكنه أن يعود إىل  نه مات عىل الكفر أو قتل, وأما حلوقه  أ

 االسالم بعد اللحوق, واألصل اامقرر أن ااملك ال يزول بالطك.

جيربه عىل إزالة رصييف فيه وال جيوز ألحٍد أن تإن لصيياحا ااملك حرية  امة يف ملكه وال -85

  صاحا ااملك بغري حق ظلا وعدوان .ملكه ونقله, وذلك ألن االكراه واالجبار عىل

إال أنه جيوز االجبار عليه الزالة ملكه ونزعه عنه بمصييالح معتربو رشعا ومن  لك اامصييالح 

 مصلحة الطفيع ومصلحة اجلامعة, ومصلحة الغرماء.

مة, ألهنا كاالجارو يف احلكا وألن حاجة النا  قد جيوز اسييتثناء منفعة العل امدو معلو -86

  كون داعية إىل مثل هذه الترصفات.

صاحبها, ثا  نتقل ملكيتها إىل ورثته عن بريق  -87 صل اامقرر يف األمالك أهنا مقدرو بحياو  األ

سببا للملكية حتى  سالمية جعلته  رشيعة اال سباب التملك القهري وال سبا من أ اخلالف فاالرث 

 أموال النا  وال  ذها مهملًة. ضيع ال

سوا رشيعة االسالمية عن االمهال واالعراض عن األمالك. وجعلها  ا ال مالك ،وهلذا هنت ال

 لألموال من الضياع واهلالك. اللق ات عن بريق االلتقار حفظاً  متلك ةأمهي تهلا ومن هنا ظهر

ستها و -88 ضوابف الفقهية التي قمت بدرا سابلغت القواعد وال ضاب حدو و , اً بعل قاعدو أو 

عد  كات وهذه القوا ية الواردو يف أبواب التملي ،ل الفقه وهي حتيف بمعظا أحكام ااملكية, واامسيييا

 والضوابف بمن وقها ومدلوهلا ومعناها ذكرها كثري من الفقهاء اامتقدمل واامتنخرين.

صلت إليها من  صريو مع أها النتا،و واألفكار التي  و ستي هلذا أختا هذه اجلولة الق خالل درا

ااموضوع وإعداد هذه الرسالة سا،ال ااموىل جل وعال أن ينفعني بام علمت, و يعلمني بام ينفعني, وأن 

جيعلني من الذين يسييتمعون القول فيتبعون أحسيينه وأن جيعل عميل هذا خالصييا لوجهه الكريا, و 

 بريقا إىل مرضا ه, ومتقبال بفضله إنه عىل كل يشء قدير.

 عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه وسلا  سليام كثريًا. وصىل اهلل
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 260,272 178 البقرو ...................................... ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 34 185 البقرو ....................................... ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 33 188 البقرو ......................................... ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

 790 193 البقرو ............................................﴾         ڌ   ڌ      ڍ ڍ  ڇ﴿

 762 228 البقرو ...................................... ﴾ گ گ ک ک ک﴿

 271 229 البقرو ..................................... ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿

 278 229 البقرو ......................................... ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 35 231 البقرو ........................................... ﴾ ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 762 231 البقرو .............................................. ﴾پ پ﴿

 35,762 233 البقرو ............................................. ﴾ې ې ې ې﴿

، 515، 33،135،477     275 البقرو ............................................... ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿

 .........................................................   518 ،571،616 

 912 275 البقرو ........................ ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  چ
 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة  اآلية 

 517 275 البقرو ............................................. ﴾ ٻ ٻ ٱ﴿

 476 275 البقرو ........................................... ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿



 930 التمهيد 

 501 278 البقرو ............................................. ﴾  ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 40 286 البقرو ........................................ ﴾ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 1 102 آل عمران ................................. ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ﴿

 794 128 آل عمران ........................................... ﴾ ھ ھ ہ    ہ ہ﴿

 1 1 النساء ............................ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 913 4 النساء .............................................﴾ ہہ ۀ ۀ ٹ﴿

 280 4 النساء ...................................... ﴾ ے ه ھ ھ ھ ہ ہ ﴿

 129 5 النساء ............................................ ﴾  ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 129 6 النساء ............................................... ﴾  ې ې﴿

 758, 345 6 النساء ........................................... ﴾ وئ ەئ ەئ ائ﴿

 414,762, 122 11 النساء .................................... ﴾  ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 280 20 النساء ....................................... ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 292 58 النساء ..................... ﴾ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ﴿

 458 24 النساء ........................................ ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

  913, 372 29 النساء ...................................... ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ﴿

494,912, 132, 29128 النساء .......................................... ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 .................................................................   928 

 603, 269 29 النساء ....................................... ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة  اآلية 
 873 137 النساء ...................................... ﴾          ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

  412 1 ااما،دو ............................................ ﴾ کک ڑ﴿

 581 2 ااما،دو ......................................... ﴾ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿

 934 3 ااما،دو ............................... ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿

 2 3 ااما،دو ........................................... ﴾ ڇ چ چ چ﴿



 931 التمهيد 

 493 33 ااما،دو .......................................... ﴾ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 494 34 ااما،دو .............................................﴾  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ﴿

 470, 469 38 ااما،دو ............................................... ﴾  ٺ ٺ ٺ﴿

 491 42 ااما،دو ............................................... ﴾ ٻٻ ٻ﴿

 463 72 ااما،دو ........................................ ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 387 90 ااما،دو ............................................ ﴾ پ پ     ٻ ٻ﴿

 726 95 ااما،دو ........................................... ﴾ ې ې ې ې ۉ﴿

 898, 894 103 ااما،دو ..................................... ﴾ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿

 688 107 ااما،دو ......................................... ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿

 436 119 األنعام ..................................... ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ ﴿

 462, 371 145 األنعام .................................. ﴾ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ﴿

 182 128 األعراف .............................. ﴾ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿

 463 157 األعراف ............................................. ﴾ ژ ڈ ڈ﴿

 531, 33 199 األعراف ......................................... ﴾ ڃ ڃ  ڃ ڄ﴿

 648, 197, 103 41 األنفال ............................................ ﴾ ٻ ٻ ٻ﴿

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة  اآلية 
 192,204 41 األنفال ...................................... ﴾ جئجئ جئ ي   ي ی ﴿

 644 65 األنفال ........................................ ﴾ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 546 29 التوبة ............................................. ﴾گ گ گ﴿

 188 34 التوبة .............................................. ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

 405 60 التوبة ................................................﴾ ٹ ٹ ڻ﴿

 2 122 التوبة ................................... ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ         ۇئ وئ وئ ەئ﴿

 399 10 يونس ........................................... ﴾ چ چ چ ڃ ﴿



 932 التمهيد 

 827 94 يونس .................................... ﴾ ڭ ۓ ۓ ے     ے ه﴿

 875 43 هود .................................... ﴾ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 23 91 هود ..................................... ﴾  چ ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 894 97 هود ............................................ ﴾   جئ جئ ي ي﴿

 15 7 هياإبرا .......................................... ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 15 24 إبراهيا .......................................... ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿

 19 26 النحل ....................................... ﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿

 794 77 النحل ........................................ ﴾  ۇ    ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ﴿

 266 162 النحل ...................................... ﴾ ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿

 45 78 االرساء ........................................... ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 150 23 الكهف ...........................................﴾  ڱ ڱ ڱ﴿

 154 85 الكهف ............................................... ﴾  ڀ ڀ ﴿

 794 132 هبيٰ ....................................... ﴾ ڭڭ ڭ   ڭ   ۓ ۓ﴿

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة  اآلية 
 643 72 األنبياء ......................................... ﴾ ۇئ   ۇئ وئ وئ﴿

 454 15 احلو ....................................... ﴾ جئ  جئ جئ جئ ﴿

 34 76 احلو .................................. ﴾ ۓۓ ے ے ه ھ ھ ھ﴿

 931 33 النور ...................................... ﴾ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 271 33 النور ....................................... ﴾ چچ ڃ ڃ  ڃ ڃ ﴿

 20 60 النور ............................................ ﴾    ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 463, 462 12 القصص ............................................. ﴾ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 847 27 القصص ....................................... ﴾   ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ﴿

 15 12 لقامن ......................................... ﴾ ڀٺ  ڀ ڀ    ڀ پ﴿



 933 التمهيد 

 930 20 لقامن ......................................... ﴾  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 1 71-70 األحزاب ........................................... ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 675 27 األحزاب ............................................ ﴾ ں ڱ ڱ﴿

 794 38 األحزاب ....................................... ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 399 57 يس .......................................... ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿

 794 82 يس ............................................ ﴾ وئ ەئ   ەئ ائ  ائ﴿

 894 129, 108, 78 الصافات .......................................... ﴾پ پ پ پ﴿

 454 36 غافر ........................................... ﴾ گ گ گ ﴿

 930 13 اجلاثية .................................... ﴾ جئ جئ جئ  جئ جئ﴿

 266 40 الطورى ..................................... ﴾ ےۓ ے ه ھ ﴿

 643 9 احلنرات ....................................... ﴾ هے ھ   ھ ھ ہ﴿

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة  اآلية 
 930,75 7 احلديد ..................................... ﴾ ڳڳ ڳ    ڳ  گ گ﴿

 131 10 اجلمعة .............................................. ﴾ ڤ ٹ ٹ﴿

 176 6 احلرش ........................................... ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 931 7 احلرش ...................................... ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ﴿

 875,876 10 ااممتحنة ......................................... ﴾    ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ﴿

 876 1 ال الق .......................................... ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 
 

  



 934 التمهيد 

 فهرس األحاديث النبوية
 

 رقم الصفحة احلديث 
 922 ...........................................................«أ راين ماكستك آلخذ  لك»

 279 ................................................................... «أ  ردين عليه حديقه»

 265 .............................................................. «أّد األمانة إىل من ا،تمنك»

 41 ............................................................. «ادرؤوا احلدود بالطبهات»

 889 ..................................................................... «إذا استهل اامولود»

 39 .............................................................. «إذا أمر كا بنمٍر فن وا منه»

 485 ..................................................................... «ا بالعينةإذا  بايعت»

 42 ................................................................. إذا حكا احلاكا فاجتهد

 378 .............................................................. «إذا دبغ االهاب فقد بهر»

 98 ........................................................................... أزبدك أزبدك

 835 ............................................................ «إذا شك أحدكا يف صال ه»

 485 ................................................................ «إذا ضن النا  بالدينار»

 470 ......................................................... «إذا ق ع السارق فال غرم عليه»

 40 ......................................................... «إذا وجد أحدكا يف ب نه شيًئا»

 763 .................................................................... «اذها فاقلع نطله»

 476 ........................................................................... «أربيتام, فرّدا»

 763 ................................................................ «ا زبري, ثا أرسلاسق ي»

 112 ................................................................... «أبعموها األسارى»

 107 ............................................................. «اعرف وكاءها وعفاصاها»

 99 .................................................................. «أع وه منتهى سوبه»

 رقم الصفحة احلديث 



 935 التمهيد 

 188 ..................................................... «أع يت الكنزين األمحر واألبيض»

 37,550 ............................................. «البينة عىل اامدعي واليمل عىل من أنكر»

 245,295,337,361, 244, 240, 36 ...................................... «اخلراج بالَضاَمن»

 304 ............................................................ «مثاًل بمثل الذهَا بالذها»

 530 ...................................................... «الذهَا بالذها والفضة بالفضة»

 304 ......................................................... «الذها بالورق ربا إال ها وها»

 411 ........................................................ «العا،د يف هبته كالعا،د عن قيئه»

 187,369 .................................... «العنامء جبار, والبئر جبار, ويف الركاز اخلمس»

 127, 37 .............................................................. «العنامء جرحها جبار»

 254 ................................................................ «العمد قود إال أن يعفوا»

 332,337 ....................................................................... الغلة بالضامن

 601 ...........................................«اامتبايعان كل واحد منهام عىل صاحبه باخليار»

 526 .................................................................. اامزابنة بيع التمر بالتمر

 37,306 ........................................................... «اامسلمون عند رشوبها»

 595 ....................................................... «اامكا ا عبد ما بقى عليه درها»

 639, 636, 247, 184 .......................... «النا  رشكاء يف ثالث: يف ااماء والكأل والنار»

 514,594 ................................................................... «الوالء امن أعتق»

 466 ......................................................... «احلنرالولد للفرام وللعاهر »

 758 .......................................................... «أما أنك لو أع يتها أخوالك»

 1 ................................................ ...«احلديث كتاب اهلل  أما بعد: فإن خري »

 877 ................................................................ «أمرت أن أقا ل النا »

 839 ................................................ «أمسكوا عليكا أموالكا وال  فسدوها»

 رقم الصفحة احلديث 



 936 التمهيد 

 588 ........................................................... «إن أيب زوجني من ابن أخيه»

 38 .............................................................«إن احلالل بلِّ واحلرام بلِّ »

 467 ......................................................... «ا حرم ثمنهإن اهلل إذا حرم شيئً »

 376 ................................................... «إن اهلل  عاىل إذا حّرم شيًئا حرم ثمنه»

 372, 371 .................................................... «إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر»

 674 .................................................................. إن أصبتهام قبل القسمة

 111,177,181 ............................................. ارثاحلأق ع لبالل بن  أن النبي 

 839 ................................................... «جعل العمرى للوارثملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 647 .................................................. «دفع سلا أيب قتادو إليهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 230 ......................................................... «رأى زرًعا يف... ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 529 ......................................................... «رخص يف العراياملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 386 ........................................... «زجر عن ثمن الكلا والسنورملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 154,923 ........................................................ «هنى عن الثنياملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 512 .................................................. «هنى عن بيع ما ن يقبضملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 359 ........................................................... «هنى عن بيعتلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 114,386 ........................................ «هنى عن ثمن الكلا والسنورملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »

 320, 296 ............................................. «هنى عن ربح ما ن يضمنملسو هيلع هللا ىلص بي أن الن»

 865 ....................................................................... إن أع يتها إزارك

 180 .................................................... «إن دماءكا وأموالكا عليكا حرام»

 467 .................................................. «أن رجاًل أهدى لرسول اهلل راوية مخر»

 248 ........................................................ «أن رجاًل غر  يف أرض رجل»

 374 ................................................... «أمر بقتل الكالبملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل »

 رقم الصفحة احلديث 



 937 التمهيد 

 279 ........................................................ خرج إىل الصبح إن رسول اهلل 

 529,531 ................................................ «رخص يف العريةملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهلل أ»

 374 ..................................................... هنى ثمن الكلاملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل »

 530, 527 .................................................. «هنى عن اامزابنةملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل »

 529 ................................................... «هنى عن بيع التمرملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل »

 312 ....................................................... «أن رسول اهلل هنى أن  باع السلع»

 496 ......................................................... «أن رسول اهلل هنى عن الننش»

 846 ................................................. «إن شئت حبست أصلها و صدقت هبا»

 191 ............................................................ «إن وجد ه يف قرية مسكونة»

 200 .......................................... «كا  قا لون قوًما فيتقونكا بنمواهلالإنكا لع»

 , 913, 132 .............................................................. «إنام  البيع عن  راض»

 40 ................................................................... «إنام األعامل بالنيات»

 876 ................................................................... «إنام ال الق امن أخذ»

 373 ........................................................................ «إنام حرم أكلها»

 720 ......................................................... «أنه كان يتعوذ من جهد البالء»

 682, 680 ................................................................ «إهنا قد بلغت حملها»

 909 ................................................................ «أراه إال قد ماتإين ال »

 476 ......................................................................... «أوه عل الربا»

 235 .........................................................................أيام امرئ هلك»

 136 ...................................................... «أيام رجل أعمر عمرى له ولعقبه»

 588 ............................................... «أيام عبد  زوج بغري إذن مواليه فهو عاهر»

 676 ...................................................... «بئس ما جازهتا ال نذر يف معصية»

 رقم الصفحة احلديث 



 938 التمهيد 

 577 ............................................................. «بارك اهلل يف صفقة يمينك»

 304 ...................................................... «بيعوا الذها بالفضة كيف شئتا»

 826 ............................................................... « زوج رسول اهلل ميمونة»

 384 ................................................................... «ثمن الكلا خبيث»

 266 .................................................... «خذي من ماله باامعروف ما يكفيك»

 313 .......................................................... «رأيت الذين يط ون ال عام»

 383, 375 .................................................. «يف ثمنملسو هيلع هللا ىلص رخص لنا رسول اهلل »

 386 .............................................................. «عن ذلكملسو هيلع هللا ىلص زجر النبي »

 39 ........................................................ «صلِّ قا،اًم فإن ن  ست ع فقاعًدا»

 578 .......................................................... «ضح بالطاو و صدر بالدينار»

 657, 99 ......................................................... «األرض هلل ولرسوله عادي»

 903 ............................................................ «عرفه سنة فإن جاء صاحبه»

 107,109 ...................................................................... «عرفها حواًل »

 847 ........................................................ «عىل اليد ما أخذت حتى  ؤدي»

 860 ........................................................... «فإذا جاء صاحبها وإال فهي»

 579 ........................................................... «فنع يته وأبى ذلك أن ينخذ»

 860 .............................................. «كمال لسبيل جاء صاحبها وإال فهي ذافإ»

 902 ................................................................ «فإن جاء صاحبها يوماً »

 861 ..................................................... «وإال فطننك هبا افإن جاء صاحبه»

 578 .................................................................. ملسو هيلع هللا ىلص«فتصدق به النبي »

 530 .......................................................... «فمن زاد أو استزاد فقد أربى»

 254 ........................................................... «فمن قتل له بعد مقالتي هذه»

 رقم الصفحة احلديث 



 939 التمهيد 

 467 ................................................................. «فهال قبل أن  ن يني به»

 304 ....................................................................... يف الركاز اخلمس

 467 ............................................................ «قا ل اهلل اليهود إن اهلل حّرم»

 579 ................................................... «قال الثالث: اللها استنجرت أجراء»

 256 ............................................................. «اهلل ثالثة أنا خصمهاقال »

 839 ......................................................... «بالعمرىملسو هيلع هللا ىلص قىض رسول اهلل »

 823 .................................................................. «قا, فزوج رسول اهلل»

 602 ...................................... «كل بيعل فال بيع بينهام حتى يتفرقا إال بيع اخليار»

 35 ...................................................................... «كل مسكر حرام»

 405 ................................................................... «كل معروف صدقة»

 313 .................................................... «كنا يف زمان رسول اهلل نبتاع ال عام»

 313 ......................................................... «كنا نط ي ال عام من الركبان»

 581 .................................................................. «ع ما ليس عندكال  ب»

 835 ............................................................... «ال  صوموا قبل رمضان»

 485 .......................................................... «ال  فعل, بع اجلمع بالدراها»

 496 ...................................................................... «ال  لقوا الركبان»

 51 .............................................................. «ال  وضؤا من ألبان الغنا»

 763,775, 761, 131, 35 ................................................ «ال رر وال رار»

 582 ................................................................. «ال بالق إال فيام متلك»

 582 .................................................................... «ال حيل سلف وبيع»

 494 ,266, 227 .................................................. «ال حيل مال امرئ مسلا إال»

 789 ...................................................... «ال يدخل اجلنة من ال يؤمن جاره»

 رقم الصفحة احلديث 



 940 التمهيد 

 889 ........................................................... «ال يرث الصبي حتى يستهل»

 883 ................................................................. «ال يرث اامسلا الكافر»

 15 ....................................................... «ال يطكر اهلل من ال يطكر النا »

 763 ........................................................... «ال يمنع أحدكا جاره خطبة»

 594 .................................................. «ال يمنعك ذلك منها, ابتاعي وأعتقي»

 834 .................................................... «ال ينتقل أو ال ينرصف حتى يسمع»

 826 ....................................................................... «ال ينكح اامحرم»

 486 ................................................................ «لعن اهلل اليهود حرمت»

 491 ................................................................ «لعن رسول اهلل الرايش»

 762 ........................................................ «لو أن رجاًل ابلع إليك حذقته»

 401 ...................................................... «لو يع ى النا  بدعواها الدعى»

 485 ................................................................ «لين ل عىل النا  زمان»

 247, 229, 227 ......................................................... «ليس لعرق ظان حق»

 660 ................................................. «ليس للمرء إال ما بابت به نفس إمامه»

 35 ............................................................ «ريه فقليله حرامما أسكر كث»

 377 .........................................................«ما عىل أهلها لو انتفعوا بإهاهبا»

 206 .................................................................. «ما كان يف بريق ... »

 645 .................................................................. «ما منعك يا خالد...»

 193 ............................................. «ما يوجد يف األرض ااميتة فهو لق ة  عرف»

 917 ...................................................................... «م ل الغنى ظلا»

 601 .................................................................... «من ابتاع عبدًا فامله»

 665, 653 ................................................ «من أحار حا،ً ا عىل أرض فهي له»

 فحةرقم الص احلديث 



 941 التمهيد 

 130 ................................................................ «من احتكر فهو خابئ»

 518 ............................................................... «من أحدث يف أمرنا هذا»

 664, 658 ........................................... «من أحيا أرًضا يف غري حق مسلا فهي له»

 651 ................................................................... «من أحيا أرًضا مواً ا»

 846,898, 666, 662, 659, 651, 189 ........................ «من أحيا أرًضا ميتة فهي له»

 656 ...................................................... «من أحيا أرًضا ميتة ليست ألحد»

 237 ....................................................... «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان»

 579 ............................................................ «من است اع منكا أن يكون»

 677 ..................................................................... «من أسلا يف يشء»

 254 .............................................................. «من أصيا بقتل أو خبل»

 917 .............................................................. «من أعتق رشكًا له يف عبد»

 917 ........................................................... «من أعتق شقيصًا من مملوكه»

 157,601, 154.......................................... «من باع نطاًل قد أبرت فثمرها للبا،ع»

 625, 560 .............................................................. «من  رك حًقا فلورثته»

 39 .......................................................... «من  قرب فيه بطصلة من .. »

 485 .......................................................... «حام حول احلمى يوشك من»

 229, 225 .................................................. «من زرع يف أرض قوم بغري إذهنا»

 665,668, 634, 177, 97 ........................... «من سبق إىل ما ن يسبق إليه مسلا فهو له»

 168 ..................................................................... «من ظلا قدر شرب»

 475 ........................................................ «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا»

 167 .......................................................... «من غصا شرًبا من األرض»

 255 ................................................................ «من قتل عمًدا فهو قود»

 رقم الصفحة احلديث 



 942 التمهيد 

 646,648 ............................................................ «من قتل قتياًل فله سلبه»

 254 ..................................................... «من قتل له قتيل فهو بطريالنظرين»

 559 ............................................................. «من مات عن حقه فلورثته»

 267 .......................................................... «من وجد عل ماله عند رجل»

 109 .................................................. «من وجد لق ة فليطهد عليها ذا عدلٍ »

 2 ................................................. «من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين ... »

 663 ............................................................ «مو ان األرض هلل ولرسوله»

 887 ......................................................... «ك من إبراهيانحن أحق بالط»

 304 ............................................. «عن بيع الذها بالورق دينًاملسو هيلع هللا ىلص هنى النبي »

 304 .............................................................. «هنى أن يباع غا،ا بناجز»

 921 ....................................................... «عن اامحاقلةملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »

 581 .................................................... «عن بيع احلصاوملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »

 649 .................................................. «عن بيع فضل ااماءملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »

 925 ............................................................. عن بيع ورشر هنى النبي 

 383, 375 ............................................... «ورعن ثمن السنملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »

 384 ................................................... «عن ثمن الكلاملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »

 256 .................................................. «عن قفيز ال حانملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهلل »

 130 ..................................................... «هنى رسول اهلل أن يبيع حار لباد»

 526 ............................................................. «هنى رسول اهلل عن اامزابنة»

 427 .........................................................«هنى رسول اهلل عن بيع السنبل»

 277 .................................................................... هال استمتعتا بإهاهبا

 674 ............................................................... هل  رك لنا عقيل من ربع

 فحةرقم الص احلديث 



 943 التمهيد 

 680,682 ........................................................... «هوهلا صدقة, ولنا هدية»

 642 ............................................. «والذي نفيس بيده ألن ينخذ أحدكا حبله»

 476 ................................................................... وربا اجلاهلية موضوع

 1 ................................................................... «وكل ضاللة يف النار»

 39 ................................................................ و ما  قرب إيل عبد ب ء

 476 ...............................................................و من أسلا يف يشء فهو له

 647 ................................................................. «يا خالد, ال  رده عليه»

 

 

 



 944 التمهيد 

 فهرس اآلثار
 

 رقم الصفحة اآلثار 
 884 ................................................................... العنيل أ ى باامستورد

 676 ................................................................ أثر ابن عمر يف رد الغالم

 588 .................................................................. إذا نكح العبد بغري إذن

 485 .......................................................... أرى ما،ة بطمسل بينهام حريرو

 647 .................................................................. إن هذا سلا شرب خري

 229 ....................................................... أن رجاًل غصا قوًما أرًضا براًحا

 192 ........................................ أن رجاًل وجد ألف دينار مدفونة ربا من اامدينة

 909 .................................................... أن عمر بن اخل اب قىض يف األنحال

 199 ........................................ يف أرض يودى خراجها قوم فها أحقإن وجدهتا 

 200 ............................................................. إنا نمر بنهل الذمة فنصيا 

 764 ............................................... أنه كتا عمر بن اخل اب يف رجل أحدث

 108 .......................................................................... أنه وجد ديناًرا

 483 ......................................................... إين بعت غالًما من زيد بن أرقا

 215 ..................................................... بيدهملسو هيلع هللا ىلص  قلعه وقد نصبه رسول اهلل 

 485 ................................................................. دراها بدراها متفاضلة

 705 ...................................................... الغنيمة امن شهد الوقعة/ قول عمر

 403 ........................................................... ن أبو بكر قد نحلها عرشينكا

 43 ........................................................... كل يشء يف القرآن أو فهو خمري

 461 ....................................................................... ال  نكلوا خل مخر

 192 .................................................................. ألقضل فيها قضاء بينا

 647 ................................................... ألن عمر أخذ اخلمس من سلا الرباء



 945 التمهيد 

 رقم الصفحة اآلثار 
 511 ................................................................ ما اجتمع احلالل واحلرام

 198 .................................................. ما أرى هذا يصلح يل فردمها إىل اجليش

 410 ............................................... ثا يمسكوهنا ما بال قوم ينحلون أوالدها

 483 ................................................................ ما جعل اهلل يف اامال نصفاً 

 43 ............................................................ مقابع احلقوق عند الرشور

 622 ...................................................................... نغنا ما أصبنا منك

 669 ............................................................. واهلل ال أجدد شيئًا رده عمر

 215 ............................................................. واهلل ال نصبته إال عىل ظهره

 410 .................................................................. يا بنية ما أحد أحا إيل

 196 .......................................................................... يفيك الكثكث

 

 

 



 946 التمهيد 

 فهرس األعالم املرتجم هلم
 

 رقم الصفحة اسم العلم 
 118 .............................................................................. ابن الطار

 54 ........................................................................ ابن بطري اامالكي

 239 ............................................................................... ابن حامد

 906 ............................................................................... ابن سهل

 468 ............................................................................. ابن صفوان

 19 .............................................................................. ابن فار 

 60 ............................................................................. ابن نرص اهلل

 483 .................................................................... أبو إسحاق السبيعي

 103 .................................................................... أبو إسحاق الفزاري

 482 ............................................................................... أبو الزناد

 53 .................................................................. أبو العبا  الونرشييس

 184 ................................................................................. أبو بكر

 185 ................................................................................. أبو ثور

 254 ............................................................................... أبو رشيح

 76 ............................................................................ إمام احلرمل

 803 ................................................................................... البعيل

 278 .................................................................... بد اهلل اامزينبكر بن ع

 545 ................................................................................... البناين

 279 ........................................................................... ثابت بن قيس

 150 ............................................................................... اجلرجاين

 385 ................................................................................. اجلزويل



 947 التمهيد 

 رقم الصفحة اسم العلم 
 452 ................................................................................. احلارثي

 279 ........................................................................ حبيبة بنت سهل

 900 ............................................................................... احلناوي

 91 .............................................................................. احلصكفي

 187 ................................................................................. اخلرقي

 148 ................................................................................... خليل

 482 ................................................................................... ربيعة 

 894 .................................................................................. الرميل

 905 .................................................................................. الزقاق

 467 ................................................................................. السبني

 666 ........................................................................ سعيد بن منصور

 108 ....................................................................... سلمى بنت كعا

 274 ........................................................................... يدالسيد الطه

 745 ...................................................................... الرشيف أبو جعفر

 259 ................................................................................. الطعبي

 259 ....................................................................... صاحا ال غيا

 148 ................................................................... صاحا  بيل احلقا،ق

 99 ....................................................................... باو  بن كيسان

 330 ............................................................................. ال رسوا

 230 ................................................................................... ظهري

 483 ........................................................................ العالية بنت أيفع

 21 .............................................................الفتوحي: ابن الننار احلنبيل

 رقم الصفحة اسم العلم 



 948 التمهيد 

 69 ......................................................................... القاا احلسل

 148 ............................................................................... القدوري

 17 .................................................................................. القفال

 150 ................................................................................ الكفوي

 883 ................................................................................ اللؤلؤي

 118 .......................................................................... ابن  يمية نداام

 147 ............................................................................... اامرغيناين

 25 .................................................................................. اامقري

 893 ......................................................................... منصور البهوا

 237 ................................................................................. ااميموين

 277 ...................................................................... نور الدين الدمريي

 

 

 



 949 التمهيد 

 فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة
 

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة
 115 ................................................................................. االباحة

 305 ................................................................................. االجازو

 548 .......................................................................... األجري اخلام

 548 ..........................................................................األجري اامط ك

 637 .................................................................................. اآلجام

 641 .............................................................................. االحت اب

 651 ................................................................................. اءاالحي

 142 ............................................................................ االختصام

 777 ................................................................................ االختيار

 707 ................................................................................... االذن

 271 ................................................................................ االر فاق

 121 .................................................................................. االرث

 98 .................................................................................. أزبدك

 920 ................................................................................ االستثناء

 112 ............................................................................ االستحسان

 688 ............................................................................. االستحقاق

 96 ............................................................................... االستيالء

 641 ............................................................................... االص ياد

 436 .............................................................................. االض رار

 371 ......................................................................... األعيان اامحرمة

 355 ................................................................................. األعيان



 950 التمهيد 

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة
 777 .................................................................... االقدام عىل الترصف

 97 ................................................................................. االق اع

 793 ................................................................................... األمر

 832 ................................................................................ األمالك

 389 ................................................................................. األموال

 434 ................................................................................. االنتفاع

 377 ................................................................................. االهاب

 789 .................................................................................. بالوعة

 898 ................................................................................... بحريو

 250 ................................................................................... البدل

 622 ................................................................................... بزاخة

 528 .............................................................................. بيع العرايا

 525 .............................................................................. بيع اامزابنة

 446 ............................................................................... بيع السلا

 446 ............................................................................. بيع الرصف

 446 ............................................................................. بيع اامرابحة

 301 .................................................................................... البيع

 690 .................................................................................... البينة

 664 ................................................................................ التحنري

 404 .................................................................................. التدبري

 894 ................................................................................... ال ك

 339 ................................................................................ الترصف

 رقم الصفحة لمة الغريبةاملصطلح والك



 951 التمهيد 

 429 ................................................................................. التملك

 449 ................................................................................ التمليك

 844 ................................................................................ التوقيت

 251 ................................................................................... الثمن

 921 .................................................................................... الثنيا

 313 ................................................................................. اجلزاف

 101 ................................................................................. اجلليس

 486 .................................................................................. اجلمع

 363 .................................................................................. اجلناية

 486 ................................................................................. اجلنيا

 425 .................................................................................. اجلهالة

 702 .................................................................................. احلاجة

 897 .................................................................................... حام

 777 ................................................................................. احلد 

 462 .................................................................................. احلرام

 203 .................................................................................. احلريب

 556 ........................................................................ حقوق االر فاق

 394 ......................................................................... احلقوق اامعنوية

 553 ................................................................................. احلقوق

 907 .................................................................................. احليازو

 254 ................................................................................... اخلبل

 526 ................................................................................. اخلرم

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة



 952 التمهيد 

 334 .................................................................................. اخلراج

 307 ................................................................................... اخللع

 778 ................................................................................... اخليار

 16 ................................................................................... الداج

 335 .................................................................................. الدخل

 689 .................................................................................. الدرك

 398 ................................................................................ الدعوى

 777 .................................................................................. الدليل

 509 ................................................................................. الديا 

 789 ................................................................................ الديام 

 394 .................................................................................. الديون

 738 ................................................................................... الربح

 645 ................................................................................... الرأن

 881 ....................................................................................الردو

 490 ................................................................................. الرشوو

 136 .................................................................................. الرقبى

 186 .................................................................................. الركاز

 308 .................................................................................. الرهن

 213 ................................................................................ نالرواش

 872 .................................................................................. الزا،ل

 633 ................................................................................... الزبية

 696 ................................................................................. الزوا،د

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة



 953 التمهيد 

 851 .................................................................................. الزوال

 898 ................................................................................... سا،بة

 214 ................................................................................. السبار

 453 .................................................................................. السبا

 382 ............................................................................... السجل

 198 ................................................................................. السفتل

 129 .................................................................................. السفيه

 773 ................................................................................. السالمة

 644 ................................................................................. السلا

 582 ................................................................................. السلف

 302 .................................................................................. السلا

 417 .................................................................................. الطبهة

 763 ................................................................................... رشاج

 532 ......................................................................... الرشكة الفاسدو

 793 ................................................................................. الرشكة

 123 ................................................................................. الطفعة

 886 .................................................................................. الطك

 150 .................................................................................. ال ء

 405 ................................................................................. الصدقة

 303 ................................................................................. الرصف

 322 .................................................................................. الصفة

 713 ................................................................................. الصفقة

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة



 954 التمهيد 

 404 .................................................................................. الصلة

 304 ................................................................................. الصلح

 151 ................................................................................الرضورو

 290 ................................................................................. الضامن

 27 ........................................................................ الضوابف الفقهية

 901 ................................................................................. الضياع

 537 .................................................................................. الظاهر

 657 .......................................................................... عادي األرض

 406 .................................................................................. العارية

 306 ................................................................................... العتق

 16 ................................................................................. العناج

 790 ................................................................................ العدوان

 397 ................................................................................. العرض

 397 ............................................................................... العروض

 874 ................................................................................ العصمة

 502 ................................................................................... العقد

 503 ........................................................................... العقد الفاسد

 396 .................................................................................. العقار

 136 ................................................................................. العمرى

 721 .................................................................................. العهدو

 866 ................................................................................. العوض

 478 ................................................................................... العينة

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة



 955 التمهيد 

 622 ..................................................................................غ فان

 333 .................................................................................... الغلة

 643 ................................................................................. الغنيمة

 101 ................................................................................. الغورى

 502 .................................................................................. الفاسد

 633 .................................................................................... الفخ

 579 ...................................................................................الفرق

 584 ................................................................................ الفضويل

 23 .................................................................................... الفقه

 643 ................................................................................... الفيء

 311 ................................................................................. القبض

 857 .................................................................................. القبول

 256 ................................................................................... يزالقف

 25 ......................................................................... القواعد الفقهية

 673 ................................................................................... القهر

 20 ................................................................................. القواعد

 113 ................................................................................. القيا 

 171 .................................................................................... القري

 252 .................................................................................. القيمة

 188 ................................................................................... الكنز

 174 .................................................................................. اامنرب

 630 ................................................................................ اامباحات

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة



 956 التمهيد 

 766 ................................................................................. اامتعدي

 858 ................................................................................. اامتملك

 615 ................................................................................. اامحاباو

 921 ................................................................................. اامحاقلة

 921 ................................................................................. اامطابرو

 872 ................................................................................ اامستحق

 921 ................................................................................. اامعاومة

 301 ............................................................................. اامعاوضات

 171 .................................................................................. اامعدن

 310 ..................................................................................اامكا بة

 82 .............................................................................. ااملك التام 

 83 ........................................................................... ااملك الناقص

 85 .......................................................................... ااملكية اخلاصة

 85 ............................................................................ ااملكية العامة

 843 ............................................................................. ملكية العل

 844 ............................................................................ ملكية اامنفعة

 68 .................................................................................. ااملكية

 79 ................................................................................... اامنافع

 906 .................................................................................. حةياامن

 566 ................................................................................ ااموقوف

 171 ................................................................................. اامومياء

 689 ................................................................................... ااميس

 رقم الصفحة املصطلح والكلمة الغريبة



 957 التمهيد 

 695 ................................................................................. الننش

 243 ................................................................................... النفل

 289 ................................................................................... النقرو

 397 .................................................................................. النقود

 310 .................................................................................. النكاح

 222 .................................................................................... النامء

 510 ................................................................................. النريوز

 409 .................................................................................... اهلبة

 325 .................................................................................. مهالج

 898 ................................................................................ لةالوصي

 406 ................................................................................. الوصية

 406 .................................................................................. الوقف

 546 ..................................................................................... اليد

 833 ................................................................................... اليقل

 



 958 التمهيد 

 فهرس القواعد والضوابط الفقهية
 

 رقم الصفحة القاعدة والضابطة الفقهية 
 42 ............................................................ االجتهاد ال ينقض باالجتهاد

 42 ................................................................ االجتهاد ال ينقض بمثله

 679 ......................................... ااملك ينزل منزلة اختالف العل اختالف أسباب

 679 ...............................................اختالف األسباب بمنزلة اختالف األعيان

 679 ................................................. اختالف السبا يوجا اختالف احلكا

 855 .... إذا  علق حق الغري بااملك فليس للاملك أن يترصف فيه  رصًفا مرًضا إال بإذن صاحا احلق

 329 ......................................................... إذا ثبت ااملك ثبت بضامن يقابله

 49, 45 .................................................................. إذا ضاق األمر ا سع 

 696 .............................. استحقاق األصل بالبينة يوجا استحقاق الزوا،د اامنفصلة

 699 ........................................... استحقاق األصل سبا الستحقاق اامتولد فيه

 730 .................................................. استحقاق الثمن ال يوجا نقض العقد

 737 ............................... استحقاق الربح إنام هو بالنظر إىل الرشر اامذكور يف العقد

 724 ................................................. استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العل

 747 ........................... اامط ي يوجا الرجوع بالثمن عىل البا،ع استحقاق اامبيع عىل

 707 .................................................. االستحقاق باالذن ال يغري حكا العقد

 688 ................................... االستحقاق بالبينة يوجا ااملك للمستحق من األصل

 702 ..........................................................االستحقاق بالسبا ال باحلاجة

 719 ........................................... االستحقاق بحق سابٍق عىل العقد يب ل العقد

 712 ......................................................... االستحقاق ال يمنع متام الصفقة

 734 ....................................... س فيه حكا العقد ال يؤثر يف العقداستحقاق ما لي

 536 .......................................................... األصل اامعتمد يف األمالك اليد



 959 التمهيد 

 رقم الصفحة القاعدة والضابطة الفقهية 
 831 .................................................... األصل أن األمالك عىل ملك مالكها

 831 ................................... األصل أن األمالك ال ينتقل عن ملك أرباهبا إال بيقل

 453 .......................................................... األصل أن السبا يسبق احلكا

 46,51,832 ..................................................... ناألصل بقاء ما كان عىل ما كا

 48 ...................................... األعظا إذا سقف عن النا  سقف ما هو أصغر منه

 354 ............................................................. األعيان ال  ستباح باالجارو

 354 ............................................................... األعيان ال متلك باالجارو

 361 .................................................... األعيان ال متلك عن أرباهبا باجلنايات

 776 ................... االقدام عىل الترصف يكون دليل اختيار ااملك يف اامبيع الذي فيه اخليار

 629 .................................................. يوجا ااملكاالكتساب يف اامحل اامباح 

 339 .....................................امتناع الترصف ألجل حق الغري ال يمنع ثبوت ااملك

 793 ......................................................األمر بالترصف يف ملك الغري بابل

 837 ............................... األمالك اامستقرو كلها مقدرو بحياو اامالك و نقل إىل الورثة

 536 .............................................................. األمالك  ضاف إىل األيدي

 893 ............................................................ األمالك ال  زول باالعراض

 389 ................................................. وياألموال ال  تملك عىل أرباهبا بالدعا

 831 ............................................................... األموال باقية ملك أرباهبا

 40 ....................................................................... األمور بمقاصدها
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 فهرس املصادر  واملراجع
 

: لصديق حسن خان القنوجي , اامتوىف  أحوال العلوم (أبجد العلوم: ) الويش املرقوم يف بيان  -1

 م ي دمطق .1978هي , ببعة دار الثقافة واالرشاد القومي سنة 1307

 : للطيخ حممد أيب زهرو , ببعة دار الفكر العريب ي القاهرو . ابن حلم فقهه، وآراؤه -2

هييي , أكمله 756سنة  لتقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي , اامتوىف اإلهباج رشح املنهاج : -3

هييي , م بعة 771ن عيل اامعروف بابن السبكي , اامتوىف سنة -ابنه  اج الدين عبد الوها ب

 .التوفيق األدبية بمرص

ببعة دار الفكر  .مد فاروق النبهاند. حم االجتاه اجلامعي يف الترش::يع االقتص::ادي اإلس::المي: -4

 هي .1996العريب بمص سنة 

: امحمد بن حممد احلسيييني الزبيدي  أرسار إحياء علوم الدين إحتاف الس::ادة املتقني برش::ح -5

 الطهري بمر ىض, ال بعة الثانية , من دار إحياء ال اث العريب ي بريوت .

: للدكتور عبدالكريا النملة األستاذ  إحتاف ذوي البصاًر برشح رووة الناظر يف اصول الفقه -6

 ر العاصمة ي بالرياض .هي, من دا1417بنامعة االمام , ال بعة األوىل سنة 

: للدكتور مصيي فى سييعيد اخلن ,  أثر االختالف يف القواعد األص::ولية يف اختالف الفقهاء -7

 م , ببعة مؤسسة الرسالة ي بريوت , لبنان .1972هي/1392ال بعة األوىل سنة 

, ال بعة الثالثة , من دار :د/ وهبة الزحييل دراسييية مقارنة  أثر احلرب يف الفقه اإلس::المي -8

 , دمطق .لفكرا

سنة  اإل اع -9 هيييي, ببعة دار الكتا 318: لإلمام أيب بكر حممد بن إبراهيا بن اامنذر , اامتوىف 

 العلمية ي بريوت , لبنان .

سنة  اإلحاطة يف أخبار  رناطة -10 سان الدين ابن اخل يا , اامتوىف  هيييي , ال بعة 776: للطيخ ل

 هي , من ببعة اخلانني .1398األوىل سنة 
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أبو الفتح حممد بن عيل بن وها القطييريي اامطييهور  حكام رشح عمدة األحكام،إحكام األ -11

 م.1960-ه1374(, جزءان, م بعة السنة اامحمدية 704دقيق العيد ) بابن

سلطانية والواليات الدينية -12 سنة  األحكام ال : لإلمام عيل بن حممد بن حبيا ااماوردي , اامتوىف 

 م بعة مص فى البايب احللبي بمرص . هي, من1386هي, ال بعة الثانية سنة 450

( م بعة مص فى احللبي , ال بعة 458أبو يعىل حممد بن احلسل الفراء ) حكام السلطانية:األ -13

 م.1966-ه1386الثانية 

هي , ال بعة 370: أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصام احلنفي , اامتوىف سنة  أحكام القرآن -14

 وت .األوىل , دار الكتا العلمية ي بري

ي504اا الطافعي , اامتوىف سنة لإلمام عامد الدين عيل بن حممد إلكيا اهلر أحكام القرآن : -15 , ه

 حتقيق : موسى عيل , ال بعة أألوىل , دار الكتا احلديثة .

هيييي , ال بعة األوىل سنة 204: لإلمام حممد بن إدريس الطافعي , اامتوىف سنة  أحكام القرآن -16

 لعلمية ي بريوت .هي , من دار الكتا ا1400

سنة  أحكام القرآن : -17 هيييي , م بعة 543لإلمام حممد بن عبد اهلل اامعروف بابن العريب , اامتوىف 

 القاهرو . -عيسى البايب احللبي 

عىل اخلفيف, دار الفكر العريب, مدينة نرص, مرص, ال بعة األوىل,  أحكام املعامالت الرشعية: -18

 م.1996, يه1417سنة 

صول -19 صمي النندي,  األحكام اإلحكام رشح أ سا العا طيخ عبد الرمحن بن حممد بن قا : لل

 ال بعة األوىل

: لسيييف الدين عيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي , اامتوىف سيينة  اإلحكام يف أص::ول األحكام -20

 هي, ببعة دار الكتا العلمية ي بريوت , لبنان .631

سنة أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغ إحياء علوم الدين : -21 هيييي, ببعة 505زايل , اامتوىف 

 دار اامعرفة لل باعة والنرش ي بريوت .
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: لعبد اهلل بن حممود بن مودود , ال بعة الثالثة , من دار اامعرفة سيينة  االختيار لتعليل املختار -22

 هي, بريوت , لبنان .1395

بن حممد بن  للعالمة عالء الدين أيب احلسن عيل اختيارات من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -23

هييي, حتقيق : حممد حامد الفقي, م بعة السنة اامحمدية بمرص 803عبا  البعيل, اامتوىف سنة 

 هي.1369سنة 

هي, م بعة االرشاد,  سنة 450: لعيل بن حممد بن حبيا ااماوردي , اامتوىف سنة  آداب القايض -24

 هي, من بغداد .1391

ضاء: -25 شهاب الدين أب أدب الق ضاو  سحاق  وقاا الق إبراهيا بن عبد اهلل اامعروف بابن أيب إ

(, حتقيق الدكتور حممد مص فى الزحييل, النارش: جممع ييييه642الدم احلموي الطافعي )ت

 اللغة العربية, دمطق, مكتبة احلرم اامكي.

شهاب الدين أبو العبا  أمحد بن حممد, دار الكتا  إرشاد الساري لرشح صحيا البخاري: -26

 م.1996,يه1416ال بعة األوىل, سنة العلمية, ببريوت, لبنان, 

: امحمد بن عيل الطييوكاين , اامتوىف سيينة  إرش::اد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األص::ول -27

 هي, بمرص .1358هي, ببعة مص فى البايب احللبي سنة 1250

سبيل -28 سنة  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ال طيخ حممد نارص الدين األلباين, اامتوىف  : لل

 هي من اامكتا االسالمي بريوت لبنان.1405هيال بعة الثانية سنة 1420

: لإلمام أيب القاسييا حممود بن عمر بن حممد الزخمرشييي اامعتزيل اامتوىف سيينة  أس::اس البال ة -29

 م, دار م ابع الطعا بالقاهرو.1960هي, ال بعة األوىل سنة 538

 .  , مرصه, م ابع كوستا سو1380وال , دمطق, شأسبوع الفقه اإلسالمي -30

: لإلمام احلاف  أيب عمر يوسف بن  االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار -31

ي , تريو و رقيا : د/ عبد 463عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري األندليس اامتوىف سنة  ه

 هي , دار الوعي ي حلا .1414اامع ي أمل قلعني , ال بعة األوىل سنة 
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سنة , حتقيق :  يف الفروق واالستثناءاالستغناء  -32 سليامن البكري , اامتوىف  : لإلمام حممد بن أيب 

م , مركز إحياء 1988هييييي/1408الدكتور سييعود بن مسييعد الثبيتي , ال بعة األوىل سيينة 

 ال اث االسالمي بنامعة أم القرى.

صحاب -33 ستيعاب يف معرفة األ سف بن عبد اهلل بن عبد الرب اام اال الكي القرببي , : لإلمام يو

هييييي, حتقيق : عيل البناوي , ببعة القاهرو , وببعة دار الكتا العلمي ي 463اامتوىف سيينة 

 هي.1416بريوت , لبنان سنة 

: لعز الدين عيل بن حممد بن األثري , بتحقيق :د/ حممد عاشور  أسد الغابة يف معرفة الصحابة -34

 م .1970وحممد البنا , ببعة دار الطعا باالهرو سنة 

: أليب القاسا بن حممد التواين , ال بعة األوىل  اإلسعاف بالطلب خمترص رشح املنهج املنتخب -35

 هي, من اام بعة األهلية ي بتغازي .1395سنة 

سنى املطالب رشح الروض الطالب -36 سنة  أ صاري , اامتوىف  هيييي, 925: أليب حييى زكريا األن

 هي .1351ال بعة األوىل , من اام بعة ااميمينية , بمرص سنة 

شباه والنراًر : -37 سنة  األ سبكي اامتوىف  لإلمام  اج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف ال

طيخ عيل حممد معوض, ال بعة األوىل 771 طيخ عادل أمحد عبد ااموجود و ال هيييي بتحقيق ال

 هي من دار الكتا العلمية, بريوت لبنان.1411سنة 

بابن  لإلمام حممد بن عمر األش::باه والنراًر : -38 بن مكي بن عبد الرمحن بن اامرحل اامعروف 

هييييي , حتقيق : عادل بن عبد اهلل الطييويخ , ال بعة األوىل سيينة 716الوكيل , اامتوىف سيينة 

 هي , من مكتبة الرشد ي السعودية .1413

فة النعامن : -39 راًر عىل مذهب أيب حني باه والن لدين بن إبراهيا بن حممد  األش:: للطيييخ زين ا

هييي من دار 1405هييي, ال بعة األوىل سنة 970ننيا احلنفي ا امرصي اامتوىف سنةالطهري بابن 

 الكتا العلمية, بريوت لبنان.

: لإلمام جالل الدين  عبد الرمحن بن أيب بكر   األش::باه والنراًر يف قواعد فروع فقه الش::افعية -40

ية, بريوت هيي من دار الكتا العلم1403هيي, ال بعة األوىل سنة 911السيوبي اامتوىف سنة 
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 لبنان.

هيي, خم ور يف خم وبات 804, اامتوىف سنة  األشباه والنراًر لعمر بن عيل بن أمحد بن امللقن -41

 . 2519/2اجلامعة االسالمية باامدينة اامنورو برقا 

هييييي ,  قديا عبد اهلل عمر 318: البن اامنذر , اامتوىف سيينة  اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم -42

 م , من دار الفكر .1993البارودي, ببعة سنة 

ساًل اخلالف -43 سنة  اإلرشاف عىل م : للقاا عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي , اامتوىف 

  ونس . ,هي , ال بعة األوىل , م بعة االرادو422

ي, ببعة موالي 852العسقالين , اامتوىف سنة للحاف  ابن حنر :  اإلصابة يف متييل الصحابة -44 ه

 هي . 1409هي, وببعة دار الفكر سنة 1328عبد احلفي  بالقاهرو سنة 

هييي, ببعة دار الكتاب 482: لفطر االسالم أيب العس البزدوي , اامتوىف سنة  أصول البلدوي -45

 هي , مع كطف األرسار للبطاري .1414العريب سنة 

, يس احلنفي , اامعروف بطمس األ،مة: لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد السخ أصول الرسخيس -46

ي , حتقيق : أبو الوفاء األفغاين , ال بعة األوىل , دار اامعرفة لل باعة والنرش 490نة اامتوىف س ه

 هي ي بريوت .1393سنة 

 هي, ببعة استنبل بالرياض .763: البن مفلح , اامتوىف سنة  أصول الفقه -47

 ,لرشيعة ووكيل جامعة األزهر سابقا: للطيخ حممد أيب النور زهري , أستاذ كلية ا أصول الفقه -48

 ببعة دار ال باعة اامحمدية ي القاهرو .

 .ببعة دار الفكر العريب ي القاهروم . 1974: للطيخ حممد أيب زهرو, اامتوىف سنة  أصول الفقه -49

صول الفقه : -50 سنة  أ طيخ حممد اخلرضي, ال بعة األوىل  هيييي من دار إحياء ال اث 1969لل

 العريب .

 .م , من مؤسسة الثقافة اجلامعية1983سنة :د/ أمحد الطافعي , ال بعة األوىل  أصول الفقه -51

 : لألستاذ شاكر احلنبيل , م بعة اجلامعة السورية . أصول الفقه اإلسالمي -52

هييي , دار الفكر ي 1986: للدكتور وهبة الزحييل . ال بعة األوىل سنة  أصول الفقه اإلسالمي -53
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 دمطق .

سييل بن دالل الكرخي ) رسييالة الكرخي ( : أليب احلسيين عبيد اهلل بن احل أص::ول الكرخي -54

هيييي , مع  نسيييس النظر , ببعة االمام بالقاهرو , وببعة الصييدف بعنوان 340اامتوىف سيينة 

 هي ي كرا   باكستان .1407قواعد الفقه , ال بعة األوىل سنة 

اوي الطييافعي , اامتوىف سيينة : لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النو األص::ول والض::وابط -55

 هي, من دار البطا،ر االسالمية ي بريوت .1409و , ال بعة الثانية , حتقيق: حممد هيتهي676

: للطيخ عيل الصعيدي العدوي اامالكي  إعانة الطالب الرباين عىل رسالة ابن أيب زيد القيواين -56

 هي, من م بعة مص فى البايب احللبي ي مرص .1357, ببعة سنة 

د اامطتار الطيينقي ي ببعة دار إحياء للطيييح أمحد بن أمح إعداد املهج لالس::تفادة من املنهج: -57

 .ي ه1403سنة -ال اث االسالمي بدولة ق ر

هيييي, 1396: للطيييخ ظفر أمحد بن ل يف العثامين الباكسييتاين , ال بعة الثانية  إعالء الس::نن -58

 مكتبة دار العلوم, كرا   ي باكستان .

 بعة احلادية عرشو سنة : خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل الزركيل الدمطقي, ال األعالم -59

 م, دار العلا للماليل,بريوت لبنان.1995

: لإلمام شييمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن ايب بكر اامعروف  إعالم املوقعني عن رب العاملني -60

هييي , مراجعة به عبد الرؤوف سعيد , ببعة دار اجليل ي 751بابن قيا اجلوزية , اامتوىف سنة 

 بريوت .

للوزير عون الدين أيب اامظفر حييى بن حممد بن هبريو, اامتوىف  :الص::حاحاإلفص::اح عن معاين  -61

 هي .1347هي, ال بعة األوىل باام بعة العلمية بحلا سنة 56سنة 

ئة رشح القواعد الفقهية : -62 للعالمة عبد اهلادي إبراهيا بن حممد بن القاسييا  األقامر املض::ي

 اامملكة العربية السعودية . ,هي , مكتبة جدو 1407األوىل سنة  األهدل , ال بعة

: للطيييخ شييمس الدين حممد بن أمحد الرشييبيني اخل يا,  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب ش::جاع -63

 هي .1359ال بعة األخريو بم بع مص فى البايب احللبي سنة 
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: لرشف الدين موسى بن أمحد بن موسى احلناوي اامقدا , اامتوىف  اإلقناع لطالب االنتفاع -64

سنة  .يق : دهيييي, حتق968سنة  هيييي, من دار هنر , 1418عبداهلل ال كي , ال بعة األوىل 

 والب عة األوىل من اام بعة اامرصية.

م , من دار 1979: للدكتور عبد الفتاح الطيخ . ببعة سنة  اإلكراه وأثره يف األحكام الرشعية -65

 الكتاب اجلامعي .

طافعي , اام األم -66 سنة : لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس ال هيييي , تريو : حممود 204توىف 

 م رجي , ال بعة األوىل , دار الكتا العلمية ي بريوت .

 .ببعة دار الفكر العريب ي القاهروم, 1974: للطيخ االمام أيب زهرو , اامتوىف سنة  اإلمام مال  -67

 سف موسى, دار الكتاب العريب, ال بعةود.حممد ي األموال ونررية العقد يف الفقه اإلسالمي: -68

 م.1959-يه1375األوىل سنة 

م منطورات مكتبة 1981,يييه1401أبو عبيد القاسا بن سالم, ال بعة الثالثة سنة  األموال: -69

 و . ار الفكر لل باعة والنرش بالقاهرالكليات األزهرية بالقاهرو, ود

ضاًل الثالثة األًمة الفقهاء -70 سف بن عبد الرب القرببي , اامتوىف  االنتقاء يف ف سنة : لإلمام يو

 هي , ال بعة األوىل ,دار الكتا العلمية ي بريوت .463

بل -71 محد بن حن مذهب اإلمام أ فة الراجا من اخلالف عىل  لدين  اإلنص:::اف يف معر : لعالء ا

هييي, حتقيق: حممد حامد الفقي , م بعة السنة 885احلسن اامرداوي احلنبيل , اامتوىف سنة سنة 

وع هبامش الرشييح الكبري بتحقيق : معايل هييييي, وكذلك م ب1375اامحمدية بالقاهرو سيينة 

 الدكتور عبداهلل ال كي , ببعة دار هنر .

سنة  أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -72 سا القونوي , اامتوىف  طيخ قا : لل

هي, مؤسسة الكتا 1407هي, حتقيق : أمحد بن عبد الرزاق الكبييس, ال بعة الثانية سنة 978

 ي بريوت . الثقافية

رصي , اامتوىف  اآليات البينات عىل رشح املحىل عىل  ع اجلوامع -73 سا العبادي اام : ألمحد بن قا

 هي ي مرص .1289هي, ببعة بوالق سنة 992سنة 
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بتحقيق ، أليب العبا  أمحد بن حييى الُونرشييييسييإيض::اح  املس::ال  إىل قواعد اإلمام مال  :  -74

ض رش أمحد بوباهر اخل ايب, ببعة م بعة ف ط كة لن الة اامحمدية باامغرب بإرشاف اللننة اام

 هي.1400ال اث االسالمي ,الربار سنة 

:لعبد الرحيا بن عبد اهلل بن حممد الزريراين احلنبيل ,  إيض::اح الدالًل يف الفرق بني املس::اًل -75

سنة  سبيل , من م بوعات جامعة أم 741اامتوىف  هيييي , حتقيق : د/ عمر حممد بن عبد اهلل ال

 هي.1414قرى سنة ال

: للطيييخ عبد اهلل بن سييعيد اللحني ,  إيض::اح القواعد الفقهية لطالب املدرس::ة الص::ولتية -76

 هي , م ابع احلرمل ي جدو .1410هي , ال بعة األوىل سنة 1410اامتوىف سنة 

: ألمحد بن عبد اامنعا الدمنهوري األزهري , اامتوىف سيينة  إيض::اح املبهم من معاين الس::لم -77

 بعة اامكتبة التنارية الكربى ي القاهرو .هي, ب1192

هييي , بتعليق : د/ حممد بن 739: للط يا القزويني , اامتوىف سنة  اإليضاح يف علوم البال ة -78

 هي .1400عبد اامنعا خفاجي , ال بعة األوىل من دار الكتاب اللبناين يف بريوت سنة 

هي, ببعة درا 970في , اامتوىف سنة : لزين الدين بن ننيا احلن البحر الراًق رشح كنل الدقاًق -79

ة نحهييي, وهبامطه م1311ة , بمرص سنة اامعرفة ييي بريوت , وال بعة أألوىل باام بعة العلمي

 البحر الرا،ق : البن عابدين . الق عىلاخل

ي, ال بعة 840: ألمحد بن حييى اامر يض , اامتوىف سنة  البحر اللخار اجلامع ملذاهب األمصار -80 ه

 م بعة السعادو بالقاهرو . هي,1366األوىل 

ي, ببعة مصورو يف دار الفكر سنة 745: أليب حيان , اامتوىف سنة  البحر املحيط -81 ي ي 1983ه ه

 بريوت , لبنان .

هييي , حترير : د/ 794:للعالمة حممد بن هبادر الزرك  الطافعي , اامتوىف سنة  طيالبحر املح -82

م , دار الصفوو لل باعة والنرش 1992هييي/1413عمر سليامن األشقر , ال بعة الثانية سنة 

 والتوزيع ي القاهرو , من منطورات وزارو األوقاف والطؤون االسالمية بالكويت .

: أليب عبد اهلل األزرق,حتقيق الدكتور عيل سامي النطار, ال بعة  بداًع السل  يف طباًع املل  -83
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 األوىل.

رشاًع -84 صناًع يف ترتيب ال ساين احلنفي , : لإلمام عالء الدين أ بداًع ال سعود الكا يب بكر بن م

 بريوت . , هي , ال بعة القديمة , من دار الكتا العلمية 587اامتوىف سنة 

هييييي, 751بابن القيا اامتوىف سيينة:  أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر اامعروفبداًع الفواًد:  -85

 ال باعة اامنريية. 

لبنا , ال بعة األوىل سيينة محد ا: للطيييخ أ بداًع املنن يف ترتيب مس::ند الش::افعي والس::نن -86

 القاهرو . , , دار األنوار لل باعة والنرشهي1369

: أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشييد األندليسيي القرببي ,  بداية املجتهد -87

 بريوت , لبنان . ,هي, من دار اامعرفة 1398هي, ال بعة الرابعة سنة 595اامتوىف سنة 

ي, 774أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمطقي اامتوىف سنة  :البداية والنهاية  -88 ه

 ال بعة األوىل من مكتبة األقىص بالقاهرو والنارش دار الرشيد بحلا.

لإلمام حممد بن عيل الطييوكاين اامتوىف سيينة  البدر الطالع بمحاس::ن من بعد القرن الس::ابع : -89

 هي بالقاهرو.1348سنة هي, ال بعة األوىل من م بعة السعادو 1250

صول الفقه -90 سنة  الدهان يف أ هيييي, 478: امام احلرمل أيب اامعايل عبد ااملك اجلويني , اامتوىف 

 هي .1399عبد العظيا الديا , م ابع الدوحة يف قف سنة  .حتقيق : د

هييي, 911: لإلمام جالل الدين السيوبي اامتوىف سنة  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -91

 م بالقاهرو.1964حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيا, م بعة عيسى البايب احللبي سنة 

أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسييا حممد بن اخلرضيي بن حممد بن  بلغة الس::ا ب وبغية الرا ب: -92

صمة, الرياض,  رض بن عيل بن عبد اهلل فطر الدين بن  يمية, حتقيق بكر أبو زيد, دار العا اخل

 م.1997-يه1417بعة األوىل, سنة السعودية, ال 

( 1241: أمحد بن حممد الصاوي اامالكي, )، ألقرب املسال  عىل الرشح الصغيبلغة السال  -93

 م.1952-يه1372 بعة األخريو جزءان م بعة مص فى احللبي, ال
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: للطيييخ أمحد بن عبد الرمحن البنا السيياعاا , ببعة دار  بلوغ األماين من أرسار الفتا الرباين -94

 لطهاب بالقاهرو .ا

سنة  بلوغ املرام من  ع أدلة األحكام -95 سقالين , اامتوىف  هيييي, م بوع مع 852: البن حنر الع

 هي, من دار الريان لل اث.1407سبل السالم, ال بعة الرابعة 

هييي, ببعة دار الفكر 855: أليب حممد حممود بن أمحد العيني , اامتوىف سنة  البناية رشح اهلداية -96

 ي بريوت . هي1400سنة 

(: ال بعة الثانية, مص في احللبي 1258بن عبد السالم التسوىل ) عيلل :البهجة رشح التحفة -97

 م.1951-يه1370

: لطييمس الدين حممود بن عبد الرمحن بن أمحد  بيان املخترص:: رشح خمترص:: ابن احلاجب -98

هييي, من 1406هييي, حتقق :د/ حممد مظهر بقا , ال بعة األوىل 749األصفهاين , اامتوىف سنة 

 جامعة أم القرى.

: امحمد أمحد بن رشييد القرببي ,  البيان والتحص::يل ملا يف املس::تخرجة من التوجيه والتعليل -99

, دار الغرب 1408هييييي, حتقيق: عدو من األسييا ذو , ال بعة الثانية سيينة 520اامتوىف سيينة 

 االسالمي .

لعثامن, مؤسييسيية الرسييالة  حممد بن راشييد بن عيل ا الثامر يف الفقه اإلس::المي:وبيع العقار  -100

 م.1994-يه1414ببريوت, لبنان, ال بعة األوىل, سنة 

سنة  تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية -101 سا بن ق لوبغا اامرصي , اامتوىف  هي 879: لزين الدين قا

 هي .1962, م بعة العاين يف بغداد سنة 

هي, ال بعة 1205ة امحمد مر ىض احلسيني الزبيدي اامتوىف سن تاج العروس رشح القاموس : -102

 هي باام بعة اخلريية بمرص.1306األوىل سنة 

أمحد بن قاسييا  التاج املذهب ألحكام املذهب رشح متن األزهار يف فقه األًمة واألطهار: -103

 م.1947-يه1366ال بعة األوىل, م بعة عييس احللبي والصنعاين, العنس اليامين
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صديقالتاج املكلل من مآثر الطراز اآلخر واألول -104 سنة  : ل بن حسن بن عيل القنوجي , اامتوىف 

 هي , اام بعة اهلندية العربية يف بومباي ي اهلند .1307

رص خليل -105 سنة  التاج واإلكليل ملخت طهري باامواق , اامتوىف  سا ال سف بن أيب القا : امحمد يو

 , من دار الفكر , ببعة دار السعادو مع مواها اجلليل 1398هييي , ال بعة الثانية , سنة 897

 للح اب .

سنة  تاريخ األمم وامللوك -106 هيييي, حتقيق : حممد أبو 310: لإلمام حممدبننرير ال ربي , اامتوىف 

 م ي القاهرو .1960الفضل إبراهيا , دار اامعارف سنة 

 : للطيخ حممد أيب زهرو , ببعة دار الفكر العريب , بالقاهرو . تاريخ املذاهب اإلسالمية -107

سيس النرر -108 سنة  : أليب عبيد اهلل تأ هيييي, ببعة م بعة االمام 430بن عمر الدبوا , اامتوىف 

 .بالقاهرو

: للقاا ابن فرحون اامالكي , ال بعة  تبرص::ة احلكام يف أص::ول األقض::ية ومناهج األحكام -109

 هي, من دار الكتا العلمية , بريوت .1416األوىل سنة 

سنة : أليب إسحاق إبراهيا بن عيل الفريوزاباد التبرصة يف أصول الفقه -110 ي الطريازي , اامتوىف 

  هي.1400هي, حتقيق: د/ حممد حسن هيتو , ببعة دار الفكر بدمطق سنة 476

هي, ال بعة األوىل, 743: لعثامن بن عيل الزيلعي , اامتوىف سنة  قاًق رشح كنل الدقاًقتبيني احل -111

  هي .1314اام بعة األمريية ببوالق سنة 

  هبي , ببعة دار اامعرفة ي بريوت , لبنان .: لطمس الدين الذ جتريد أسامء الصحابة -112

هييييي, ال بعة األوىل من دار القلا , 676: لإلمام النووي , اامتوىف سيينة  حترير ألفاظ التنبيه -113

 دمطق .

نة  التحرير يف رشح اجلامع الكبي : -114 لإلمام  ال الدين حممد بن أمحد احلصييريي اامتوىف سيي

( بمركز البحث العلمي 44147رية )رقا : هييي, وهو خم ور, مصور من اامكتبة األزه636

  يف الفقه احلنفي. 57بنامعة أم القرى, مكة اامكرمة برقا 

سنة  التحصيل من املحصول -115 هيييي, 682: لساج الدين حممود بن أيب بكر األرموي , اامتوىف 
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  هي, من مؤسسة الرسالة .1408حتقيق :د/ عبداحلميد عيل أبو زنيد , ال بعة األوىل 

أبو عيل حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيا اامباركفوري  حوذي برش::ح جامع الرتمذي،حتفة األ -116

-يه1383(, عرشو أجزاء, نرش اامكتبة السلفية باامدينة اامنورو, وببع يف القاهرو سنة 1353)

 م.1963

: للطيييخ القاا زكريا بن  حتفة الطالب برش::ح حترير تنقيا اللباب يف فقه اإلمام الش::افعي -117

سنة حممد األ صاري , اامتوىف  سن926ن هيييي , من دار الكتا 1418ة هيييي , ال بعة األوىل 

  , بريوت ي لبنان .العلمية

: لإلمام شييهاب الدين ابن حنر اهليثمي الطييافعي , اامتوىف سيينة  حتفة املحتاج برش::ح املنهاج -118

  هي, ببعة دار الفكر ي بريوت , لبنان .972

للطيييخ فالح بن مهدي آل مهدي , ببعة م ابع  : التحفة املهدية رشح الرس::الة التدمرية -119

  هي, بالرياض , م ابع القصيا .1385القصيا سنة 

باهر التحقيق -120 باه رشح ال : امحمد هبة اهلل بن حممد بن حييى التاجي احلنفي ,  والنراًر األش::

سنة  سالمية باامدينة برقا 1224اامتوىف  , 6475, و104هيييي , خم ور يف مكتبة اجلامعة اال

6469 .  

وية -121 وية يف املباحث الفر صالح بن فوزان الفوزان , ببعة اجلامعة  التحقيقات املر طيخ  : لل

  هي .1412االسالمية , باامدينة اامنورو سنة 

: لإلمام أيب اامناقا شهاب الدين حممود بن أمحد الزنناين اامتوىف  ختريج الفروع عىل األصول -122

صالح , ال 656سنة  سنة هيييي , حتقيق د/ حممد أديا  سة  سسة 1407بعة اخلام هيييي , مؤ

 الرسالة ي بريوت .

ي, ببعة سنة 728: لطيخ االسالم ابن  يمية , اامتوىف سنة  التدمرية -123 ي, حتقق : حممد 1405ه ه

  بن عودو السعودي .

هييييي, ال بعة الثانية , 748: أليب عبداهلل حممد بن أمحد الذهبي, اامتوىف سيينة  تذكرة احلفاظ -124

  هي .1375هلند سنة بحيدر آباد الدكن با
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: للقاا عياض بن موسييى بن  ترتيب املدارك وتقريب املس::ال  ملعرفة أعالم مذهب مال  -125

  .ا ذو , من ببعة اامملكة اامغربيةهي, حتقيق : عدد من األس544عياض السبتي , اامتوىف سنة 

صول -126 صول إىل علم األ سهيل الو طيخ حممد عبد الرمحن عيد اامحالوي احلنفي ,  ت ببعة : لل

  هي , من م بعة مص فى البايب احللبي وأوالده .1341سنة 

: لإلمام حممد بن أمحد بن جزيء الغرنابي اامالكي , اامتوىف سيينة  التس::هيل لعلوم التنليل -127

  هي, من دار الكتاب العريب , بريوت .1392هي, ال بعة الثانية سنة 741

هييي, من مؤسسة 1415الثالثة عرش سنة : للطيخ عبد القادر عودو , ال بعة  الترشيع اجلناًي -128

 الرسالة .

هي 794لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزرك  الطافعي اامتوىف سنة  تشنيف املسامع : -129

  ، حتقيق الدكتور موسى فقيهي، مطبوع باآللة الكاتبة.

ري اامتوىف أليب بكر خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر اامرصي األزه الترصيا بمضمون التوويا : -130

  هي ببعة دار الفكر, بريوت لبنان.905سنة 

هييي, ببعة 816: أليب احلسن عيل بن حممد بن عيل احلسيني اجلرجاين اامتوىف سنة  التعريفات -131

  دار الكتا العلمية, بريوت لبنان.

م, ببعة 1974: للمفتي عميا االحسييان اامنددي الربكتي , اامتوىف سيينة  التعريفات الفقهية -132

  هي .1407را  , باكستان باسا قواعد الفقه سنة الصدف ك

  هي, دار الفكر .1396: للدكتور عبد العزيز عامر , ال بعة اخلامسة سنة  التعلير -133

: أليب ال يا حممد شييمس احلق العظيا آبادي , ال بعة الثانية  التعليق املغني عىل الدارقطني -134

  هي, من عان الكتا ي بريوت .1403سنة 

يب القاسييا عبيد اهلل بن احلسييل بن احلسيين بن اجلالب البرصييي , اامتوىف سيينة : أل التفريع -135

, هييييي , حتقيق : حسييل بن سييان الومهاين , ال بعة األوىل , من دار الغرب االسييالمي378

  هي, بريوت . 1408
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 السعود حممد بن يبأل : تفسي أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل ملايا القرآن الكريم -136

 أمحد العامدي, دار إحياء ال ث العريب, بريوت, لبنان.

يل آي القرآن)  تفس::ي الطدي -137 تأو يان عن  ( : لإلمام أيب  جعفر حممد بن جرير  جامع الب

م , م بعة مص فى البايب 1954هي/1373هي , ال بعة الثانية سنة 310ال ربي , اامتوىف سنة 

 احللبي ي مرص .

سي القرآن العريم -138 طقي , اامتوىف : لإلم تف سامعيل بن كثري القريش الدم ام احلاف  أيب الفداء إ

  هي, من دار احلديث بالقاهرو .1408هي, ال بعة األوىل سنة 774سنة سنة 

هييي, ال بعة الثانية , 606: لفطر الدين الرازي , اامتوىف سنة  التفسي الكبي )مفاتيا الغيب( -139

  من دار الكتا العلمية ي بهران .

  : للطيخ رشيد رضا , ال بعة الثانية , من دار اامعرفة ي بريوت , لبنان . ملنارتفسي ا -140

سنة  تقريب التهذيب -141 سقالين , اامتوىف  سنة 852: للحاف  ابن حنر الع هيييي, ال بعة األوىل 

  هي, من دار الكتا العلمية ي بريوت , لبنان .1413

( يييه741بن جزي اامالكي )ت لقاسا حممد بن أمحداأبو  تقريب الوصول إىل علم األصول: -142

, يييييه1414حتقيق الدكتور حممد خمتار ابن الطيييخ حممد األمل الطيينقي ي, ال بعة األوىل 

 م بعة العلا, جدو, السعودية.

من منطييورات كلية اآلداب والعلوم االنسييانية ي  :التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء -143

  هي .1414الربار سنة 

لزين الدين العراقي, حتقيق: عبد الرمحن حممد  ح مقدمة ابن الص::الح:التقييد واإليض::اح رش -144

 م.1969-يه1389عثامن, ال بعة األوىل, اامكتبة السلفية باامدينة اامنورو 

: للحاف  ابن حنر العسييقالين , اامتوىف  تلخيص احلبي يف ختريج أحاديث الرافعي الكبيال -145

  هي.1384دو ي القاهرو سنة هي, ببعة رشكة ال باعة الفنية اامتح852سنة 

ي , وهو 748: أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي , اامتوىف سنة  تلخيص املستدرك -146 ه
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  ذيل عىل اامستدرك : للحاكا أيب عبد اهلل النيسابوري .

ي, حتقيق: حممد 421: للقاا عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي , اامتوىف سنة  التلقني -147 ه

  يد الغاين, ببعة مكتبة نزار مص فى الباز, مكة اامكرمة .ثالث سع

: لسييعد الدين مسييعود بن عمر التفتازاين الطييافعي ثا احلنفي اامتوىف  التلويا عىل التوو::يا -148

  هي م بعة حممد عيل صبيح وأوالده بمرص, ال بعة األوىل.792سنة 

  جامعة أم القرى .هي, ببعة 510لوذاين , اامتوىف سنة ك: أليب اخل اب ال التمهيد -149

ملا يف  -150 يداالتمهيد  عاين واألس:::ان نة  ملوطأ من امل : البن عبد الرب القرببي النمري, اامتوىف سيي

طؤون 463 ص فى بن أمحد العلوي , وآخرين من بباعة وزارو األوقاف وال هيييي, حتقيق: م

  هي .1408االسالمية باامغرب سنة 

سنة ال -151 طيباين , ببعة  ناس من احلديثمتييل الطيب من اخلبيث فيام يدور عىل أل : البن الديبغ ال

  م .1985دار الكتاب العريب سنة 

يه اخلواص عىل أن اإلمض:::اء من القض:::اء يف احلدود ال يف القص:::اص : -152 امحمود أفندي  تنب

  هي .1303احلمزاوي , ببع دمطق سنة 

هي , ببعة مص فى 476: أليب إسحاق إبراهيا بن عيل الطريازي , اامتوىف سنة  التنبيه يف الفقه -153

 م .1951هي /1370البايب احللبي ي مرص سنة 

: 1088مع رشحه الدر املختار : لعالء الدين احلصكفي املتوه سنة:  تنوير األبصار  -154 مطبعة ه،

 ا1376مصطفى احللبي، الطبعة الثانية سنة: امطبعةالواعظ، وكذل  

رمحن السيييوبي , اامتوىف سيينة : جلالل الدين عبد ال تنوير احلوال  رشح موطأ اإلمام مال  -155

 هي, مكتبة الكتا التنارية ي مرص .911

أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيا بن خليل الثناين , اامتوىف تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرس::الة : -156

نة  نة 942سيي عة أألوىل سيي عال شييبري , ال ب بد ال عا عايش  مد  هييييي, حتقيق : د/ حم

  م .1988هي/1409

: البن جرير ال ربي ,  من األخبارملسو هيلع هللا ىلص  ل معاين الثابت عن رس::ول اهللتفص::يهتذيب اآلثار و -157
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هي, حتقيق: د/ نارص سعد الرشدي , وعبد القيوم بن عبد رب النبي , م ابع 310اامتوىف سنة 

  هي.1402الصفا, مكة اامكرمة سنة 

هي , 676: أليب زكريا حييى بن رشف النووي الطافعي , اامتوىف سنة  هتذيب األسامء واللغات -158

  ببعة دار الكتا العلمية ي بريوت , وهي مصورو عن ال باعة اامنريية ي مرص .

هييي, ببعة حيدر آباد سنة 852: للحاف  ابن حنر العسقالين , اامتوىف سنة  هتذيب التهذيب -159

  هي.1325

 : امفتي اامالكية حممد بن ثابت عيل اامرحوم هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية -160

  الطيخ حسل, م بوع هبامش الفروق , ببعة دار اامعرفة  ي بريوت , لبنان .

هييييي, حتقيق : ثلة من 370لإلمام العالم حممد بن أمحد األزهري اامتوىف سيينة  هتذيب اللغة : -161

  م , القاهرو .1964اامحققل , ببعة سنة 

, بن حممد القراء البغوي بن مسعود : لإلمام أيب حممد احلسل التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي -162

  هي, من دار الكتا العلمية ي بريوت , لبنان .1418هي, ال بعة األوىل 516اامتوىف سنة 

عبد اهلل بن عبد الرمحن البسييام , م بعة النهضيية احلديثة,  :توو::يا األحكام من بلوغ املرام -163

 م. السعودية.1994-يه1414

(, خم ور بمكتبة يييه769إسحاق )ت للطيخ خليل بن :التوويا رشح خمترص ابن احلاجب -164

 .217احلرم النبوي الرشيف حتت رقا 

:  للقاا صدر الرشيعة عبيد اهلل بن مسعود اامحبويب  التوويا ملتن التنقيا يف أصول الفقه -165

هييي, ال بعة األوىل من م بعة حممد عيل صبيح وأوالده بمرص مع 747البطاري اامتوىف سنة 

  رشحه التلويح للتفتازاين.

هيييي, ببعة البايب 972: لألمري بادشاه احلنفي اامتوىف سنة سي التحرير رشح كتاب التحريرتي -166

  احللبي بالقاهرو.

: للطيييخ سييليامن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  تيس::ي العليل احلميد يف رشح كتاب التوحيد -167

  هي, ببعة اامكتا االسالمي .1233الوهاب , اامتوىف سنة 
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هييييي, 646الكي , اامتوىف سيينة  ال الدين بن عمر بن احلاجا اام : للفقيه جامع األمهات -168

ي , من مكتبة الياممة 1419: أيب عبد الرمحن األخرض األخرضي , ال بعة األوىل سنة حتقيق ه

  لل باعة والنرش والتوزيع ي دمطق , بريوت .

شي النذير -169 صغي يف أحاديث الب سنة اجلامع ال سيوبي , اامتوىف  هيييي, 911 : جلالل الدين ال

  ال بعة الرابعة , دار الكتا العلمية ي بريوت , وكذلك ببعة دار الكتاب العريب بالقاهرو .

: أليب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين بن رجا احلنبيل , اامتوىف سنة  جامع العلوم واحلكم -170

 هي, حتقيق : شعيا األرناؤور , مؤسسة الرسالة .795

  وو , ال بعة األوىل من اام بعة األزهرية .: البن قاا سام جامع الفصولني -171

: لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصييياري  اجلامع ألحكام القرآن ) تفس::ي القرطبي ( -172

  م .1960هي/1380هي , ببعة دار الكتا اامرصية سنة 671القرببي , اامتوىف سنة 

جامعة أم  ,تميمي الصييقيلامحمد بن عبد اهلل بن يونس ال اجلامع ملس::اًل املدونة ورشحها: -173

 .ي ه1418-1417القرى, سنة 

  : للطيخ أيب زهرو , ببعة دار الفكر العريب ي القاهرو . اجلريمة -174

سنة   ع اجلوامع -175 سبكي , اامتوىف  هيييي, م بوع مع 771: لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل ال

  رص .حاشية البناين عىل رشح اامحيل عليه , من دار إحياء الكتا العربية ي م

  .هي, من دار اللواء بالرياض1402ة : لتوفيق عيل وهبة , ال بعة الرابعة سن اجلهاد يف اإلسالم -176

رص خليل -177 سميع األيب األزهري , ببعة دار  جواهر اإلكليل رشح خمت صالح عبدال طيخ  : لل

  الفكر ي بريوت , لبنان .

رن التاسييع, جزءان, شييمس الدين حممد بن أمحد األسيييوبي, من علامء الق جواهر العقود: -178

 م.1955, يه1374م بعة أنصار السنة اامحمدية, ال بعة األوىل 

أليب حممد بن عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن نرصيي اهلل  اجلواهر املض::يئة يف طبقات احلنفية: -179

 اهلند. ,األوىل, دا،رو اامعارف العامنية ال بعة (,يه775القريش )ت



 984 التمهيد 

ي, م بوع بذيل 745: للبهقي  البن ال كامين , اامتوىف سنة  اجلوهر النقي عىل السنن الكدى -180 ه

  هي .1344السنن الكربى , ببعة حيدر آباد 

شاط عيل الفروق: -181 شية ابن ال طار ) حا طهور بابن ال سا بن عبد اهلل اام (, ببعة 723أبو القا

 , م بوع مع الفروق للقرايف.يه1346عيسى احللبي 

: للطيييخ سييليامن عبد اهلل األزمريي , اامتوىف سيينة  حاش::ية األزميي عىل مرآة األص::ول -182

  هي, اام بعة العامرو , من نرش الرشكة الصحافية العثامنية .1102

: لإلمام إبراهيا الباجوري , اامتوىف سيينة  حاش::ية الباجوري عىل رشح ابن القاس::م الغلي -183

 , بعة األوىلهييي عىل رشح ابن القاسا الغزي عىل متن الطيخ أيب شناع الطافعي , ال1276

  هي ي مرص .1343م بعة مص فى البايب احللبي سنة 

سامة بتحفة احلبيب عىل رشح اخلطيبمشية البجيحا -184 طيخ ي عىل رشح منهج الطالبني امل : لل

ي الطييافعي , ال بعة األوىل بم بعة مصيي فى البايب احللبي يييي مرصيي سيينة مسييليامن البنري

  هي .1338

شية البناين : -185 سنة للعالمة عبد ال حا هيييي عىل رشح اجلالل 1198رمحن جاد اهلل البناين اامتوىف 

اامحىل عىل  ع اجلوامع البن السييبكي, ببعة دار إحياء الكتا العربية لعيسييى البايب احللبي 

  ورشكاه.

( اامكتبة التنارية سينة ييييه1204الطييخ سيليامن اجلمل ) حاش:ية اجلمل عىل رشح املنهج: -186

 .ي ه1357

شية اخلريش )رشح اخل -187 شيخ خليلحا رص ال طيخ حممد بن عبد اهلل اخلريش  ريش( عىل خمت : لل

  هي, ببعة دار صادر ي بريوت , لبنان .1101اامالكي , اامتوىف سنة 

هي, 1230: للطيخ حممد بن عرفة الدسوقي , اامتوىف سنة  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبي -188

  ببعة دار الفكر ي بريوت , لبنان .

شية الرميل -189 ط حا سنة : لل هيييي, ال بعة األوىل باام بعة 1004يخ أيب العبا  الرميل , اامتوىف 

 ااميمنة , م بوع مع أسنى اام الا .



 985 التمهيد 

ببعة م بعة نظارو اامعارف العمومية : حاش::ية الرهاوي املرص::ي عىل رشح املنار البن مل  -190

  هي, مع رشح اامنار .1313اهلندية سنة 

يوسييف الرهوين اامالكي عىل رشح الطيييخ عبد : لإلمام حممد بن أمحد بن  حاش::ية الرهوين -191

هيييي, من اام بعة األمريية ببوالق , 1306الباقي الزرقاين امطترص خليل , ال بعة األوىل سنة 

  بمرص .

: للطيييخ عبد الرمحن بن قاسييا النندي, ال بعة  حاش::ية الروض املربع رشح زاد املس::تقنع -192

  هي.1403الثانية سنة 

هييي , 1385,ببعة سنة  حممد احلسيني اجلرجاين عىل الكشاف حاشية السيد الرشيف عيل بن -193

  من م بعة مص فى البايب احللبي وأوالده .

: للطيخ أيب الضياء نور الدين عيل بن عيل الطربامليس القاهري , اامتوىف  حاشية الشدامليس -194

ص فى البايب احللبي1087سنة  رص , م بوع مع هناية  هيييي, ال بعة األوىل بم بعة م يييي م

  .امحتاجا

شية الرشقاوي عىل حتفة الطالب برشح حترير تنقيا اللباب -195 طيخ عبد اهلل بن حنازي  حا : لل

  بن إبراهيا الرشقاوي , ببعة دار اامعرفة ي بريوت , لبنان .

لعبد احلميد الرشواين, دار الكتا العلمية,  حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، -196

 م.1997-يه1418األوىل, سنة  ببريوت, لبنان, ال بعة

: للطيييخ أمحد الطييلبي , مصييورو عن ال بعة األوىل , من  حاش::ية الش::لبي عىل تبيني احلقاًق -197

  بباعة دار اامعرفة ي بريوت .

ي عىل رش1250اامتوىف سنة  العطار حاشية الشيخ حسن -198 , ح اجلالل اامحيل عىل  ع اجلوامعه

 .ال بعة األوىل من م بعة مص فى حممد بمرص

هييي, م بوع هبامش 1326, اامتوىف سنة  حاشية الشيخ عبد الرمحن الرشبيني عىل رشح املحيل -199

  حاشية الع ار من م بعة مص فى البايب احللبي , مرص .

 هيييي, من م بعة مص فى البايب احللبي ي 1357: ببعة سنة  حاشية الصبان عىل سلم العلوم -200
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  القاهرو .

: للطيييخ أمحد ال ح اوي , ال بعة الثالثة , من اام بعة  حاش::ية الطحطاوي عىل الدر املختار -201

  األمريية ببوالق.

: للطيييخ عيل بن أمحد الصييعيدي العدوي , ببعة دار صييادر ي  حاش::ية العدوي عىل اخلريش -202

  بريوت, لبنان .

: للطيييخ شييهاب الدين  حاش::ية القليويب وعمية معا عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني -203

, ببعة دار إحياء الكتا  957هييي, وللطيخ عمريو , اامتوىف سنة 1069توىف سنة القليويب , اام

 العربية ي مرص .

: ألمحد بن عبد الل يف بن عبد اهلل احلاوي اخل يا ,  حاش::ية النفحات عىل رشح الورقات -204

هيييي يييي القاهرو , م بوع هبامش رشح الورقات 1357م بعة مصيي فى البايب احللبي سيينة 

 للمحيل .

ببعة اام بعة  ,هاب الدين الش::لبي عىل تبيني احلقاًق رشح كنل الدقاًق للليلعيحاش::ية ش:: -205

  األمريية , ال بعة األوىل .

: للسيييد الرشيييف عيل بن حممد احليسييني  اجلرجاين , ببعة م بعة  حاش::ية عىل الكش::اف -206

  هي, م بوع مع الكطاف .1385مص فى البايب احللبي سنة 

شية عىل املقنع -207 سليام حا طيخ  طيخ عبداهلل بن حممد عبد الوهاب , ال بعة األوىل : لل ن بن ال

  هي, ال بعة الثالثة , من اامؤسسة السعيدية بالرياض .1233سنة 

أربعة أجزاء, م بعة عيسييى احللبي, مع  ي،وحاش::ية عمية عيل رشح املحيل عىل املنهاج للنو -208

 حاشية قليويب.

ي,ال بعة 911بكر السيوبي اامتوىف سنة:  عبد الرمحن بن أيب جلالل الديناحلاوي للفتاوي:  -209 ه

  هي, اامكتبة  التنارية.1387الثالثة, ستة: 

طيخ عيل بن  احلاوي الكبي -210 سن عيل بن حممد بن حبيا ااماوردي , حتقيق : ال : لإلمام أيب احل

عة األوىل  هييييي, من دار الكتا العلمية ي 1414حممد معوض وعادل عبد ااموجود , ال ب
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  بريوت .

للطيييخ شيياه ويل اهلل بن عبد الرحيا الدهويل, ال بعة األوىل, دار اامعرفة,   البالغة:حجة اهلل -211

 م . 1997-هي1417بريوت, لبنان, سنة 

: لطيخ االسالم زكريا األنصاري , حتقيق : عبد  حد األلفاظ املتداولة يف أصول الفقه والدين -212

  . هي1402الغفور فيض حممد , من م بوعات جامعة أم القرى سنة 

هي, م بوع مع رشحها للرصاع , ال بعة األوىل 803كي , اامتوىف سنة ل: البن عرفة ااما احلدود -213

  , من اام بعة التونيسية .

سنة  احلدود يف األصول -214 سليامن بن خلف الباجي األندليس , اامتوىف  هيييي, 474: أليب الوليد 

  .هي ي بريوت 1392حتقيق: د/ نزيه محاد, ببعة مؤسسة الزعبي سنة 

سة وموازنة -215 رشو  احلدود والتعليرات عند ابن القيم درا طيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد , الن : لل

 هي, دار العاصمة بالرياض . 1415الثانية سنة 

تاريخ مرص:: والقاهرة -216 : للحاف  جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  حس::ن املحاَضة يف 

الفضل إبراهيا , ال بعة األوىل , م بعة  هيييي , حتقيق : حممد أبو911السيوبي , اامتوىف سنة 

 هي ي مرص . 1387عيسى البايب احللبي سنة 

 الدكتور عبد احلميد عثامن حممد , دار النهضة , القاهرو. حق امللكية واحلقوق العينية التبعية: -217

د األستاذ بنامعة االمام حمم-: د/ أبو الفتح البينانوين  لتكليفي يف الرشيعة اإلسالميةااحلكم  -218

 ي دمطق .  هي , دار القلا لل باعة والنرش1409بن سعود االسالمية , ال بعة األوىل سنة 

: د/ الصييادق عبد الرمحن الغرباين , ال بعة األوىل سيينة  احلكم الرش::عي بني النقل والعقل -219

 م, من دار الغرب االسالمي .1989

 بعة األوىل سيينة : لسييعيد بن عيل حممد احلمريي , ال احلكم الوو::عي عند األص::وليني -220

 هي, من اامكتبة الفيصلية , مكة اامكرمة . 1405

أليب عبد اهلل حممد التاودي مع رشحه: البهنة, ببعة  حىل املعاص::م رشح حتفة ابن عاص::م : -221

 مرص.
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: للحاف  أيب نعيا أمحد بن عبد اهلل األصييبهاين , اامتوىف سيينة  حلية األولياء وطبقة األص::فياء -222

 هي , م بعة السعادو ي مرص . 1394ة سنة هي , ال بعة الثاني430

طايش القفال,  حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء -223 سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد ال : ل

م , من مكتبة الرسييالة 1988حتقيق : د/ ياسييل أمحد إبراهيا درادكة , ال بعة األوىل سيينة 

 احلديثية ي عامن اامملكة األردنية اهلاشمية . 

هييي , بتحقيق عبد القادر 794: لبدر الدين حممد بن هبادر الزرك , اامتوىف سنة  اللواياخبايا  -224

 هي . 1402عبد اهلل العايل , ال بعة األوىل سنة 

( اام بعة السلفية , القاهرو , ال بعة الثالثة هيييي182أبو يوسف يعقوب بن إبراهيا ) اخلراج: -225

 ي .ه1382

للعالمة حممد أمل بن فضييل اهلل اامحبي اامتوىف  عرش:: :خالص::ة األثر يف أعيان القرن احلادي  -226

 هي, ببعة دار صادر بريوت لبنان. 1111سنة 

: لصييفي الدين أمحد بن عبد اهلل اخلزرجي  خالص::ة تذهيب هتذيب الكامل يف أس::امء الرجال -227

هي , مكتا اام بوعات االسالمية 1391هي , ال بعة الثانية سنة 923األنصاري , اامتوىف سنة 

 حلا .ي 

:  امنموعة من اامسييترشييقل,  ر ه إىل العربية حممد ثابت الفندي  داًرة املعارف اإلس::المية -228

 م. 1933-هي1352وأمحد السنتناوي وإبراهيا زكي وعبد احلميد, العدد األول, ر/سنة 

هي , ببعة 927: للطيخ عبد القادر بن حممد النعيمي , اامتوىف سنة  الدارس يف تاريخ املدارس -229

 هي . 1370ق سنة دمط

سنة  الدر املنثور يف التفسي باملأثور : -230 سيوبي , اامتوىف  هيييي, ببعة 911لإلمام جالل الدين ال

 دار اامعرفة ي بريوت . 

حممد األمل مصي فى أبوه الطينقي ي, مكتبة  :املس:تحدثة املالية العقوددراس:ة رشعية ألهم  -231

 العلوم واحلكا, اامدينة اامنورو.

سنة  رر األحكامدرر احلكام رشح   -232 سو , ال بعة األوىل  هيييي, من 1304: للقاا منال خ
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 م بعة الرشفية . 

: لعيل حيدر ال كي , من منطورات مكتبة النهضة ي بغداد,  درر احلكام يف رشح جملة األحكام -233

 و وزيع دار العلا للماليل ي بريوت .

 بن حنر العسييقالين اامتوىف سيينة للحاف  أمحد بن عيل الدرر الكامنة يف أعيان املاًة الثامنة : -234

 هي. 1385هي, ببعة اامدين بمرص, ال بعة الثانية سنة 852

 م.1967-يه1387الدكتور عبد العزيز عامر, دار النهضة العربية  دروس يف حق امللكية : -235

: للقاا عبد النبي بن عبد دس::تور العلامء املس::مى بجامع العلوم يف اص::طلحات الفنون  -236

هيييي, 1395كري ال بعة الثانية من مؤسييسيية األعلمي للم بوعات سيينةالرسييول األمحد ن

 بريوت لبنان.

: أليب بكر أمحد بن احلسل البيهقي , اامتوىف سنة  دالًل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة -237

سنة 458 هيييي , من دار 1405هيييي , حتقيق : الدكتور عبد اامع ي قلعه جي , ال بعة األوىل 

 ت , لبنان.الكتا العلمية ي بريو

جلامل الدين أيب اامحاسيين يوسييف األ ابكي اامتوىف سيينة  الدليل الش::ايف عىل املنهل الص::ايف : -238

هيييي, بتحقيق فهيا حممد شلتوت, ال بعة األوىل ببعة مكتبة اخلانني لل باعة والنرش, 874

 القاهرو.

شاًخ القرن العارش : -239 سن من كان باملغرب من م سكر  دوحة النارش ملحا سني امحمد بن ع احل

 هي.1396سنة  ,الطفطاوين, بتحقيق حممد حني, ببعة دار الغرب للتنليف وال  ة والنرش

لربهان الدين إبراهيا بن عىل اامعروف بابن فرحون  الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب : -240

ي, بتحقيق الدكتور حممد األمحدي أبو النور, ال بعة األ799اامالكي القاا اامتوىف سنة  وىل ه

 هي من دار ال اث لل باعة والنرش بالقاهرو.1351سنة 

 ( ببع اجلمعية الرشعية بمرص.هي1352الطيخ حممود خ اب السبكي ) الدين اخلالص: -241

م, دار صييادر ي 1996: تريو: سييعيد نسيييا مكارم , ال بعة األوىل  ديوان علقمة بن عبدة -242

 بريوت .
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سنة لطهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف الذخية : -243 سنة 684 , اامتوىف  هيييي , ال بعة األوىل 

 م , من دار الغرب االسالمي ي بريوت .1994

هييي , 765: لتلميذ الذهبي حممد بن عيل احلسيني الدمطقي , اامتوىف سنة  ذيل تذكرة احلفاظ -244

ببعة دار إحياء ال اث العريب .ديوان جرير مع رشح حممد حبيا , حتقق : نعامن حممد أمل 

 م, من دار اامعارف ي مرص .1969ة سنة به , ببع

: لإلمام زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شييهاب الدين أمحد الذيل عىل طبقات احلنابلة  -245

هيييي, بتصييحيح حممد 795البغدادي ثا الدمطييقي احلنبيل اامعروف بابن رجا اامتوىف سيينة 

 هي1372حامد الفقي من م بعة السنة اامحمدية بمرص سنة 

: للطيخ حممد بن عبد الرمحن الدمطقي الطافعي ,  وزيع إدارو  ة يف اختالف األًمةرمحة األم -246

 الطؤون الدينية بدولة ق ر , ببعة م ابع ق ر الوبنية .

: امحمد أمل الطييهري بابن عابدين , اامتوىف  رد املحتار عىل الدر املختار )حاش::ية ابن عابدين( -247

 كر ي بريوت .هي, من دار الف1412هي, ببعة سنة 1252سنة 

أليب حممد عبد اهلل بن أيب زيد القريواين, دار الكتا العلمية,  الرس::الة متن الفواكه الدواين: -248

 م.1997, يه1418بريوت, لبنان, ال بعة األوىل, 

ي , ال بعة األوىل سنة 771: لإلمام احلاف  ابن قيا اجلوزية , اامتوىف سنة  الروح -249 ي, 1402ه ه

 ريوت .من دار الكتا العلمية ي ب

سية النبوية -250 سا عبد الرمحن بن عبد  الروض األنف يف تفسي ال : البن هطام : لإلمام أيب القا

ي , ال بعة األوىل سنة 581اهلل بن أمحد بن أيب احلسن السهييل , اامتوىف سنة  ي , من 1418ه ه

 دار الكتا العلمية ي بريوت لبنان .

مؤسسة الرسالة, بريوت , لبنان,  البهوا, منصور بن يونس: الروض املربع برشح زاد املقنع -251

 م.1997-يه1418ر األوىل, سنة 

هييي , ببعة دار الكتا 676: أليب زكريا حييى بن رشف النووي , اامتوىف سنة  رووة الطالبني -252

 العلمية ي بريوت .
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(, حتقيق: د. عبد ييييه620لعبد اهلل بن أمحد بن حممد قدامة )ت روو::ة الناظر وجنة املناظر: -253

سعيد, حتت عنوان: ابن قدامة وآثالعزي : اره األصولية, القسا الثاين, ببعز بن عبد الرمحن ال

 .ي ه1397م ابع الرياض, 

للطيخ أيب ال يا صديق حسن خان القنوجي اامتوىف سنة:  الرووة الندية رشح الدرر البهية: -254

 هي, اام بعة اامنريية.1307

هاج: -255 تاج برش::ح املن بد اهلل بن حسيين ال زاد املح بد اهلل بن إبراهيا ع كهوهنى, حتقيق ع

 األنصاري, ال بعة األوىل, اامكتبة العرصية, بريوت

هييي,  صحيح : حممد 968: لرشف الدين موسى بن أمحد اامقدا , اامتوىف سنة  زاد املستقنع -256

 بن عبد العزيز صا،غ , ببعة م بعة اامدين , القاهرو .

هيييي , حتقيق : شعيا 751قيا اجلوزية اامتوىف سنة : لإلمام ابن  زاد املعاد يف هدي خي العباد -257

هييي , مؤسسة 1414األرناؤور , وعبد القادر األرناؤور , ال بعة السابعة والعرشون سنة 

 الرسالة ي بريوت , لبنان .

 :  ببعة وزارو األوقاف والطؤون االسالمية بالكويت.اللاهر يف  ريب ألفاظ الشافعي -258

, 7ة لقضايا الزكاو اامعارصو, جملدد البوبي, يف الندوو السابعحممد سعيزكاة احلقوق املعنوية: -259

 م.1997 -يه1417الكويت سنة 

ًر: -260 با ك ل قرتان ا عن ا جر  للوا مي ) ا ت ي ه ام حنر ا بن  محد  بة هييييي974أ كت ام (جزءان, ا

 م.1352التنارية,

 ,لح بن حممد بن عبداهلل التمر ايش: للطيخ صا زواهر اجلواهر النضاًر عىل األشباه والنراًر -261

هييييي, خم ور مصييور يف مركز البحث العلمي بنامعة أم القرى , من 1055اامتوىف سيينة 

 (.5193الظاهرية برقا )

: للدكتور  ال الدين حممود,  دراس::ة مقارنة ،س::بب االلتلام ورشعيته يف الفقه اإلس::المي -262
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ية م , ببعة دار االحتاد العريب لل باعة, نرشيي دار النضييهة العرب1969ال بعة األوىل سيينة 

 بالقاهرو .

سالم رشح بلوغ املرام -263 سنة  سبل ال صنعاين , اامتوىف  سامعيل الكحالين ال : لإلمام حممد بن إ

 هي .1407هي, ببعة دار الريان لل اث , ال بعة الرابعة سنة 1182

سحب الوابلة عىل َضاًا احلنابلة -264 سنة  ال : امحمد بن عبد اهلل بن محيد النندي اامكي , اامتوىف 

سليامن العثيمل , هيييي , 1295 طيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد ود/ عبد الرمحن بن  حتقيق : ال

 هي , مؤسسة الرسالة ي بريوت .1416ال بعة األوىل سنة 

ي, من 1352للطيخ حممد الزهري الغمراوي , ببعة سنة  الرساج الوهاج عىل متن املنهاج : -265 ه

 م بعة مص فى البايب احللبي ي مرص .

سبيل يف معرف -266 سل شية عىل زاد املقنع:ال صالح بن إبراهيا البليهي, ال بعة الثالثة:  ة الدليل حا

 مكتبة اامعارف , الرياض. -م1980-يه1401

صحيحة : -267 سلة األحاديث ال سنة:  سل طيخ حممد نارص الدين األلباين اامتوىف  هيييي, 1420لل

 ال بعة األوىل, مكتبة اامعارف, الرياض.

ووع -268 ضعيفة واملو سلة األحاديث ال يسء يف األمةسل طيخ حممد نارص الدين   ة وأثرها ال : لل

 هي , من مكتبة اامعارف ي الرياض.1408هي , ال بعة الثانية سنة 1420األلباين , اامتوىف سنة 

سنة  سلم الوصول عىل هناية السول -269 م, اام بعة 1935: للطيخ حممد بطيت اام يعي , اامتوىف 

 , القاهرو .هي1345السلفية : امحا الدين اخل يا سنة 

امحمد بن جعفر بن إدريس الكتاين  س::لوة األنفاس بمن اقتد من العلامء والص::لحاء بفاس : -270

 هي.1316هي, ال بعة األوىل بم بعة األزرق بفا  سنة 1345اامتوىف سنة   

: لسييعيد بن منصييور اخلراسيياين ,  عليق وحتقيق : حبيا الرمحن األعظمي , ال بعة  الس::نن -271

 , من دار الكتا العلمية ي بريوت .هي1405األوىل سنة 

سنة  سنن ابن ماجه -272 هيييي , 275: لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن يزيد ين ماجه القزويني اامتوىف 

بتحقيق و رقيا الطيييخ حممد فؤاد عبد الباقي , ال بعة األوىل من دار الكتا العلمية, بريوت 
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 لبنان.

ث السيينسييتاين األزدي , اامتوىف سيينة : لإلمام أيب داود سييليامن بن األشييع س::نن أيب داود -273

 هي,  عليق : عزت عبيد الدعا  , ببعة دار احلديث ي محص .275

هييي, 297: لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورو ال مذي , اامتوىف سنة  سنن الرتمذي -274

هييي, دار الكتا العلمية ييي بريوت , 1408حتقيق : كامل يوسف احلوت , ال بعة األوىل سنة 

 م .1934 بعة الصاوي ي مرص مع عارضة األحوذي سنة وببع م

هي, ببعة مصورو من عان 385: لإلمام عيل بن عمر الدارق ني , اامتوىف سنة  سنن الدارقطني -275

 هي .1417الكتا ي بريوت , وببعة دار الكتا العلمية , حتقيق : جمدي الطوري سنة 

سنة : أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الد سنن الدارمي -276 هيييي, حتقيق : 255ارمي , اامتوىف 

 هي .1398حممد أمحد دمهان , ببعة دار الكتا العلمية يف بريوت , وببعة دار  الفكر سنة 

ال بعة  يييي,ه458عيل البيهقي , اامتوىف سيينة  : أليب بكر أمحد بن احلسييل بن الس::نن الكدى -277

 هي.1355األوىل بحيدر آباد الدكن باهلند سنة 

سنن الكدى -278 سنة :  ال سا،ي , اامتوىف  شعيا الن هيييي, ال بعة 303أليب عبد الرمحن أمحد بن 

 هي, من دار الكتا العلمية ي بريوت , لبنان .1415األوىل سنة 

 هي.1350: عبد الوهاب اخلالف , ال بعة السلفية سنة  السياسة الرشعية -279

لدين حممد بن أمحد بن ع س::ي أعالم النبالء -280 لذهبي , : لإلمام شييمس ا نة ثامن ا اامتوىف سيي

سنة هيييي748 شعيا األرناؤور وزمال،ه , ال بعة العارشو  طيخ  هيييي , 1414, حتقيق: ال

 مؤسسة الرسالة ي بريوت .

هيييي, ببع باعتناء مص فى 213: أليب حممد عبد ااملك بن هطام , اامتوىف سنة  السية النبوية -281

 م , م بعة كص فى احللبي ي القاهرو .1955السقا وزمالؤه, ببعة سنة 

للطيييخ حممد حممد خملوف, ال بعة األوىل سيينة  ش::جرة النور اللكية يف طبقات املالكية : -282

 هي من دار الكتاب العريب, بريوت لبنان.1349

هي 1089: للطيخ عبد احلي بن العامد احلنبيل اامتوىف سنة  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -283
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 هي.1350ببعة مكتبة القد  بمرص سنة 

سالةرشح ابن ناجي عىل ال -284 سى بن ناجي التنوجي الغروي ,  ر سا بن عي طيخ العالمة قا : لل

 هي, من دار الفكر , م بوع مع رشح زروق عليه .1402هي, ببعة سنة 827اامتوىف سنة 

 م بوع  عىل هامش سلا,  رشح البناين عىل السلم: -285

ي, 1398 : للطيخ عبد الباقي الزرقاين , ال بعة األوىل سنة رشح اللرقاين عىل خمترص خليل -286 ه

 من دار الفكر ي بريوت .

: للطيخ شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزرك  اامرصي  رشح اللركيش عىل خمترص اخلرقي -287

ي, حتقيق : الطيخ عبد اهلل عبد الرمحن اجلربين , ال بعة الثالثة سنة 772احلنبيل , اامتوىف سنة  ه

 هي , من دار أويل النهى ي بريوت .1414

سنة  تن الرسالةرشح اللروق عىل م -288 سنة 899: ألمحد بن زروق , اامتوىف  هيييي, ال بعة األوىل 

 هي, من دار الفكر .1402

سن، -289 صور األوز جندي  رشح الليادات لإلمام حممد بن احل سن ين من للعالمة فطر الدين ح

 , اامكتبة األزهرية.168اامطهور بقاا خان, فقه حنفي برقا 

هي , حتقيق : الطيخ 510ن مسعود البغوي , اامتوىف سنة : لإلمام احلاف  احلسل ب رشح السنة -290

 هي , اامكتا االسالمي .1394شعيا األرناءور , ال بعة الثانية سنة 

هييي, حتقيق: 490: أليب بكر حممد بن أمحد السخيس احلنفي , اامتوىف سنة  رشح السي الكبي -291

 م .1971نة صالح الدين اامنند , ببعة م ابع رشكة االعالنات الرشقية س .د

سال  إىل مذهب اإلمام مال  -292 صغي عىل أقرب امل رشح ال : أليب الربكات أمحد بن حممد بن  ال

 هي , م بعة عيسى البايب احللبي ورشكاؤه .1201أمحد الدردير اامالكي , اامتوىف سنة 

هيي , عىل الورقات 992: للطيخ أمحد بن قاسا العبادي الطافعي , اامتوىف سنة  رشح العبادي -293

هييييي , ببعة 478 األصييول : المام احلرمل عبد ااملك بن عبد اهلل اجلويني , اامتوىف سيينة يف

 م , م بوع هبامش إرشاد الفحول .1937هي/1356مص فى البايب احللبي ي القاهرو سنة 

: البن أيب العز احلنفي , حتقيق :  اعة من العلامء , ال بعة الثامنة سنة  رشح العقيدة الطحاوية -294
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 , من اامكتا أالسالمي ي بريوت .هي1404

هييي, بتصحيح 1357للطيخ أمحد بن الطيخ حممد الزرقاء اامتوىف سنة  رشح القواعد الفقهية : -295

هيييي من دار القلا لل باعة والنرشيي 1414الدكتور عبد السييتار أبو غدو, ال بعة الثالثة سيينة 

 بدمطق.

رشح الكبي عىل املقنع -296 طمس الدين بن قدامة اامقدا  ال سنة : ل هيييي, حتقيق : 682, اامتوىف 

هييييي, وال بعة 1417معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد اامحسيين ال كي , ببعة دار هنر سيينة 

 األوىل من م بعة اامنار .

, هي1201ة : أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير , اامتوىف سن خليل الرشح الكبي عىل خمترص -297

 ة عيسى البايب احللبي .ببعة دار الكتا العربية , مصورو من ببع

صول الفقه -298 رص يف أ سمى باملختد املبتكر رشح املخت طيخ  :رشح الكوكب املني امل للعالمة ال

هييييي,بتحقيق 972حممد بن أمحد بن عبد العزيز اامعروف بابن الننار الفتوحي اامتوىف سيينة 

 القرى.هي من منطورات جامعة أم 1413د.حممد الزحييل ود.نذر محاد, ال بعة الثانية 

ي, ال بعة الثالثة , 1338: لسليا بن رستا بن إليا  بن بنوز باز , اامتوىف سنة  رشح املجلة -299 ه

 من دار إحياء ال اث العريب ي بريوت , لبنان .

هاج -300 لدين حممد بن رشح املحيل عىل املن نة  : للطيييخ االمام جالل ا أمحد اامحيل , اامتوىف سيي

 ية , بالقاهرو .هي, م بعة دار إحياء الكتا العرب864

هييييي, 864: جلالل الدين حممد بن أمحد اامحيل , اامتوىف سيينة  رشح املحيل عىل  ع اجلوامع -301

ال بعة األوىل , من م بعة دار إحياء الكتا العربية , بالقاهرو , م بوع مع حاشية البناين عليه 

. 

سنة  رشح املنار ) رشح ابن مل  -302 هيييي , 801( : لعز الدين بن عبد الل يف بن ملك , اامتوىف 

 مع حواشيه , ببعة م بعة اامعارف العمومية .

ملذهب : -303 نة  رشح املنهج املنتخب إىل قواعد ا لإلمام أمحد بن عيل الفاا اامننور اامتوىف سيي

دار إحياء  هييي, بتحقيق حممد الطيخ حممد األمل نرش دار عبد اهلل الطنقي ي, من بباعة995
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 الكتا العربية.

سلم )املنهاج ...( -304 صحيا م : امحي الدين حييى بن رشف النووي , اامتوىف  رشح النووي عىل 

هييي, من م بعة عيسى احلكبي ي 1955هييي( حتقيق: فؤاد عبد االبقي, ببعة سنة 676سنة )

 مرص , وببعة دار اامعرفة ي بريوت, لبنان . 

روف بمنالمسييكل , ال بعة األوىل ععل الدين اهلروي اام: ام رشح اهلروي عىل كنل الدقاًق -305

 هي, من اام بعة احلسينية .1328

( وعليه حاشييية 745صييدر الرشيييعة عبيد اهلل بن مسييعود ) رشح الوقاية يف مس::اًل اهلداية: -306

 .ي ه1316عمدو الرعاية امحمد عبد احلي اللكنوي, ببع اهلند 

صار املحصول -307 صول يف اخت ط رشح تنقيا الف هاب الدين أمحد بن إدريس القرايف , اامتوىف : ل

ي القاهرو سنة 684سنة  ي , حتقيق : به عبد الرؤوف سعد , ببعة مكتبة الكليات األزهرية  ه

 هي .1393

ي, 894: أليب عبد اهلل حممد األنصاري الطهري بالرصاع , اامتوىف سنة  رشح حدود ابن عرفة -308 ه

 ال بعة األوىل , من اام بعة التونيسية .

د. مص فى السباعي, ثالثة أجزاء, م بعة جامعة  رشح قانون األحوال الشخصية السوري : -309

 م.1962-يه1381دمطق, ال بعة اخلامسة سنة 

ي1326لد األ اا , اامتوىف سنة : امحمد بن باهر بن حممد خا رشح جملة األحكام العدلية -310 , ه

 هي, من م بعة محص .1349ال بعة األوىل سنة 

 م.1928, يه1346امحمد بن سعيد اامحاسني, م بعة ال قي, دمطق  :امرشح جملة األحك -311

لننا الدين أيب الربيع سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريا بن سعيد  رشح خمترص الرووة : -312

هييي, بتحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد اامحسن ال كي, ال بعة الثانية 716ال ويف اامتوىف سنة 

طئون االسالمية واألوقاف والدعوو واالرشاد باامملكة هيييي من  وزيع وزار1419سنة  و ال

 العربية السعودية.
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-يه1325حممد زيدان االبياين حممد سالمة الَسنعَنلعِفيع , ال بعة األوىل  رشح مرشد احليان: -313

 م.1908

سنة  رشح معاين اآلثار -314 سالمة ال حاوي احلنفي , اامتوىف  : لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن 

 هي, من م بعة األنوار اامحمدية ي القاهرو .1386ي, ببعة سنة ه321

سنة  رشح منتهى اإلرادات -315 صور بن يونس البهوا احلنبيل , اامتوىف  طيخ من هيييي, 1051: لل

 ببعة عان الكتا ي بريوت , لبنان .

سيدي خليل -316 رص  سنة  رشح منا اجلليل عىل خمت طيخ حممد عليش , اامتوىف  هيييي, 1299: لل

 هي, من دار الفكر ي بريوت .1409 ال بعة عام

 اامكتبة التنارية بالقاهرو. ارة عىل حتفة احلكام وحاشية املعمداين عليه:يرشح م -317

سنة:  شفاء الغليل: -318 ه::::، مطبعة 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغلايل املتوه 

  اإلرشاد ببغداد.

صحاح العربية -319 سمى تاج اللغة و صحاح امل طيخ أ ال سامعيل بن محاد اجلوهري : لل رص إ يب ن

هييييي, حتقيق أمحد عبد العزيز ع ار, ال بعة الثالثة سيينة 398هييييي وقيل 393اامتوىف سيينة 

 هي, من دار العلا للماليل, بريوت لبنان.1404

يب ص::حيا ابن حبان( -320 بان  ص::حيا ابن حبان ) اإلحس:::ان برتت لدين عيل بن بل : لعالء ا

, رناؤور وزمالؤه , ال بعة األوىلقيق : الطيخ شعيا األهييي, حت739االفارا , اامتوىف سنة 

 من مؤسسة الرسالة .

هي 256: لإلمام احلاف  أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البطاري اامتوىف سنة  صحيا البخاري -321

هييي, ال بعة 852مع فتح الباري لإلمام احلاف  أمحد بن عيل بن حنر العسقالين اامتوىف سنة 

 ي من دار الريان لل اث بالقاهرو مع  رقيا الطيخ حممد فؤاد عبد الباقي.ه1409الثانية سنة 

سنة  صحيا اجلامع الصغي وزيادته -322 هيييي, 1420: للطيخ حممد نارص الدين األباين , اامتوىف 

 هي, من اامكتا االسالمي ي بريوت , دمطق .102ال بعة الثالثة سنة 
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احلناج بن مسلا القطريي النيسابوري  : لإلمام احلاف  أيب احلسل مسلا بن صحيا مسلم -323

سنة  سنة 261اامتوىف  هي 676هيييي مع رشح االمام حمي الدين حييى بن رشف النووي اامتوىف 

اامسمى باامنهاج رشح صحيح مسلا بن احلناج بتحقيق و رقيا الطيخ خليل منمون شيحا, 

بريوت لبنان, وببعة  هييي من دار اامعرفة لل باعة والنرش والتوزيع,1417ال بعة الثانية سنة 

 عيسى البايب احللبي بمرص , بتحقيق : حممد فؤاد عبد الباقي .

هييي , ال بعة األوىل 1420: للعالمة نارص الدين األلباين , اامتوىف سنة  وعيف سنن ابن ماجة -324

 هي, من اامكتا االسالمي ي بريوت .1408سنة 

هييي , ال بعة األوىل 1420توىف سنة : للعالمة نارص الدين األلباين , اام وعيف سنن أيب داود -325

 هي, من اامكتا االسالمي ي بريوت .1411سنة 

هييي , ال بعة الثالثة 1420: للعالمة نارص الدين األلباين , اامتوىف سنة  وعيف سنن الرتمذي -326

 هي , من اامكتا االسالمي لزهري الطاويش ي بريوت .1415سنة 

هييي , ال بعة الثالثة 1420لباين , اامتوىف سنة : للعالمة نارص الدين األ وعيف سنن النساًي -327

 هي , من اامكتا االسالمي ي بريوت .1415سنة 

 لألستاذ عيل اخلفيف, اام بعة الفنية احلديثة, القاهرو.الضامن يف الفقه اإلسالمي:  -328

لإلمام حممد بن عبد الرمحن السييطاوي اامتوىف سيينة  الض::وء الالمع ألهل القرن التاس::ع : -329

 هي.1353دار مكتبة احلياو, بريوت لبنان, وببعة القاهرو سنة هي, ببعة 902

طقي , اامعروف بابن  الطب النبوي -330 شمس الدين أيب عبد اهلل بن أيب بكر احلنبيل الدم : لإلمام 

عة 751قيا اجلوزية, اامتوىف سيينة  هييييي ,  عليق : الدكتور عبد اامع ي أمل قلعني , ال ب

 حلا .هي , دار الوعي ي 1404اخلامسة سنة 

قات احلفاظ -331 نة  طب بد الرمحن بن أيب بكر السيييوبي, اامتوىف سيي لدين ع حاف  جالل ا : لل

 هي.1393هي, حتقيق: عيل حممد عمر, ببعة مكتبة وهبة بالقاهرو سنة 911

هييي, حتقيق : 526سل حممد بن أيب يعىل الفراء احلنبيل , اامتوىف سنة : أليب احل طبقات احلنابلة -332

 هي, من م عة السنة اامحمدية بالقاهرو .1371عة سنة حممد حامد الفقي, بب
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شافعية الكدى -333 سبكي  طبقات ال رص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف ال : لتاج الدين أيب ن

ي, حتقيق عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد ال ناحي, ال بعة األوىل من 771اامتوىف سنة  ه

 دار إحياء الكتا العربية بالقاهرو.

هي.حتقيق: إحسان عبا , دار 476أليب إسحاق الطريازي الطافعي النتوىف الفقهاء: طبقات  -334

 هي.1970الرا،د العريب, بريوت, سنة

هييي , ال بعة األوىل 230:امحمد بن سعد , اامتوىف سنة الطبقات الكدى )طبقات ابن سعد(  -335

 هي , من دار صادر ي بريوت .1377سنة 

دار إحياء  ,لفضيييل عبد الرمحن بن احلسييل العراقيأبو ا يب يف رشح التقريب:ثرطرح الت -336

 ال اث العريب, بريوت.

: لإلمام حممد بن أيب بكر اامطيهور بان القيا اجلوزية ,  الطرق احلكمية يف الس:ياس:ة الرش:عية -337

 هي, من م بعة اآلداب .1317هي, ال بعة األوىل 751اامتوىف سنة 

ضوابط -338 طيخ عبد الرمحن  والقواعد واألصول طريق الوصول إىل العلم املأمول بمعرفة ال : لل

 .هي, من نرش دار مادي1416وىل سنة هي, ال بعة األ1376بن نارص السعدي , اامتوىف سنة 

: لننا الدين عمر بن حممد بن أمحد النسييفي احلنفي ,  طلبة الطلبة يف اص::طالحات الفقهاء -339

 هي, من اام بعة العامرو ي مرص .1311ببعة سنة 

: للقاا أيب بكر بن عبد اهلل اامعروف بابن العريب اامعافري األندليسيي ,  عارو::ة األحوذي -340

 هي , ببعة مكتبة اامعارف ي بريوت .543اامتوىف سنة 

يس  عدة الدوق يف  ع ما يف املذهب من اجلموع والفروق -341 رشي : ألمحد بن حييى بن حممد الون

هي, 1410ر  , ال بعة األوىل سنة زو أبو فاهي, دراسة وحتقيق : مح914اامالكي , اامتوىف سنة 

 من دار الغرب االسالمي .

هييي, حتقيق :د/ أمحد 458: للقاا أيب يعىل الفراء احلنبيل , اامتوىف سنة  العدة يف أصول الفقه -342

 هي, من مؤسسة الرسالة .1400سري اامباركي , ببعة سنة 

ببعة سيينة ي , ر: للطيييخ حممد أنور شييياه الكطييم العرف الش:::ذي عىل جامع الرتمذي -343



 1000 التمهيد 

 هت, من م ابع القاسمية .1342

: جلالل الدين عبداهلل بن ننا بن شييا  اامالكي ,  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة -344

سنة  صور , ال بعة 616اامتوىف  ستاذ عبد احلفي  من هيييي, حتقيق :د/ حممد أبو األجفان واأل

 بنان .هي, من دار الغرب االسالمي ي بريوت, ل1415األوىل سنة 

طيح أيب حممد عبد اهلل بن  العقد املنرم للحكام فيام جيري بني أيدهيم من العقود واألحكام -345 : لل

هييي , اام بعة العامرو ييي مرص , م بوع 1310عبد اهلل بن سلمون الكناين , ال بعة األوىل سنة 

 هبامش  برصو احلكام البن فرحون اامالكي .

 م, ببعة النرص بالقاهرو.1956امتوىف عام لعبد الوهاب خالف, ا علم أصول الفقه: -346

هييييي, 786: ألكمل الدين حممد بن حممود البابرا احلنفي , اامتوىف سيينة  العناية عىل اهلداية -347

 ال بعة الثانية , من دار الفكر ي بريوت .

صوليني: -348 طارك, بكلية  عوارض األهلية عند األ ستاذ اام سل خلف اجلبوري, اال الدكتور ح

 سات العليا بنامعة أم القرى, م ابع مؤسسة مكة لل باعة واالعالم , مكة.الرشيعة والدرا

,  1395: ألمحد بن حييى اامر يضيي, ال بعة األوىل سيينة  عيون األزهار يف فقه األًمة األطهار -349

 من دار الكتاب اللبناين ي بريوت .

سنة : للطيخ القاا عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي اامالكي  عيون املجالس -350 , اامتوىف 

 هي.1415هي, حتقيق : إمباي كيباكاه , رسالة يف اجلامعة االسالمية سنة 422

هييي, 685: للقاا عبداهلل بن عمر البيضاوي , اامتوىف سنة  الغاية القصوى يف دراية الفتوى -351

 حتقيق : عيل حمي الدين وعىل القرو داغي , ببعة دار النرص , بمرص .

: للطيييخ مرعي بن يوسييف احلنبيل , اامتوىف سيينة   اإلقناع واملنتهى اية املنتهى يف اجلمع بني -352

 هي, من دار السالم ي دمطق .1378هي, ال بعة األوىل سنة 1033

: للطيخ أيب حييى زكريا األنصاري  الغرر البهية رشح البهجة الوردية ، املعروف برشح البهجة -353

 : حاشية ابن القاسا الرشبيني .هي , وهبامطه 1318, ببعة اام بعة ااميمنية ي مرص سنة 

سنة   ريب احلديث -354 سالم اامتوىف  سا بن  هيييي, ال بعة األوىل من 224: لإلمام أيب عبيد القا
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 م.1964حيدرآباد الدكن عام 

للسيييد أمحد بن حممد   مل عيون البص::اًر رشح كتاب األش::باه والنراًر )رشح احلموي( : -355

ي, ال بعة ا1098احلموي احلنفي اامتوىف سنة  ي من دار الكتا العلمية, 1405ألوىل سنة ه ه

 بريوت لبنان.

المام احلرمل أيب اامعايل عبد ااملك بن عبد اهلل بن يوسييف الطييافعي, حتقيق عبد الغياثي:  -356

 العظيا ديا, ال بعة األوىل, بباعة الطؤون الدينية, ق ر .

ي538زيل اامتوىف سنة رشي اامعت: لإلمام أيب القاسا جار اهلل الزخم الفاًق يف  ريب احلديث -357 , ه

 ال بعة األوىل من م بعة مكتبة البايب احللبي بالقاهرو.

يةال -358 ند تاوى اهل ية عىل الف حاش:: ية  تاوى البلاز هاب بن البزاز  :ف لدين حممد بن شيي حلاف  ا

 م1994-يه1415الكردري, دار إحياء ال اث العريب, بريوت, لبنان, ال بعة الثالثة, 

 .بة اامعارف ي الرياضتي, من نرش مكه1376, اامتوىف سنة  لسعديفتاوي الشيخ عبد الرمحن ا -359

ية -360 عاملكي بال ية املعروف  ند تاوي اهل نة  الف عة سيي عة الراب ند , ال ب عة من علامء اهل : امنمو

 هي, من دار إحياء ال اث العريب ي بريوت .1406

الين , اامتوىف : لإلمام احلاف  أمحد بن عيل بن حنر العسق فتا الباري برشح صحيا البخاري -361

هييي , من دار الريان 1409هييي , ب قيا حممد فؤاد عبد الباقي , ال بعة الثانية سنة 852سنة 

 لل اث بالقاهرو .

سنة  فتا اجلواد برشح اإلرشاد : -362 هيييي , م بعة 1391ألمحد بن حنر اهليثمي , ال بعة الثالثة 

 مص فى البايب احللبي بمرص .

سمى بالعليل امل -363 سا عبد الكريا بن حممد  عروف بالرشح الكبيفتا العليل امل : لإلمام أيب القا

هييي , حتقيق : الطيخ عيل حممد 623بن عبد الكريا الرافعي القزويني الطافعي , اامتوىف سنة 

هيييي , من دار الكتا 1417معوض والطيييخ عادل أمحد عبد ااموجود , ال بعة األوىل سيينة 

 العلمية ي بريوت .

ل  يف ا -364 ل : فتا العيل امل ما مذهب اإلمام  نة: لفتوى عىل  للطيييخ حممد عليش اامتوىف سيي
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 هي.1387هي,م بعة مص فى البايب احللبي, سنة: 1299

: لزين الدين بن إبراهيا اامعروف بابن ننيا احلنفي , اامتوىف سيينة  فتا الغفار برش::ح املنار -365

 .هي  م بعة مص فى البايب احللبي ي مرص 1355هي , ال بعة األوىل سنة 970

: امحمد بن عيل الطييوكاين ,  فتا القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفس::ي -366

 م , دار الفكر ي بريوت .1973هي/1393هي , ال بعة الثالثة سنة 1250اامتوىف سنة 

: لإلمام كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيواا  فتا القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدي -367

هييييي , ال بعة األوىل سيينة 981سييكندري , اامعروف بابن اهلامم احلنفي , اامتوىف سيينة ثا اال

 هي, من دار الكتا العلمية ي بريوت لبنان .1415

: للطيخ عبد اهلل مص فى اامراغي من علامء مرص, ال بعة  الفتا املبني يف طبقات األصولييني -368

 ريوت لبنان.هي, النارش حممد أمل دمو ورشكاه, ب1394الثانية سنة 

: للعالمة حممد بن أيب السييعود اامرصييي احلنفي , ال بعة  فتا املعني عىل رشح منال مس::كني -369

 هي, من م بعة اامويلحي .1287األوىل سنة 

ي, 926: للطيخ زكريا األنصاري الطافعي , اامتوىف سنة  فتا الوهاب برشح منهج الطالب -370 ه

 بريوت . -ال بعة األوىل,  من دار اامعرفة 

: لإلمام اامحدث نور الدين أيب احلسن عيل بن سل ان بن حممد  ا باب العناية برشح النقايةفت -371

ي , ال بعة األوىل سنة 1014اهلروي القاري , اامتوىف سنة  ي , من رشكة دار األرقا 1418ه ه

 بن أيب األرقا ي بريوت .

ن محزو احلمزاوي , اامتوىف : امحمد بن حممد نسيا ب الفراًد البهية يف القواعد والفواًد الفقهية -372

 هي, من نرش دار الفكر .1406هي, ال بعة األوىل سنة 1305سنة 

هي, حتقيق : 429: لعبد القاهر بن باهر البغدادي االسفراييني , اامتوىف سنة  الفرق بني الفرق -373

 هي .1394حممد حمي الدين عبد احلميد , م بعة بالقاهرو سنة 

: هي, ومعه  صحيح الفروع763ىف سنة فلح اامقدا , اامتو: لطمس الدين حممد بن م الفروع -374

سليامن اامرد سنة اولعيل بن  رص 1379هيييي, ال بعة الثانية 885ي , اامتوىف  هيييي, من دار م
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 لل باعة .

سنة  الفروق : -375 يس احلنفي , اامتوىف  سعد بن حممد الكرابي هيييي , حتقيق : الدكتور 570لإلمام أ

هييي , من بباعة وزارو األوقاف والطؤون االسالمية 1402حممد بموم , ال بعة األوىل سنة 

 بالكويت .

: أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل السييامري,  فروق الدمش::قي )الفروق عىل مذهب اإلمام أمحد( -376

هييييي, حتقيق : حممد بن إبراهيا اليحيى , بنامعة االمام حممد بن سييعود 616اامتوىف سيينة 

 هي.1402بالرياض سنة 

لإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس بن :  «أنوار الدوق يف أنواء الفروق»:::الفروق املسمى ب -377

هي 1346هييي , ال بعة األوىل سنة 684عبد الرمحن الصنهاجي اامعروف بالقرايف اامتوىف سنة 

 من م بعة البايب احللبي بمرص.

م, 1989, يييه1409الدكتور وهبة الزحييل, ال بعة الثالثة: األستاذ   الفقه اإلسالمي وأدلته: -378

 دار الفكر بدمطق.

سالمية: -379 رشيعة اإل صنعاء,  فقه املعامالت املالية يف ال يص, دار اجلامعة اليمنية  عيل أمحد القلي

 م.1997, يه1418ال بعة الثالثة, سنة, 

ية -380 ية يف تراجم احلنف ًد البه نة  الفوا بد احلي اللكنوي , اامتوىف سيي نات حممد ع : أليب احلسيي

 هي, باعتناء نور حممد من كرا   .1393سنة هي, ال بعة األوىل 1304

سنية : -381 شية املواهب ال سى الفاداين اامكي اامتوىف  الفواًد اجلنية حا سل عي أليب الفيض حممد يا

سنة 1410سنة  طقية, ال بعة الثانية  سعد الدين دم هيييي من دار 1417هيييي باعتناء رمزي 

 البطا،ر االسالمية بريوت لبنان.

, ابن ننيا احلنفي: للعالمة زيد الدين بن إبراهيا اامعروف ب هب احلنفيةالفواًد اللينية يف مذ -382

 هي, من دار ابن اجلوزي السعودية .1414هي, ال بعة األوىل 970اامتوىف سنة 

: للطيخ عبد العيل حممد نظام الدين األنصاري اللكنوي  فواتا الرمحوت رشح مسلم الثبوت -383

سنة  زايل ببعة جديدو باألوفست, مؤسسة احللبي هيييي هبامش اامستصفى للغ1180اامتوىف 
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 ورشكاه بالقاهرو.

: للطيييخ أمحد بن غنيا النفراوي اامالكي,  الفواكه الدواين رشح رس::الة ابن أيب زيد القيواين -384

 هي , ال بعة األوىل , دار اامعرفة ي بريوت , لبنان .1120اامتوىف سنة 

هي 1031الرؤوف اامناوي , اامتوىف سنة : للطيخ حممد عبد  فيض القدير رشح اجلامع الصغي -385

 .ة مص فى البايب احللبي ي القاهروم , م بع1938هي/1356, ال بعة األوىل سنة 

هييي, من دار 1408: لسعدي أيب جيا , ال بعة الثانية سنة  القاموس الفقهي لغة واصطالحا -386

 الفكر, دمطق ي سوريا .

هييييي, حتقيق 817وزآبادي اامتوىف سيينة : امند الدين حممد بن يعقوب الفري القاموس املحيط -387

هييي من مؤسسة الرسالة 1407مكتا حتقيق ال اث يف مؤسسة الرسالة, ال بعة الثانية سنة 

 بريوت لبنان.

(, ببعة دار الغرب يييييه543البن العريب اامالكي )ت القبس يف رشح موطأ مال  بن أنس: -388

 األوىل.

هييي, 829تقي الدين احلصني , اامتوىف سنة أليب بكر حممد بن عبد الغني اامعروف ب القواعد : -389

 هي, من مكتبة الرم بالرياض .1418ال بعة األوىل سنة 

: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي, اامتوىف سنة  قواعد األحكام يف مصالا األنام -390

 هي.1353هي, ببعة اامكتبة احلسينية , بالقاهرو سنة 660

م, ال بعة 1178: أليب سييعيد اخلادمي , اامتوىف سيينة  قاًق(قواعد اخلادمي )خامتة جمامع احل -391

 هي, من اام بعةالعامرو , بمرص .1288األوىل سنة 

م, ببعة الصدف 1974: للمفتي عميا االحسان الربكتي اامنددي , اامتوىف سنة  قواعد الفقه -392

 بكرا  , باكستان .

هييي, من بباعة دار 1419ىل سنة : لألستاذ حممد روكي , ال بعة األو قواعد الفقه اإلسالمي -393

 القلا بدمطق, والدار الطامية ي بريوت .

 -حتليلية  -دراس::ة نررية  -املبادئ، املقومات، املص::ادر، الدليلية، التطور  -القواعد الفقهية  -394
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اامعارص, ال بعة  -: لألسييتاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسييل  تأص::يلية تارخيية

 رشكة الرياض للنرش والتوزيع, والنارش : مكتبة الرشد بالرياض. هي من1418األوىل سنة 

: للدكتور صالح بن غانا السدالن , ببعة دار بلنسية  القواعد الفقهية الكدى وما تفرع منها -395

 هي .1417للنرش والتنوزيع ي الرياض سنة 

ا،يل, ال بعة األوىل : لألسييتاذ د/ حممد بن محود الو القواعد الفقهية تارخيها ، وآثارها يف الفقه -396

 هي 1407سنة 

 القواعد الفقهية مفهومها، نش::أهتا، تطورها دراس::ة مؤلفاهتا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا : -397

ي من دار القلا لل باعة والنرش, 1413ال بعة الثانية  -اامعارص-للدكتور عيل أمحد الندوي  ه

 دمطق.

 بن عبد العزيز العنالن , ببعة م ابع : للدكتور عبد اهلل القواعد الكدى يف الفقه اإلس::المي -398

 دار بيبة .

ضوابط الفقهية -399 سف بن عبد اهلادي احلن القواعد الكلية وال سنة ب: جلامل الدين يو يل , اامتوىف 

ي, حتقيق : جاسا بن سليامن الفهيد الدورسي, ال بعة األوىل سنة 909 ي, من دار 1415ه ه

 البطا،ر االسالمية .

( م بعة أنصييار 725ي الدين أبو العبا  أمحد بن عبد العليا بن  يمية ) ق القواعد النورانية: -400

 م.1951,يه1370السنة اامحمدية, ال بعة األوىل, 

هييي, 795: أليب الفرج عبد الرمحن بن رجا احلنبيل , اامتوىف سنة  القواعد يف الفقه اإلسالمي -401

 هي, من دار الكتا العلمية ي بريوت .1413ال بعة األوىل سن 

سيم البديعة النافعة:القو -402 صول اجلامعة والفروق والتقا طيخ عبدالرمحن بن نارص  اعد واأل لل

 هي, من مكتة اامعارف ي بالرياض .1406السعدي, ال بعة اجلديدو سنة 

: لنارص بن عبد اهلل ااميامن  القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة -403

 هي .1416نة , ببعة امعة أم القرى س

هييي, للدكتور عيل 636: للحرصي , اامتوىف سنة  القواعد والضوابط املستخلصة من التحرير -404
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 هي, من م بعة اامدين بمرص .1411أمحد الندوي ال بعة األوىل سنة 

القواعد الفقهية املس::تخرجة من كتاب إعالم املوقعني: البن القيم ، الطبعة األوىل، دار ابن  -405

 ه:.1421وزيع، سنة: القيم للنرش و الت

: أليب احلسن عيل بن حممد بن  القواعد والفواًد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية -406

سنة  سنة  هيييي, حتقيق : حممد حامد الفقي , 803عبا  احلنبيل اامعروف بابن اللحام , اامتوىف 

 هي.1375م بع السنة اامحمدية بالقاهرو سنة 

ًد يف الفقه -407 عد والفوا ية القوا عاميل اامعروف  واألص::ول والعرب : أليب عبد اهلل حممد مكي ال

هييي , حتقيق : د/ السيد عبد اهلادي احلليا , من منطورات 786بالطهيد األول , اامتوىف سنة 

 .  عية منتدى النرش الننف األرشف

ساًل الفروع الفقهية -408 رشعية وم بي : لإلمام حممد بن أمحد بن جزي الغرنا قوانني األحكام ال

 م , ببعة دار عان الفكر .1340اامالكي اامتوىف سنة 

-يييييه1415العزيز اامصييلح, ال بعة الثانية عبد الدكتور عبد اهلل بن  قيود امللكية اخلاص::ة: -409

 م, دار اامؤيد للنرش والتوزيع .1995

انية هييي, ال بعة الث620: البن قدامة اامقدا , اامتوىف سنة  الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -410

 هي, من اامكتا االسالمي ي دمطق .1399

: لإلمام أيب عمر يوسييف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرببي ,  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -411

هييي / 1400هييي, حتقيق : الدكتور حممد حممد ااموريتاين , ال بعة الثانية سنة 563اامتوىف سنة 

 م, من مكتبة الرياض احلديثة .1980

: للرشيف حممد بن أمحد بن حممد بن أيب يوسف , اامتوىف سنة  إلرشاد إىل سبيل الرشادكتاب ا -412

هي , مؤسسة 1419عبد اهلل بن عبد اامحسن ال كي , ال بعة األوىل سنة  .هي , حتقيق : د428

 الرسالة ي بريوت .

صل -413 طيباين , حتقيق : أبو الوفاء األفغاين , ال بعة األ كتاب األ سن ال وىل : حيدار : امحمد احل

 آباد الدكن باهلند .
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, هي189قد الطيباين , اامتوىف سنة : لإلمام حممد بن احلسن بن فر كتاب احلجة عىل أهل املدينة -414

 صييحيح وحتقيق : السيييد : مهدي حسيين الكيالين , ببعة عان الكتاب ييييي بريوت , وهي 

 مصورو عن دا،رو اامعارف العثامنية ي هند .

تاب اخلراج -415 قاا ك نة  إبراهياأيب يوسييف يعقوب بن  : لل األنصييياري احلنفي اامتوىف سيي

 هي, ببعة دار اامعرفة لل باعة والنرش  ي بريوت , لبنان .182

 حييى بن آدم القريش, دار اامعرفة  لل باعة والنرش, بريوت, لبنان, كتاب اخلراج: -416

بن عبد اهلل بن محيد, أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد, حتقيق أمحد كتاب القواعد للمقري:  -417

 بباعة مركز إحياء ال اث االسالمي, مكة اامكرمة, السعودية . 

شيبة, حتقيق  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار : -418 للحاف  أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب 

 م.1979عبد اخلالق األفغاين وغريه, ببعة الدار السلفية, بومباي, باهلند سنة 

ي, م بوع مع اللباب ه428: لإلمام احلسل القدوري , اامتوىف سنة  دوريالكتاب خمترص الق -419

 هي, من دار الكتاب العريب .1415اللغنيمي, ال بعة األوىل سنة 

 ., مرص( , ببعة أوىل ببوالقيه180لسيبويه, اامتويف ) الكتاب: -420

ي , ببعة 1158: امحمد بن عيل التهانوي , اامتوىف سنة  كشاف اصطالحات الفنون -421 مصورو ه

 م.1862عن بباعة كلكتا ي هند 

شاف القناع عن متن اإلقناع -422 سنة  ك صور بن يونس البهوا , اامتوىف  هيييي, ال بعة 1051: امن

 هي, من م بعة احلكومة بمكة اامكرمة .1394األوىل سنة 

: للزخمرشييي , اامتوىف سيينة  الكش::اف عن حقاًق التأويل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -423

 هي, باام بعة الكربى األمريية , ببوالق , مرص .1319بعة الثانية سنة هي, ال 538

هي, ال بعة 730: لعالء الدين البطاري , اامتوىف سنة سنة  كشف األرسار عن أصول البلدوي -424

 هي, من دار الكتاب العريب .1414الثانية 

ة األوىل هيييي, ال بع710للنسييفي , اامتوىف سيينة  :، رشح املص::نف عىل املناراألرساركش::ف  -425

 هي, من دار الكتا العلمية ي بريوت .1406
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: لعبد الغني بن إسامعيل بن عبد الغني النابليس , اامتوىف  كشف اخلطاًر عن األشباه والنراًر -426

: ث العلمي , بنامعة أم القرى برقاهييي, خم ور : نسطة مصورو من مركز البح1143سنة 

187. 

 (, إدارو ال باعة اامنريو.هي829الدين احلصني ) قي  كفاية االخيار يف حل  اية االختصار: -427

سالة ابن أيب زيد القيواين: -428 صغري عىل بن حممد بن عبد كفاية الطالب الرباين لر أليب احلسن ال

 ( دار الفكر لل باعة والنرش والتوزيع.يه719احلق )ت

ياء ال اث جلالل الدين اخلوارزمي, م بوع مع رشح فتح القدير, دار إح الكفاية عىل اهلداية: -429

 العريب, ببريوت, لبنان.

: أليب البقاء أيوب بن موسييى احلسيييني  معجم يف املص::طلحات والفروق اللغوية-الكليات -430

هيييي, مقابلة د. عدنان درويش وحممد اامرصي, ال بعة الثانية سنة 1094الكفوي اامتوىف سنة

 هي من مؤسسة الرسالة, بريوت لبنان.1413

هييي, م بوع مع البحر 710: أليب الربكات النسفي , اامتوىف سنة  قكنل الدقاًق مع البحر الراً -431

 الرا،ق , ال بعة الثانية ,  من دار اامعرفة لل باعة .

 م بوع مع جامع الفصولل, بباعة اام بعة األزهرية بمرص.  الآليل الدرية: -432

باب رشح الكتاب -433 يداين , حتقيق : عبد الرزاق ا الل هدي, : للطيييخ عبد الغني الغنيمي اام ام

 هي, من دار الكتاب العريب .1415ال بعة األوىل سنة 

(, يييييه686لإلمام أيب حممد عيل ين زكريا اامننبي ) اللباب يف اجلمع بني الس::نة والكتاب : -434

 م. دار القلا, دمطق.1994-يه1414ال بعة الثانية: 

ىف سيينة أليب الفضييل  ال الدين حممد بن مكرم بن منظور األنصيياري اامتو لس::ان العرب : -435

 هي, ببعة دار صادر, وهي مصورو من ببعة بوالق, بريوت لبنان.711

هييي, ال بعة 476: أليب إسحاق إبراهيا بن عيل الطريازي , اامتوىف سنة  اللمع يف أصول الفقه -436

 هي, ببعة مص فى البايب احللبي بالقاهرو .1358األوىل سنة 
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هييييي, ببعة 807بن مفلح , اامتوىف سيينة : لربهان الدين إبراهيا بن حممد  املبدع رشح املقنع -437

 هي.1400اامكتا االسالمي سنة 

, هييي, دار اامعرفة لل باعة500سنة  : أليب بكر حممد بن أيب سهل السخيس , اامتوىف املبسوط -438

 هي.1406بريوت سنة 

هييي, 303ألمحد بن شعيا بن عيل النسا،ي , اامتوىف سنة  املجتبى )سنن النساًي الصغرى( : -439

ص فى سنة  ببعة م هيييي, وببعة دار اامعرفة ب قيا خليل منمون 1383البايب احللبي بمرص 

 هي.1414شيحا سنة 

سنة  جملة األحكام الرشعية -440 هيييي , حتقيق : د/ عبد 1359: ألمحد بن عبد اهلل القاري , اامتوىف 

هييي , من 1401الوهاب إبراهيا أبو سليامن ود/ حممد إبراهيا أمحد عيل , ال بعة األوىل سنة 

  بوعات هتامة ي جدو.م

ية -441 عدل باز  جملة األحكام ال ية, م بوعة مع رشحها لسيييا  لدولة العثامن فة من علامء ا : ل ا،

 اللبناين, من دار الكتا العلمية ي بريوت , لبنان .

: للطيخ عبدالرمحن بن الطييخ حممد بن سيليامن اامعروف  جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر -442

 ء ال اث العريب .بطيخ زاده, ببعة دار إحيا

, هي807بكر اهليثمي , اامتوىف سنة : للطيخ نور الدين عيل بن أيب  جممع اللواًد ومنبع الفواًد -443

م , دار 1982هييي/1402حترير احلافظل اجلليلل : العراقي وابن حنر , ال بعة الثالثة سنة 

 الكتاب العريب ي بريوت.

ًب التنليل واألخبار -444 عة : جممع بحار األنوار يف  را للطيييخ حممد باهر الفنتي اامكي, ال ب

 األوىل من م بعة دا،رو اامعارف العثامنية, حيدرآباد, الدكن, اهلند.

, هي1404ل ان , ال بعة األوىل سنة لإلمام ابن فار  الرازي , حتقيق : زهري سجممل اللغة :  -445

 مؤسسة الرسالة ي بريوت .

: لإلمام أيب سييعيد خليل بن كيكلدي  ًي(املجموع املذهب يف قواعد املذهب )قواعد العال -446

ي , اجلزءان م بوعان , حتقيق : د/ حممد عبد الغفار بن 761العال،ي الطافعي , اامتوىف سنة  ه
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هي , من وزارو األوقاف والطؤون االسالمية 1414عبد الرمحن الرشيف , ال بعة األوىل سنة 

 بالكويت , مع رسا،ل االخوو يف اجلامعة .

هييي, ببعة دار 676, اامتوىف سنة  النووي: امحي الدين حييى بن رشف  املهذباملجموع رشح  -447

 الفكر.

ية احلراين -448 بد احلليم بن تيم محد بن ع لدين أ تاوى ش::يخ اإلس::الم تقي ا اامتوىف  جمموع ف

ي,  ع و ر يا عبد الرمحن بن حممد بن قاسا العاصمي احلنبيل وابنه حممد, ببعة 728سنة ه

 هي الرياض السعودية. 1381م ابع الرياض سنة 

 م .1958, لألستاذ حممد البنا, ببعة جامعة القاهرو سنة  حماَضات يف أصول الفقه -449

 . مد أبو زهرو, م بعة الرشق العريبالطيخ حم حماَضات يف املجتمع اإلسالمي: -450

ال بعة  -الدكتور إسييامعيل غانا, مكتبة عبد اهلل وهبه حماَضات يف النررية العامة للحق: -451

 م.1958 الثانية

سالم  املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -452 طيخ جمد الدين أيب الربكات عبد ال : لل

 هي , ببعة دار الكتاب العريب ي بريوت .652بن عبد اهلل ابن  يمية احلراين , اامتوىف سنة 

صول الفقه -453 صول يف علم أ سل الرازي , اامتوىف املح سنة  : لفطر الدين حممد بن عمر بن احل

 هي , من دار الكتا العلمية ي بريوت .1408هي , ال بعة األوىل سنة 606

هيييي, 456: لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد بن سييعيد بن حزم األندليسيي , اامتوىف سيينة  املحىل -454

هييي, من اام بعة اامنزلية بمرص, وكذلك ببعة دار الفكر ييي بريوت , 1352ال بعة األوىل سنة 

 لبنان .

هي, م بعة اامكتا التناري 1286للمعلا ب ر  البستاين, ال بعة األوىل سنة  :حميط املحيط  -455

 من بريوت لبنان.

 : امحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي, دار ابن كثري لل باعة, دمطق . خمتار الصحاح -456

رص اختالف الفقهاء -457 سنة  خمت صام الرازي , اامتوىف  هيييي , 370: أليب بكر أمحد بن عيل اجل

ي, من دار البطا،ر االسالمية ي 1416: الدكتور عبداهلل نذير أمحد, ال بعة األوىل سنة حتقيق  ه
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 بريوت .

( م بوع مع اامغني يه334أبو القاسا عمر بن حفص بن عبد اهلل اخلرقي )ت خمترص اخلرقي: -458

 البن قدامة.

سيينة : للعالمة سييليامن بن عبد القوي ال ويف الرصييرصي احلنبيل اامتوىف  خمترص:: الروو::ة -459

 هي ببع بإستانبول.1383هي, بباعة مؤسسة النور بالرياض سنة 716

رص الطحاوي -460 هيييي, من م بعة دار 1370: أليب جعفر ال حاوي احلنفي , ال بعة األوىل  خمت

 الكتاب العريب ي بريوت .

رص امللين -461 سنة  خمت سامعيل بن حييى اامزين , اامتوىف  هيييي, ببعة دار 264: لإلمام أيب إبراهيا إ

 رفة ي بريوت , وكذلك م بوع بذيل األم للطافعي , وكذلك مع احلاوي الكبري .اامع

هييي, م بوع 796بن موسى , اامتوىف سنة  إسحاق: خلليل بن  خمترص خليل مع الرشح الكبي -462

سوقي عليه, ببعة دار الفكر لل باعة  شية الد رشح الكبري : أليب الربكات الدردير وحا مع ال

 نح اجلليل .والنرش , وكذلك مع رشح م

لعالء الدين أيب احلسيين عيل بن  املخترص:: يف أص::ول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل : -463

سنة  هيييي , حتقيق : الدكتور حممد 803حممد البعيل الدمطقي , اامعروف بابن اللحام , اامتوىف 

 م .1980هي/1400مظهر بقا , م بعة دار الفكر ي دمطق سنة 

رص قواعد العالًي وكال -464 سنوي :خمت طيخ أيب الثناء نور الدين حممد بن أمحد بن حممد  م األ لل

هييييي, 834اهلمداين الفيومي احلموي الطييافعي اامعروف بابن خ يا الدهطيية اامتوىف سيينة 

م 1984البننويني, ببعة م بعة اجلمهور بااموصييل سيينة  دمصيي فى حمموبتحقيق الدكتور 

 بالعراق.

هي, 1967هي, ببعة 1420د الزرقاء, اامتوىف سنة : للطيخ مص فى أمح املدخل الفقهي العام -465

 من م ابع ألف باء األديا , دمطق .

: لعبد القادر بن أمحد اامعروف بابن بدران , اامتوىف  املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -466

 هي, ببعة إدارو ال باعة اامنريية ي القاهرو .1346سنة 
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الطيييخ مصيي فى أمحد الزرقاء, م بعة  قه اإلس::المي:املدخل إىل نررية االلتلام العامة يف الف -467

 م.1961-يه1380جامعة دمطق, ال بعة الرابعة 

سنة  املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي -468 هيييي, 1413: د/ عبد اهلل الدرعان, ال بعة األوىل 

 نرش دار التوبة بالرياض .

 : للدكتور عبد الرمحن الصابوين . املدخل لدراسة الترشيع اإلسالمي -469

سالمي: -470 سوي, دار االحتاد العريب لل باعة , ببعة الذكرى  املدخل للفقه اإل سوي أمحد عي عي

 م.1967-1968

هي برواية االمام سحنون 179: لإلمام مالك بن أنس األصبحي , اامتوىف سنة  املدونة الكدى -471

,  صييحيح :  مع مقدمات ابن رش::دبن سييعيد التنوخي عن االمام عبد الرمحن بن القاسييا , 

 هي , دار الكتا العلمية ي بريوت .1415األستاذ أمحد عبد السالم , ال بعة األوىل سنة 

( ببعة اجلامعة االسالمية يييه1393الطيخ حممد األمل الطنقي ي )ت مذكرة أصول الفقه: -472

 باامدينة اامنورو.

البن : للحاف  أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم , وهبامطييه نقد مرا ا اال اع  مراتب اإل اع -473

  يمية , ببعة درا الكتا العلمية ي بريوت .

 م.1338 امحمد قاري باشا, ال بعة األوىل, سنة :مرشد احليان إىل معرفة أحوال اإلنسان -474

هييي , 275: لإلمام أيب داود سليامن بن األشعث السنستاين , اامتوىف سنة  مساًل اإلمام أمحد -475

 هي .1353ال بعة األوىل باألوفست , م بعة اامنار سنة 

صحيحني -476 ستدرك عىل ال سابوري , اامتوىف  امل : لإلمام احلاكا أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الني

هييي, ببعة مكتبة اامعارف ييي الرياض , وهي مصورو عن ببعة حيدر آباد الدكن ي 405سنة 

 هي1335اهلند سنة 

هييي من مؤسسة 1408لعمر رضا كحالة, ال بعة الثانية سنة  املستدرك عىل معجم املؤلفني : -477

 الرسالة, بريوت لبنان.
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سنة  املستصفى من علم أصول الفقه -478 هيييي , 505: أليب حامد حممد بن حممد الغزايل , اامتوىف 

 هي .1322ال بعة األوىل باام بعة األمريية ببوالق سنة 

نة  مس::لم الثبوت مع فواتا الرمحوت -479 هاري , اامتوىف سيي بد الطييكور الب حا اهلل بن ع : ام

بع مع رشحه فوا ح الرمحوت بذيل اامستصفى للغزايل , ببعة باألفست اجلديد, هي, ب1119

 مؤسة احللبي .

هي, ببعة اام بعة ااميمنية بالقاهرو سنة 243لإلمام أمحد بن حنبل الطيباين اامتوىف سنة  املسند : -480

شعيا 1313 طيخ  سالة بتحقيق  اعة من العلامء حتت إرشاف ال سسة الر هيييي, وببعة مؤ

 جزءًا, بريوت لبنان.  25ور إىل األرناؤ

: لإلمام أيب يعىل أمحد بن عيل بن اامثنى التميمي ااموصيل , حتقيق : حسل سليا  مسند أيب يعىل -481

 هي , دار اامنمون لل اث ي دمطق .1404أسد, ال بعة األوىل سنة 

بعة هيييي للحارثي , حتقيق : صييفوت السييقا , م 150, اامتوىف سيينة  مس::ند اإلمام أيب حنيفة -482

 هي .1382األصيل ي حلا سنة 

: لنور الدين أيب بكر اهليثمي , حتقيق : الطيخ  مسند البلار مع كشف األستار عن زواًد البلار -483

 م.1979حبيا الرمحن األعظمي , مؤسسة الرسالة سنة 

هي  734: لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخل يا التربيزي , اامتوىف سنة  مشكاة املصابيا -484

سنة  هيييي , من اامكتا االسالمي ي 1405حتقيق: الطيخ نارص الدين األلباين , ال بعة الثالثة 

 بريوت .

هييييي, منن دا،رو 1333أليب جعفر ال حاوي احلنفي , ال بعة األوىل سيينة  مش::كل اآلثار : -485

 اامعارف النظامية ي اهلند .

ألوىل, م ابع دار اامعارف, لعبد الرزاق السنهوري, ال بعة ا مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي: -486

 م.1968مرص 

: للطيييخ االمام أمحد بن حممد الفيومي اامتوىف سيينة  املص::باح املني يف  ريب الرش::ح الكبي -487

هييي, وببعة 1309هييي,  صحيح مص فى السقا, م بعة مص فى احللبي بمرص, سنة 770
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 مكتبة لبنان .

 هي .1401بعة الثانية سنة : للدكتور سان عىل الثقفي, ال  مصطلحات الفقه احلنبيل -488

هييي بتحقيق حبيا 211: للحاف  أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين اامتوىف سنة  املصنف -489

 هي من م ابع دار القلا , بريوت.1392الرمحن األعظمي, ال بعة األوىل سنة 

شيبة: -490 سنة  مصنف ابن أيب  شيبة, ال بعة األوىل  , ييييه1401أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب 

 . مكتبة الرشد, الرياض

, ال بعة األوىل : للطيخ مص فى السيوبي الرحيباين مطالب أويل النهى يف رشح  اية املنتهى -491

 هي, من اامكتا االسالمي بدمطق ي سوريا .1381سنة 

, هييي709بعيل احلنبيل, اامتوىف سنة : أليب عبداهلل حممد بن أيب الفتح ال املطلع عىل أبواب املقنع -492

 م , من اامكتا االسالمي بدمطق .1385/1965ألوىل سنة ال بعة ا

سنن -493 سنن  معامل ال ستي, م بوع مع خمترص  سليامن محد بن حممد بن إبراهيا اخل ايب الب : أليب 

هيييي, من م بعة السيينة 1368أيب داود : للمنذري , حتقيق: حممد حامد الفقي , ال بعة لعام 

 اامحمدية .

 م.1936-ه1355يخ أمحد إبراهيا, م بعة النرص, سنة الط املعامالت الرشعية املالية: -494

صول الفقه : -495 سنة  املعتمد يف أ رصي اامعتزيل , اامتوىف  أليب احلسل حممد بن عيل بن ال يا الب

 هي, من اامعهد العلمي الفرنيس بدمطق .1384هي, حتقيق: حممد محيد اهلل , ببعة سنة 436

صوليني -496 سالمية برقا : للدكتور حممد مظهر بقا ,  معجم األ سات اال سلة بحوث الدرا سل

 هي .1414, من جامعة أم القرى ي مكة اامكرمة , ببعة سنة 22

: لطييهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي اهلروي البغدادي ,  معجم البلدان -497

 هي , ببعة دار صادر ي بريوت .626اامتوىف سنة 

اين ,  صييحيح : عبد الرمحن حممد عثامن , ال بعة : لإلمام أيب القاسييا ال رب املعجم الص::غي -498

 هي , اامكتبة السلفية باامدينة اامنورو .1388األوىل سنة 

لإلمام أيب القاسييا سييليامن بن أمحد بن أيوب بن م ري اللطمي الطيييامي  املعجم الكبي : -499
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عربية هييييي, حتقيق : محدي عبد اامنيد السييلفي , ببعة الدار ال360ال رباين , اامتوىف سيينة 

 م .1978لل باعة ببغداد سنة 

: لعمر رضييا كحالة اامعارص, ببعة دار إحياء ال اث العريب لل باعة والنرشيي  معجم املؤلفني -500

 والتوزيع بريوت لبنان.

نة  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي : -501 للمسييترشييق أرند جان فنسيينك اامتوىف سيي

 منها.م , وببعة مصورو 1936هي, ببعة ليدن  سنة 1358

للطيييخ حممد فؤاد عبد الباقي, نرشيي دار الطييعا املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم:  -502

 بالقاهرو, مرص.

هييي من 1411من منطورات جممع اللغة العربية بمرص, ال بعة الثانية سنة  املعجم الوسيط : -503

 دار الدعوو, إستانبول  ركيا.

ية للدكتور حممد روا  قلعه جي وح معجم لغة الفقهاء : -504 ثان امد صيييادق قنيبي, ال بعة ال

 هي, من دار النفا،س ي بريوت , لبنان .1408

 للطيخ أمحد الرضا, دار إحياء الكتا العربية .  معجم متن اللغة: -505

هيييي, 395أليب احلسيل أمحد بن فار  بن زكريا الرازي اامتوىف سينة  معجم مقاييس اللغة : -506

هي من دار إحياء الكتا 1368بالقاهرو سنة  بتحقيق عبد السالم حممد هارون, ال بعة األوىل

 العربية.

سنن واآلثار -507 سنة  معرفة ال هيييي, حتقيق: عبد اامع ي أمل قلعة جي, 458: للبيهقي , اامتوىف 

 هي ي القاهرو .1412ببعة : دار الوعي سنة 

 : للقاا عبد الوهاب البغدادي اامالكي , اامتوىف سيينة سيينة املعونة عىل مذهب عامل املدينة -508

 هي, حتقيق : محيش عبد احلق , دار الفكر , بريوت , لبنان .422

 أمحد بن حييى الونرشييس, دار العرب االسالمي, ببعة فا . املعيار يف الفتاوى: -509

للعالمة عالء الدين أيب احلسيين عىل بن  :مني من األحكامص::معني احلكام فيام يرتدد بني اخل -510

 م.1973-ه1393بي, مرص, ال بعة الثانية , م بعة مص فى الباوي احللبليساخليل ال ر
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هييييي , 610: لإلمام أيب الفتح نارص الدين اام رزي اامتوىف سيينة  املغرب يف ترتيب املعرب -511

 بتحقيق حممود فاخوري, وعبد احلميد خمتار, م بعة الننمة بحلا.

نة : للطيييخ حممد الرشييبيني اخل يا, ببعة سيي مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -512

 هي, من م بعة اامص فى البايب احللبي وأوالده ي مرص .1377

طيخ يوسف بن حسن بن عبداهلادي ,  مغني ذوي األفهام من الكتب الكثية يف األحكام -513 : لل

 هي, ببعة مكتبة السنة اامحمدية ي مرص .909اامتوىف سنة 

قدا, اامتوىف سيينة : اموفق الدين عبداهلل بن أمحد بن قدامة ااماملغني رشح خمترص:: اخلرقي -514

هييي, 1413هييي, حتقيق : د/عبداهلل ال كي , ود/عبد الفتاح احللو , ال بعة الثانية سنة 620

 من م بعة هنر ي القاهرو .

هييي , حتقيق : د/ 691: جلالل الدين عمر بن حممد اجلنازي اامتوىف سنة  املغني يف أصول الفقه -515

 هي .1403عة أم القرى سنة حممد مظهر بقا , ببعة مركز البحث العلمي , جام

لإلمام أيب القاسا احلسل بن حممد اامعروف بالراغا األصفهاين  املفردات يف  ريب القرآن : -516

 هي, ببعة دار اامعرفة, بريوت لبنان.502اامتوىف سنة 

لنهضيية العربية بالقاهرو سيينة ادار , للدكتور عبد احلميد عثامن حممد املفيد يف حق امللكية: -517

 م.2002

سالمي:املق -518 رشيع اإل وعية والت رشيعية بني القوانني الو سل ,  ارنات الت سيد عبد اهلل عيل ح

 م. 1947-يه1366م بعة عيسى احللبي, ال بعة األوىل 

سالمية -519 رشيعة اإل صد ال سنة  مقا شور , اامتوىف  هيييي , ال بعة 1393: امحمد بن باهر بن عا

 : الرشكة التونيسية للتوزيع . م , من بباعة م بع الكتاب , والنارش1978األوىل سنة 

حتقيق  ,للطيخ أيب الوليد حممد بن أمحد القرببي الطهري بابن رشد اجلد املقدمات واملمهدات: -520

 م.1988-يه1408األستاذ سعيد أعراب, دار الغرب االسالمي, بريوت, لبنان, 

ي, ال بعة الثالثة 620: اموفق الدين ابن قدامة اامقدا , اامتوىف سنة  املقنع يف فقه اإلمام أمحد -521 ه
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رشح الكبري 1382سنة  سلفية , بالقاهرو , وكذلك ببعة دار هنر مع ال هيييي, من اام بعة ال

 واالنصاف , حتقيق: د/ عبداهلل ال كي .

سالم: -522 سا،س, اامؤمتر األول امنمع  ملكية األفراد لألرض ومنافعها يف اإل طيخ حممد عيل ال ال

 (.يه1383البحوث االسالمية )

الطيييخ عىل اخلفيف, اامؤمتر األول امنمع البحوث  ة الفردية وحتديدها يف اإلس::الم:امللكي -523

 (.يه1383االسالمية )شوال 

العبادي,  للدكتور عبد السييالم امللكية يف الرش::يعة اإلس::المية، طبيعتها ووظيفتها وقيودها: -524

 م. مؤسسة الرسالة.2000-يه1421ال بعة األوىل 

جزءان, معهد البحوث والدراسييات  : الش::يخ عىل اخلفيف ،امللكية يف الرش::يعة اإلس::المية -525

 م.1969العربية 

ية: -526 ية يف قوانني البالد العرب هد  امللك بد اامنعا فرج الصيييده, مخسييية أجزاء, مع لدكتور ع ا

 م.1966-1960الدراسات العربية العالية 

-ييييه1405 ال بعة األوىل -دكتور عبد احلميد حممود البعيل امللكية وووابطها يف اإلسالم: -527

 م. دار التوفيق النموذجية.1985

امحمد أبو زهرو, دار الفكر العريب, ال بعة األوىل  امللكية ونررية العقد يف الرشيعة اإلسالمية: -528

 م.1939-يه1358

سبيل يف رشح الدليل -529 سة  منار ال ضويان , ال بعة اخلام سان بن  طيخ إبراهيا بن حممد بن  : لل

 ي ي بريوت , دمطق .هي, من اامكتا االسالم1402سنة 

للطيييخ مصيي فى بن حممد الكوزل ِحصيياري اامرادي  منافع الدقاًق رشح جمامع احلقاًق : -530

 هي.1273هي, ببعة دار ال باعة بالقاهرو سنة 1215الرومي النقطبندي احلنفي اامتوىف سنة 

سيوبي , اامتو منتقى الينبوع فيام زاد عىل الرووة من الفروع -531 سنة : للحاف  جالل الدين ال ىف 
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 هي , م بوع هبامش روضة ال البل , ببعة دار الكتا العلمية ي بريوت , لبنان .911

هي, من 474: أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي األندليس , اامتوىف سنة  املنتقى رشح املوطأ -532

 م بعة السعادو بالقاهرو .

سنة : امحمد ال منتهى اإلرادات يف  ع املقنع مع التنقيا والليادات -533 طهري بابن الننار , اامتوىف 

 هي, ببعة مكتبة العروبة ي القاهرو .972

لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الطييافعي  املنثور يف القواعد أو القواعد يف الفقه : -534

سنة  سري فا،ق أمحد حممود, ومراجعة 794الزرك  اامرصي اامتوىف  هيييي, بتحقيق الدكتور  ي

س سنة الدكتور عبد ال سة اخلليو والنارش 1993تار أبو غدو  ال بعة الثانية  س م, من ببعة مؤ

 وزارو األوقاف والطئون االسالوية بالكويت.

هييي, دار 1418م بوع مع البحر الرا،ق, ال بعة األوىل سنة:  منحة اخلالق عىل البحر الراًق:  -535

 الكتا العلمية, بريوت, لبنان.

الء العفيفي, ببع بم بعة جلنة التنليف وال  ة والنرشيي, للدكتور أيب الع املنطق التوجيهي : -536

 هي بمرص.1938ال بعة األوىل سنة 

صبيح: امحمد بن احلس منهاج العقول رشح منهاج األصول -537 , ن البدخ  , م بعة حممد عيل 

 هبامش هناية السول ي القاهرو .

سنة  منهج الطالب -538 طافعي , اامتوىف  صاري ال طيخ زكريا األن م بوع هبامش  هيييي,926: لل

 منهاج ال البل: للنووي , من دار اامعرفة  ي بريوت .

سنة  املهذب -539 طريازي, اامتوىف  سحاق إبراهيا بن عيل ال سنة 476: أليب إ هيييي, ال بعة األوىل 

هييييي, عن م بعة مصيي فى البايب احللبي بالقاهرو , وكذلك حتقيق الدكتور / حممد 1379

 الزحييل , من دار القلا .

للطيييخ حسيينل حممد خملوف, ال بعة الثانية, دار الكتاب  : الرش::يعة اإلس::الميةاملواريث يف -540

 م.1956هي ااموافق: 1376العريب, سنة: 

: أليب إسحاق إبراهيا بن موسى اللطمي الطاببي اامتوىف سنة  املوافقات يف أصول الرشيعة -541
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بمرص, وكذلك هييي , حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد, ببعة م بعة حممد عيل صبيح 790

 حتقيق الطيخ عبد اهلل دراز, ببعة دار اامعرفة لل باعة والنرش, بريوت لبنان.

أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن اامعروف  مواهب اجلليل لرش::ح خمترص:: خليل : -542

هيييي من م بعة السعادو بالقاهرو, 1339هيييي, ال بعة األوىل سنة 954باحل اب اامتوىف سنة 

 مرص.

الس::نية رشح الفراًد البهية يف نرم القواعد الفقهية يف األش::باه والنراًر عىل مذهب  املواهب -543

: للطيخ عبد اهلل بن سليامن اجلرهزي اليمني الطافعي اامتوىف سنة  الشافعية مع الفواًد اجلنية

سنة 1201 سيني اامتوىف  سا بن أمحد اليمني احل هيييي, والناظا هو االمام أبو بكر بن أيب القا

هييي من دار البطا،ر االسالمية لل باعة والنرش, بريوت 1317هييي, ال بعة الثانية سنة  1035

 لبنان.

 من م بوعات وزارو األوقاف والطؤون االسالمية بدولة الكويت . :املوسوعة الفقهية -544

ورنو , ال بعة األوىل سيينة ب: للدكتور حممد صييدقي بن أمحد ال موس::وعة القواعد الفقهية -545

 التوبة بالرياض .هي, من مكتبة 1418

هييييي , حتقيق : د/ بطييار عواد 179: لإلمام مالك بن أنس األصييبحي , اامتوىف سيينة  املوطأ -546

 هي , مؤسسة الرسالة ي بريوت .1413معروف , وحممود حممد خليل , ال بعة الثانية سنة 

للطيييخ عبد القادر بن أمحد بن مصيي فى اامعروف  نلهة اخلاطر العاطر رشح روو::ة الناظر : -547

ي, ال بعة الثالثة سنة 1346بن بدران الرومي الدمطقي احلنبيل اامتوىف سنة با ي من 1411ه ه

 مكتبة الكليات األزهرية والنارش مكتبة العلوم واحلكا باامدينة اامنورو.

سعود : -548 رش البنود عىل مراقي ال طنقي ي اامالكي اامتوىف يف حدود  ن لعبد اهلل إبراهيا العلوي ال

 األوقاف اامغربية, اامغرب. هي, ببعة وزارو1233

: للعالمة  ال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسييف الزيلعي  نص::ب الراية ألحاديث اهلداية -549

 هي , ال بعة األوىل , دار احلديث ي القاهرو .762احلنفي , اامتوىف سنة 

 . الطيخ  قي الدين النبهاين, عامن النرام االقتصادي يف اإلسالم: -550
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سات العليا يف  سالمي:النرام املايل اإل -551 د. حممد كامل اجلرف, حمارات ألقاها عىل بلبة الدرا

 م.1969-1968كلية الرشعية والقانون يف جامعة األزهر,

الطيييخ أمحد فهمي أبو  النرريات العامة للمعامالت يف الرش::يعة اإلس::المية )نررية احلق(، -552

 م.1967-يه1387م بعة دار التنليف,  ,سنة

منطييورات كلية  ,الدكتور حممد الروكي قهي وأثرها يف اختالف الفقهاء:نررية التقعيد الف -553

 م.1994-يه1414اآلداب والعلوم االنسانية, الربار, م بعة النناح بالدار البيضاء, سنة 

 م.1966د.  يل الرشقاوي, دار النهضة العربية,  نررية احلق: -554

 م.1957هرو د. حممد سامي مدكور, دار الفكر العريب بالقا نررية احلق: -555

هييي, م بعة جلنة 1382: امطتار القاا , ال بعة األوىل سنة  نررية السبب يف التلامات املدنية -556

 البيان العريب ي القاهرو .

 .1970-يه1389د. وهبة الزحييل, دار الفكر, دمطق,  :نررية الضامن -557

اامتوىف سنة  : جلامل الدين عبد الرحيا األسنوي الطافعي , هناية السول رشح منهاج األصول -558

 هي , مع سلا الوصول , ببعة عان الكتا .772

هييي, هبامطه 1004: للطيخ شهاب الدين الرميل , اامتوىف سنة  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج -559

 هي, م بعة مص فى البايب احللبي ي مرص .1386حاشية أيب الضياء الطرباليس , ببعة سنة 

الدين أيب السعادات اامبارك بن حممد اجلزري اامعروف  : امند النهاية يف  ريب احلديث واألثر -560

 م.1965-هي1385هي, ببعة اامكتبة االسالمية بالقاهرو سنة 606بابن األثري اامتوىف سنة 

هييييي, 1130: للطيييخ أمحد اهلندي اامعروف بمالجيون , اامتوىف سيينة  نور األنوار عىل املنار -561

 العلمية ي بريوت , لبنان . م بوع مع كطف األرسار للنسفي , من دار الكتا

هييييي, ال بعة 1250امحمد عيل الطييوكاين , اامتوىف سيينة   :نيل األوطار رشح منتقى األخبار -562

 هي, من دار الفكر ي بريوت .1402األوىل سنة 

, هييي1135مر الطيباين , اامتوىف سنة: للطيخ عبد القادر بن ع نيل املآرب رشح دليل الطالب -563
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 هي , هبامش الروض اامربع .1324خلريية ي مرص سنة ال بعة األوىل , بم بعة ا

بريوت, ال بعة  ,حسيين سييعيد الكرمي, دار لبنان لل باعة والنرشيي اهلادي إىل لغة العرب : -564

 م.1990-ه1411األوىل 

: للطيييخ عثامن بن أمحد النندي احلنبيل , اامتوىف سيينة  هداية الرا ب لرش::ح عمدة الطالب -565

هييي , من دار 1415ل حممد خملوف , ال بعة الثالثة سنة هييي , حتقيق : األستاذ حسن1100

 البطري ي جدو .

تدي -566 ية املب بدا ية رشح  هلدا نة  ا ناين , اامتوىف سيي لدين عيل بن أيب بكر اامرغي : لإلمام برهان ا

ي, ال بعة األوىل سنة 593 ي, من ال بعة األمريية الكربى ببوالق, وكذلك مع فتح 1316ه ه

 القدير البن اهلامم .

صنفني :هد -567 سامء املؤلفني وآثار امل شا البغدادي اامتوىف  ية العارفني يف أ السامعيل حممد أمل با

 م.1960هي, م بعة وكالة اامعارف إستانبول سنة 1339سنة 

صول الفقه -568 سنة  الوجيل يف أ طيخ عبد الكريا زيدان , ببعة  سة 1415: لل س هيييي , من مؤ

 الرسالة ي بريوت .

: للدكتور حممد صييدقي البورنو , ال بعة الرابعة سيينة  لفقه الكليةالوجيل يف إيض::اح قواعد ا -569

 هي , من مؤسسة الرسالة ي بريوت .1416

سييتاذ حممد سييالم مدكور , م ابع الكتاب العريب سيينة : لأل الوص::ايا يف الفقه اإلس::المي -570

 م.1985

أيب بكر بن أليب العبا  شييمس الدين أمحد بن حممد بن  وفيات األعيان وأبناء أنباء اللمان : -571

 هي, حتقيق الدكتور إحسان عبا , م بعة دار صادر,بريوت لبنان.681خلكان اامتوىف سنة 
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 329 ............................................ أوالً : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها :

 329 ......................................................... رشح مفردات القاعدو .ثانيًا : 

 329 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للقاعدو :

 330 ................................................. رابًعا : الفروع اامندرجة حتت القاعدو :

 332 ........................ املبحث التاسع : وابط : إنام متل  الغلة بالضامن يف املل  الصحيا

 332 ................................... أوالً : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظها :
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 333 ........................................... رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا :ثانيًا : 

 335 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للقاعدو :

 336 .................................. رابعًا : أقوال العلامء  يف اعتبار القاعدو واألدلة عليها:

 337 ............................................... خامسًا : الفروع اامندرجة حتت القاعدو :

 338 .............................................. سادسًا : يستثنى من هذه القاعدو ما ينا :

 339 ............... الترصف ألجل حق الغي ال يمنع ثبوت املل املبحث العارش: قاعدة: امتناع 

 339 .................................... أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظها:

 339 ........................................... ثانيًا: رشح مفردات القاعدو, وما يتعلق هبا :

 346 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للقاعدو :

 347 ................................... رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها:

 347 ............................................... ندرجة حتت القاعدو :خامسًا : الفروع اام

 349 ...................................... الفصل الثاين: القواعد والضوابط فيام ال تثبت فيه امللكية

 350 .............. املبحث األول : قاعدة: كل مووٍع فسد فيه العقد مل حيصل به مل  وإن قبض

 350 ............................................. أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها:

 351 .......................................................... ثانًيا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 352 ............................................. ء يف اعتبار هذه القاعدو:ثالًثا: أقوال العلام

 352 ............................................. رابعًا: الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدو:

 354 .......................................... املبحث الثاين : وابط : األعيان ال متل  باإلجارة

 354 ..................................... أوالً: الكالم عىل أصل الضابف, ووضعه وألفاظه:

 355 ............................................ وما يتعلق هبا: ضابفثانيًا : رشح مفردات ال

 357 ........................................................ : ضابفثًا : اامعنى اال ايل للثال

 357 ............................................ :ضابفال اال الفقهاء يف اعتبار هذرابعًا: أقو

 358 ........................................... :ضابفالفروع اامندرجة حتت هذه ال خامسًا:

 361 ............................. املبحث الثالث : وابط : األعيان ال متل  عن أرباهبا باجلنايات
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 361 .............................................. ووضعه: ضابفأوالً: الكالم عن أصل ال

 363 ............................................. :وما يتعلق به ضابفثانيًا: رشح مفردات ال

 367 ......................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للضابف:

 368 ............................................. الضابف: اعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذراب

 369 ............................................................ :ضابفخامسًا:   بيقات ال

 370 ........................ املبحث الرابع : قاعدة: ال يقع املل  عىل األشياء املحرمات بأعياهنا

 370 ........................................... أوالً : الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها :

 370 ................................ اعدو وما يتعلق هبا من اامسا،ل:ثانيًا : رشح مفردات الق

 380 .......................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 381 ............................................. رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو:

 381 ........................................... خامسًا: الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدو:

 389 ......................... املبحث اخلامس : قاعدة : األموال ال تتمل  عىل أرباهبا بالدعاوي

 389 ............................................. قاعدو ووضعها:أوالً: الكالم عىل أصل ال

 389 ........................................... ثانيًا: رشح مفردات القاعدو, وما يتعلق هبا:

 400 .................................... ًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها:ثالث

 401 .................................................. : الفروع اامندرجة حتت القاعدو:اً رابع

 403 ..................................... : الصلة ال متل  قبل القبض قاعدةاملبحث السادس : 

 403 ................................... : اظهوألفا اووضعه قاعدوال: الكالم عن أصل  أوالً 

 404 ........................................... وما يتعلق هبا : قاعدوثانيًا : رشح مفردات ال

 411 ......................................................... : قاعدوثالثًا: اامعنى اال ايل لل

 412 ............................................. رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو:

 413 ................................................ خامسًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدو:

 416 ............................................. املبحث السابع: قاعدة: ال يثبت املل  بالشبهة

 416 ............................................ القاعدو ووضعها: أوالً: الكالم عىل أصول
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 417 ............................................ ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 421 .......................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 422 ................................... رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها:

 423 ................................................ خامسًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدو:

 423 .............................................. اعدوسادسا: اامسا،ل اامستثناو من هذه الق

 424 ........................................... املجهول ال يصا متلكه: املبحث الثامن : قاعدة 

 424 ............................................. أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها:

 425 ............................................ ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 429 ......................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو :

 430 ............................................. رابعًا: الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدو:

 433 ..............................ل  اخلبيث ال يفيد إطالق االنتفاعاملبحث التاسع : قاعدة : امل

 433 ............................................ أوالً : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها :

 433 ............................................ ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا :

 437 ......................................................... ثالثًا : اامعنى اال ال للقاعدو :

 438 ............................................ رابعًا: أقوال الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو:

 439 ............................................... خامسًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدو :

 443 .................... الباب الثاين: القواعد والضوابط الفقهية بأسباب امللكية، وفيه ثالثة فصول

 444 .................................... الفصل األول: القواعد والضوابط يف أسباب امللكية الناقلة

 445 ............. املبحث األول : قاعدة : البيوع كلها إنام هي متلي  من كل واحد منهام لصاحبه

 445 ................................... ها :أوالً : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظ

 445 ............................................ ثانًيا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 450 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للقاعدو :

 450 ................................... رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها:

 451 ........................................... خامسًا: الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدو:
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 453 .......... دمه عىل سببه، وال وجوده يف حال عدمهاملبحث الثاين : قاعدة : املل  ال ي:جوز تق

 453 ............................................. أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها:

 453 ............................................ ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 456 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للقاعدو :

 457 .................................. رابعًا: أقوال الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها:

 458 ............................................... دو :خامسًا: الفروع اامندرجة حتت القاع

 461 ................................. املبحث الثالث: قاعدة: احلرام ال يرْصُلا سببار لثبوت املل 

 461 .................................... أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظها:

 462 ............................................ ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 465 .......................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 465 .............................. ة عليها:رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو, واألدل

 468 ....................................خامسًا: اامسا،ل الفقهية اامندرجة حتت هذه القاعدو:

 499 ................................ املبحث الرابع: قاعدة: العقد الفاسد يفيد املل  عند القبض

 499 ................................... أواًل: الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها وألفاظها:

 502 ............................................ ثانًيا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 512 ...... هذه القاعدو, واألدلة عليها وما يتعلق هبا من مسا،ل: ثالًثا: أقوال العلامء يف اعتبار

 524 ......................................................... رابًعا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 525 ........................................... خامًسا: الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدو:

 536 ................................. املبحث اخلامس : وابط: الراهر أن ما يف يد اإلنسان ملكه

 536 ..................................... ووضعه وألفاظه : ضابفأوالً : الكالم عىل أصل ال

 537 ........................................... وما يتعلق هبا : ضابفت الح مفرداثانيًا : رش

 541 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للضابف :

 542 ........................................ وصحته: ضابفأقوال الفقهاء يف اعتبار ال رابعًا:

 543 .............................................. خامسًا : الفروع اامندرجة حتت الضابف :
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 545 .................................. : اليد الطارًة  ي موجبة للمل  قاعدةاملبحث السادس: 

 545 .................................... .اوألفاظه اووضعه لقاعدوعىل أصل ا أوالً: الكالم

 546 ............................................ ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 549 .......................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 550 ........................................ رابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار القاعدو وصحتها:

 551 ................................................ خامسًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدو:

 552 .................... إلرث ف نه يملكه بحقوقهاملبحث السابع : وابط:   كل من مل  ماالر با

 552 ................................... أوالً : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظها :

 553 ........................................... ثانيًا : رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا :

 558 ........................................................ ثالثًا : اامعنى اال ايل للقاعدو :

 559 ............................................ رابعًا: أقوال الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو:

 561 ........................................... خامسًا : الفروع اامندرجة حتت هذا األصل :

 564 ................................ املوقوف قبل اإلجازة ال يفيد املل  قاعدة:  املبحث الثامن:

 564 ................................... :اوألفاظه ا, ووضعهقاعدوأوالً: الكالم عىل أصل ال

 566 ................................ حكام:األثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا من 

 575 .................................................. ...:قاعدوًا: اامعنى اال ايل هلذه الثالث

 577 .............................. , واألدلة عليها:قاعدوالال العلامء يف اعتبار هذه رابعًا: أقو

 583 .................................... خامسًا: الفروع الفقهية اامندرجة حتت هذه القاعدو:

 628 .................. الفصل الثاين: القواعد والضوابط الفقهية يف أسباب امللكية املنشئة واختالفها

 629 ...................... : ما سبرقر اإلنساُن إليه من املباحات ملكه بأخذهوابطاملبحث األول: 

 629 .................................. دو, ووضعها, وألفاظها:أواًل: الكالم عىل أصل القاع

 630 ................................. ثانيًا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا من اامسا،ل:

 634 .......................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 634 ............................... رابًعا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو واألدلة عليها:
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 635 ................................................ خامًسا: الفروع اامندرجة حتت القاعدو:

ا مل متل  فهي لهوابط: املبحث الثاين  651 ....................................... : من أحيا أرور

 651 .................................... أواًل: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظها:

 651 .......................................................... ثانًيا: رشح مفردات القاعدو:

 661 .......................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 661 ................................... رابًعا: أقوال العلامء يف اعتبار القاعدو واألدلة عليها:

 662 ........................................... اعدو:خامًسا: الفروق اامندرجة حتت هذه الق

 668 ................................. : املعادن الباطنة هل متل  باإلحياءوابط املبحث الثالث: 

 668 ............................... أواًل: الكالم عىل أصل هذه القاعدو ووضعها وألفاظها:

 668 .......................................................... ثانًيا: رشح مفردات القاعدو:

 670 .......................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو:

 671 ............................................ رابًعا: أقوال الفقهاء يف اعتبار هذه القاعدو:

 672 ........................................... اامندرجة حتت هذه القاعدو: خامًسا: الفروع

 674 ............................ هل يمل  الكفار أموال املسلمني بالقهر وابط: املبحث الرابع:

 674 ............................................. أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها:

 674 .................................................. ثانًيا: مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 674 ................................... ثالًثا: أقوال العلامء يف صحة القاعدو, واألدلة عليها:

 677 .................................................. القاعدو: ة حتتاامندرجرابًعا: الفروع 

 677 .......................................... خامسا: اامسا،ل التي  ستثنى من هذا الضابف

 679 ................ املبحث اخلامس: قاعدة: اختالف أسباب املل  ينلل منللة اختالف األعيان

 679 .......................... قاعدة: تبدل سبب املل  قاًم مقام تبدل الذات                              

 679 .................................... ا:أواًل: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظه

 681 .................................................. ثانًيا: مفردات القاعدو وما يتعلق هبا:

 681 .......................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو:
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 681 ......................... ر القاعدو وصحتها, واألدلة عليهارابًعا: أقوال الفقهاء يف اعتبا

 682 ............................................................ خامًسا:   بيقات القاعدو:

 687 ........................... امللكية: القواعد والضوابط الفقهية يف االستحقاق يف الثالثالفصل 

 688 .............. املبحث األول: قاعدة: االستحقاق بالبينة يوجب املل  للمستحق من األصل

 688 ............................................. أوالً: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها.

 688 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانيًا: رش

 691 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 691 ............................. لة عليهاتبار القاعدو, وصحة األدرابعًا: أقوال العلامء يف اع

 693 ..................................... القاعدو , وتريو الفروع عليها  خامسًا:   بيقات

 696 ........... املبحث الثاين: قاعدة: استحقاق األصل بالبينة يوجب استحقاق اللواًد املنفصلة

 696 ............................................. الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها أواًل:

 696 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانًيا: رش

 699 ........................................................... اعدوثالًثا: اامعنى اال ايل للق

 700 .......................... وال الفقهاء فيها, واألدلة عليهارابًعا: صحة هذه القاعدو, وأق

 700 ............................................ القاعدو خامًسا: الفروع اامندرجة حتت هذه

 702 .................................... املبحث الثالث: قاعدة: االستحقاق بالسبب ال باحلاجة

 702 ............................................. الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها أواًل:

 702 ............................................ ح مفردات القاعدو, وما يتعلق هباثانًيا: رش

 703 .......................................................... الثًا: اامعنيى اال ايل للقاعدوث

 703 ............................... تبار هذه القاعدو, واألدلة عليهارابًعا: أقوال العلامء يف اع

 704 ................................................. ا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامًس 

 707 ................................. املبحث الرابع: قاعدة: استحقاق اإلذن ال يغي حكم املل 

 707 ............................................. الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها أواًل:

 707 ............................................. فردات القاعدو وما يتعلق هباح مثانًيا: رش
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 709 ........................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 709 ......................... لقاعدو والعمل هبا واألدلة عليهارابًعا: أقوال العلامء يف اعتبار ا

 709 .......................................... فروع الفقهية اامندرجة حتت األصلخامًسا: ال

 712 ...................... م الصفقةال يمنع متا بعد القبض املبحث اخلامس: قاعدة: االستحقاق

 712 ............................................. الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها أواًل:

 713 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانًيا: رش

 715 ........................................................... الًثا: اامعنى اال ايل للقاعدوث

 715 ......................... ر هذه القاعدو وصحتها والعمل هبارابًعا: أقوال العلامء يف اعتبا

 717 .......................................ع الفقهية اامطرجة عىل هذا األصلخامًسا: الفرو

 719 .................... ث السادس: قاعدة: االستحقاق بحٍق سابٍق عىل العقد يبطل العقداملبح

 719 ............................................. هاأواًل: الكالم عىل أصل القاعدو, ووضع

 720 ..................................................... ا: مفردات القاعدو ما يتعلق هباثانيً 

 722 ........................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 723 ......................................... لعلامء يف اعتبار القاعدو وصحتهارابًعا: أقوال ا

 723 ............................................................. خامًسا:   بيقات القاعدو

 724 ............................ : استحقاق القيمة بمنللة استحقاق العنيقاعدةاملبحث السابع: 

 724 .................................... و ووضعها, وألفاظهاأواًل: الكالم عىل أصل القاعد

 725 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانًيا: رش

 725 ........................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 726 .......................... يهار القاعدو, وصحتها واألدلة علرابًعا: أقوال العلامء يف اعتبا

 726 ............................................ الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدوخامًسا: 

 730 ............................. : استحقاق الثمن ال يوجب نقض العقدقاعدةاملبحث الثامن: 

 730 ............................................. الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها أواًل:

 731 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانًيا: رش

 رقم الصفحة املوضوع 
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 731 ........................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 731 ......................... لقاعدو والعمل هبا واألدلة عليهاًعا: أقوال العلامء يف صحة اراب

 732 ............................................................. خامًسا:   بيقات القاعدو

 734 .................. املبحث التاسع: قاعدة: استحقاق ما ليس فيه حكم العقد ال يؤثر يف العقد

 734 .............................................. : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعهاأواًل 

 735 ........................................................... ثانًيا: رشح مفردات القاعدو

 735 ........................................................... يل للقاعدوثالًثا: اامعنى اال ا

 735 ................................................. اعتبار هذه القاعدو لدى الفقهاء رابًعا:

 736 ............................................................. خامًسا:   بيقات القاعدو

 737 ... املبحث العارش: وابط: استحقاق الربا إنام هو بالنرر إىل الرشط املذكور يف عقد الرشكة

 737 ...................................  أصل القاعدو, ووضعها, وألفاظهاأواًل: الكالم عىل

 738 ........................................................... ثانًيا: رشح مفردات القاعدو

 744 ........................................................... الًثا: اامعنى اال ايل للقاعدوث

 745 .................................. و والعمل هبارابًعا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعد

 745 ............................................ الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدوخامًسا: 

 745 ............................................................ سادًسا: مستثنيات القاعدو

 747 ...... املبحث احلادي عرش: وابط: استحقاق املبيع عىل املشرتي يوجب الرجوع بالثمن عىل الباًع

 747 .............................................. : الكالم عىل أصل الضابف, ووضعهأواًل 

 747 ............................................. هبا وما يتعلق ضابفثانًيا: رشح مفردات ال

 748 .......................................................... ضابفثالًثا: اامعنى اال ايل لل

 748 ...........................والعمل به واألدلة عليه لضابفرابًعا: أقوال العلامء يف صحة ا

 751 ................................................. ضابفا: الفروع اامندرجة حتت الخامًس 

 753 ........... يف الترصف وانتقال امللكية وزواهلا، وفيه فصالن الباب الثالث: القواعد والضوابط الفقهية

 754 ............................... الفصل األول: القواعد والضوابط الفقهية يف الترصف يف امللكية

 رقم الصفحة املوضوع 
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 755 . صاحب احلق املبحث األول: قاعدة: إذا تعلق حق الغي باملل  فليس للامل  أن يترصف فيه ترصفار مرضار إال ب ذن

 755 ..................................... ىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظهاعأوالً: الكالم 

 756 ............................................. وما يتعلق هباثانيًا: رشح مفردات القاعدو 

 758 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 759 .................................... ء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتهارابعًا: أقوال العلام

 764 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 764 .................................................... سادسا: ما يستثنى من هذه القاعدو

 765 .................. ثاين : قاعدة: املترصف يف ملكه ال يكون متعديار وال يللم الضامناملبحث ال

 765 ..................................... و ووضعها وألفاظهاأوالً: الكالم عىل أصل القاعد

 766 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانيا: رش

 767 ........................................................... ثالثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 768 .............................................. الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدورابعًا: 

 770 .....................عدة: ترصف املال  يف ملكه ال يتقيد برشط السالمة.املبحث الثالث: قا

 770 ..................................... لفاظهاأوال: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعها وأ

 772 ........................................................... ثانًيا: رشح مفردات القاعدو

 773 ........................................................... ثالثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 774 .............................................. ل العلامء يف اعتبار هذه القاعدورابعًا: أقوا

 775 ............................................ الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدوخامسا: 

 776 املبحث الرابع: وابط: اإلقدام عىل الترصف يكون دليل اختيار املل  يف املبيع الذي فيه اخليار

 776 ...................................... , ووضعه وألفاظهضابفىل أصل الأوال: الكالم ع

 777 ............................................. وما يتعلق هبا ضابفمفردات ال حثانيا: رش

 781 .......................................................... ضابفثالثا: اامعنى اال ايل لل            

 781 ............................................. صحة هذا الضابفأقوال الفقهاء يف رابعًا: 

 782 ................................................. مسا: الفروع اامندرجة حتت الضابفخا
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 784 .....................................املبحث اخلامس: قاعدة: الباطل ال يفيد مل  الترصف

 784 ..................................... عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظهاأوال: الكالم 

 784 ............................................ .ثانيا: رشح مفردات القاعدو وما يتعلق هبا

 786 ........................................................... ثالثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 786 ............................. عتبار القاعدو وصحتها والعمل هبارابعًا: أقوال العلامء يف ا

 787 ................................................. رجة حتت القاعدوخامسًا: الفروع اامند

 788 ........ املبحث السادس: قاعدة: ترصف اإلنسان يف ملكه بام يتعدى َضره إىل جاره عدوان

 788 ..................................... وألفاظهاعىل أصل القاعدو ووضعها أوال: الكالم 

 790 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانيا: رش

 791 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 791 ................................................... ت القاعدو: الفروع اامندرجة حترابعاً 

 793 ............................... املبحث السابع : قاعدة: األمر بالترصف يف مل  الغي باطل

 793 ..................................... عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظهاأوال: الكالم 

 793 ............................................. دات القاعدو وما يتعلق هباح مفرثانيًا: رش

 794 ........................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 795 .............................................. ل العلامء يف اعتبار هذه القاعدورابعًا: أقوا

 796 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 797 .......... املبحث الثامن : قاعدة: املترصف بحكم اآلمر ال يمل  التعدي عن مووع األمر.

 797 ..................................... دو ووضعها وألفاظهاعىل أصل القاعأوال: الكالم 

 798 .............................................. رشح مفردات القاعدو ومايتعلق هباثانًيا: 

 798 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 799 .............................................. ل العلامء يف اعتبار هذه القاعدورابعًا: أقوا

 800 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 803 ..... فيه قبل قبضه. املبحث التاسع: قاعدة: كل ما مل  بعقٍد سوى املبيع ف نه جيوز الترصف
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 803 .....................................ىل أصل القاعدو, ووضعها وألفاظهاأوالً:الكالم ع

 804 ............................................. القاعدو وما يتعلق هبا ثانًيا: رشح مفردات

 805 ........................................................... ثالثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 805 .................................... ء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتهارابعًا: أقوال العلام

 808 ............................................ القاعدوالفروع اامندرجة حتت هذه خامسًا: 

 املبحث العارش: وابط: من ترصف بال إذٍن وال ملٍ  له ثم تبني أنه كان مالكا أو وكيال صا 

 811 ................................................................................ ترصفه

 811 ............................................... ووضعه ضابف: الكالم عىل أصل الأوال

 812 .......................................................... ضابفثانيًا: اامعنى اال ايل لل

 813 ............................................... ال العلامء يف اعتبار هذا الضابفثالثًا: أقو

 814 ...................................................ضابفلًا: الفروع اامندرجة حتت ارابع

 : من ترصف فيام يمل  و فيام ال يمل  نفذ ترصفه فيام يمل  دون قاعدةاملبحث احلادي عرش: 

 816 ........................................................................... ما ال يمل 

 816 ..................................... عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظهاأوال: الكالم 

 817 ........................................................... : اامعنى اال ايل للقاعدوثانياً 

 818 .............................................. ذه القاعدوال العلامء يف اعتبار ه: أقوثالثاً 

 819 ................................................... اامندرجة حتت القاعدو : الفروعرابعاً 

 820 .... : من ال يمل  الترصف يف يشء بنفسه، ال يصا أن يتوكل فيهقاعدةاملبحث الثاين عرش: 

 820 .................................... , ووضعها وألفاظهالقاعدوعىل أصل اأوال: الكالم 

 820 ........................................................... : اامعنى اال ايل للقاعدوثانياً 

 820 ..................................... ء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها: أقوال العلامثالثاً 

 825 ................................................... قاعدوالفروع اامندرجة حتت ال :رابعاً 

 827 ....................... املبحث الثالث عرش: وابط: من ال يمل  ترصفار ال يمل  اإلذن فيه

 827 ..................................... , ووضعه وألفاظه ضابف أصل الأوالً : الكالم عىل

 رقم الصفحة املوضوع 
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 827 ......................................................... انيًا : اامعنى اال ايل للضابف ث

 828 .................................................. : الفروع اامندرجة حتت الضابف  ثالثاً 

 830 ............................. ين: القواعد والضوابط الفقهية يف انتقال امللكية وزواهلاالفصل الثا

 831 ............... املبحث األول: قاعدة: األصل أن األمالك ال ينتقل عن مل  أرباهبا إال بيقني

 831 ...................................  أصل القاعدو, ووضعها, وألفاظهاأواًل: الكالم عىل

 832 ................................................... ا: مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانيً 

 833 ........................................................... عدوثالًثا: اامعنى اال ايل للقا

 834 ..................................  اعتبار هذه القاعدو والعمل هبارابًعا: أقوال العلامء يف

 835 ................................................. ا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامًس 

 837 ........... املبحث الثاين: قاعدة: األمالك املستقرة كلها مقدرة بحياة املال  وتنقل إىل الورثة

 837 .............................................. : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعهاأوالً 

 837 .................................................. وما يتعلق هبا: مفردات القاعدو, ثانًيا

 838 ........................................................... ثالًثا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 839 ........................................ لفقهاء يف اعتبار القاعدو وصحتهارابًعا: أقوال ا

 840 ................................................. ا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامًس 

 842 ................. : ملكية العني ال تقبل التوقيت بخالف ملكية املنفعة قاعدةاملبحث الثالث: 

 842 .............................................. اووضعه قاعدو: الكالم عىل أصل الأوالً 

 843 ................................................... وما يتعلق هبا قاعدو: مفردات الثانياً 

 844 ........................................................... قاعدوثالثًا: اامعنى اال ايل لل

 845 .................................. اوالعمل هب قاعدوال ه اعتبار هذرابعًا: أقوال العلامء يف

 847 ................................................. القاعدو ًا: الفروع اامندرجة حتتخامس

 849 .............................. املبحث الرابع: قاعدة: زوال سبب املل  موجب للوال املل 

 849 .............................................. أصل القاعدو ووضعها : الكالم عىلأوالً 

 851 ........................................................... ثانيًا: رشح مفردات القاعدو

 رقم الصفحة املوضوع 
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 851 ........................................................... ايل للقاعدوثالثًا: اامعنى اال 

 851 ......................... ر هذه القاعدو وصحتها والعمل هبارابعًا: أقوال العلامء يف اعتبا

 854 ......................................... وع الفقهية اامندرجة حتت القاعدوخامسًا: الفر

 857 .................................. يلول إال بقبول املتمل املبحث اخلامس: قاعدة: املل  ال 

 857 .............................................. : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعهاأوالً 

 857 ............................................. القاعدو وما يتعلق هباثانيًا: رشح مفردات 

 859 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 859 ............................. عتبار القاعدو وصحتها والعمل هبارابعًا: أقوال العلامء يف ا

 862 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 864 .................... : انتقال املل  بالعوض يوجب متلي  املعوض قاعدةث السادس: املبح

 864 ..................................... اوألفاظه اووضعه قاعدول الأوالً: الكالم عىل أص

 866 ............................................. وما يتعلق هبا قاعدوح مفردات الثانيًا: رش

 866 ........................................................... قاعدوثالثًا: اامعنى اال ايل لل

 867 ................................... اوصحته قاعدوال هاء يف اعتبار هذرابعًا: أقوال الفقه

 868 ................................................. قاعدوفروع اامندرجة حتت الًا: الخامس

 871 ...................................... :  املستحق كاللاًل  عن ملكهقاعدة  املبحث السابع:

 871 ............................................. اوصياغته قاعدو: الكالم عىل أصل الأوالً 

 872 ........................................... , وما يتعلق هباقاعدو مفردات الرشح  : ثانياً 

 872 .................................................... قاعدو: الفروع اامندرجة حتت الثالثاً 

 874 .............................. منه زوال املل  : زوال العصمة ال يللمقاعدة الثامن:  املبحث

 874 ............................................. ا, ووضعهقاعدو: الكالم عىل أصل الأوالً 

 874 ............................................. فردات القاعدو وما يتعلق هباثانيًا: رشح م

 876 ........................................................... قاعدوثالثًا: اامعنى اال ايل لل

 877 ................................... اء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتهارابعًا: أقوال الفقه

 رقم الصفحة املوضوع 
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 879 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 880 ............................... املبحث التاسع: قاعدة: ما أوجب زوال املل  أوجب انتقاله

 880 .............................................. الكالم عىل أصل القاعدو ووضعهاأوالً: 

 880 ........................................................... ثانيًا: رشح مفردات القاعدو

 882 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 882 ............................ تبار هذه القاعدو وصحة العمل هبارابعًا: أقوال العلامء يف اع

 885 ................................................. ت القاعدوًا: الفروع اامندرجة حتخامس

 886 ............................................. املبحث العارش: قاعدة: ال يلول املل  بالش 

 886 .............................................. : الكالم عىل أصل القاعدو ووضعهاأوالً 

 886 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانيًا: رش

 888 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 888 .............................................. ل العلامء يف اعتبار هذه القاعدورابعًا: أقوا

 889 ............................................................. خامسًا:   بيقات القاعدو

 893 ...................... املبحث احلادي عرش: قاعدة: ساًر األموال ال يلول املل  عنها بالرتك

 893 ..................................... عىل أصل القاعدو ووضعها وألفاظهاأوالً: الكالم 

 894 ......................................... ثانيا: رشح مفردات هذه القاعدو وما يتعلق هبا

 896 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 897 ........... والعمل هبا واألدلة عليها وصحتهارابعًا: أقوال العلامء يف اعتبار هذه القاعدو 

 899 ............................................................. خامسًا:   بيقات القاعدو

 899 ................................................ دو ما يناسادسًا: يستثنى من هذه القاع

 901 .............................. : وياع املال ال يليل مل  ربه عنهوابط املبحث الثاين عرش: 

 901 .............................................. , ووضعهضابفالكالم عىل أصل ال أوالً:

 901 ............................................. وما يتعلق هبا ضابفح مفردات الثانيًا: رش

 902 .......................................................... ضابفعنى اال ايل للثالثًا: اام
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 902 ..................................... وصحته ضابفبار هذه الرابعًا: أقوال العلامء يف اعت

 904 ................................................. ضابفًا: الفروع اامندرجة حتت الخامس

 904 ................. املبحث الثالث عرش: قاعدة: كل مل  انتقل بغي عوض فال بد من حيازته

 905 ............................................. الكالم عىل أصل القاعدو, ووضعها أوالً:

 906 ............................................. ح مفردات القاعدو وما يتعلق هباثانيًا: رش

 908 ........................................................... للقاعدوثالثًا: اامعنى اال ايل 

 908 .............................................. ل العلامء يف اعتبار هذه القاعدورابعًا: أقوا

 910 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 911 ................................. : املال  ال جيد عىل إزالة ملكهقاعدة املبحث الرابع عرش: 

 911 .............................................. ا: الكالم عىل أصل القاعدو ووضعهأوالً 

 912 ........................................................... : اامعنى اال ايل للقاعدوثانياً 

 913 ..................................... ء يف اعتبار هذه القاعدو وصحتها: أقوال العلامثالثاً 

 916 .............................................. الفروع اامندرجة حتت هذه القاعدو: رابعاً 

 918 .............................................. خامسا: اامسا،ل اامستثناو من هذه القاعدو

 919 ها مدة معلومةاملبحث اخلامس عرش: قاعدة: يصا استثناء منفعة العني املنتقل ملكها عن ناقل

 919 .................................... ىل أصل القاعدو, ووضعها وألفاظهاأوالً: الكالم ع

 920 ............................................. القاعدو وما يتعلق هباثانيًا: رشح مفردات 

 922 ........................................................... ثالثًا: اامعنى اال ايل للقاعدو

 923 .................................... يف اعتبار القاعدو واألدلة عليهارابعًا: أقوال العلامء 

 925 ................................................. ًا: الفروع اامندرجة حتت القاعدوخامس

 925 ............................................. امسا،ل اامطرجة عن هذه القاعدوسادسا: ا

 927 ....................................................................................... اخلامتة

 943 ............................................................................. العامة الفهارس

 944 ....................................................................... فهرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة املوضوع 



 1043 التمهيد 

 950 .................................................................... فهرس األحاديث النبوية 

 960 ................................................................................ فهرس اآلثار

 962 .................................................................. فهرس األعالم املرتجم هلم 

 965 ....................................................... فهرس املصطلحات والكلامت الغريبة 

 974 ........................................................... فهرس القواعد والضوابط الفقهية 

 983 .....................................................................هرس املصادر واملراجع ف

 1039 .................................................................... فهرس حمتويات الرسالة 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 تمت بحمد هللا

 


