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  يا من وهبين القوة و القدرة على العطاء

  عليه الصالة و السالمإىل املعلم األول واملريب األمني إىل خامت النبيني واملرسلني سيدنا وحبيبنا حممد 

  إىل من علمين حروف احلياة واحلياء ونسج من الليل والنهار عباءة الفخر واالعتزاز 

  رمحه اهللا واسكنه فسيح جناته

  أمي الغالية  إىل اليت مهما حاولت أن أقدم هلا وقفت عاجزة ألجزيها

  سليمان مخلوفيإىل شريكي يف هذه احلياة ونصييب من مرياث القدر زوجي العزيز 

  أختي يمنية وأوالدهايل فأقف بكل مشوخ وقوة معتزة ا 

رمحه اهللا وجعل قربه روضة من  العماري

  أمين هارون، ساجدة فاطمة الزهراء، شيماء، 

  إىل كل الطلبة الذين مجعتين م حلقات العلم

 

 

يا من وهبين القوة و القدرة على العطاء........إليك يا رب الشكر و الثناء

إىل املعلم األول واملريب األمني إىل خامت النبيني واملرسلني سيدنا وحبيبنا حممد 

إىل من علمين حروف احلياة واحلياء ونسج من الليل والنهار عباءة الفخر واالعتزاز 

رمحه اهللا واسكنه فسيح جناتهأبي الحنون ببهاء العلم ومجاله  ةوحرص أن تكون مرشا

إىل اليت مهما حاولت أن أقدم هلا وقفت عاجزة ألجزيها

إىل شريكي يف هذه احلياة ونصييب من مرياث القدر زوجي العزيز 

يل فأقف بكل مشوخ وقوة معتزة ا إىل احلصن املنيع الذي يلتف حو 

العماريأخي   إىل الذي ال أنساه ولن أنساه من شجعين وأرشدين للعلم
  رياض اجلنة

أمين هارون، ساجدة فاطمة الزهراء، شيماء، : والرباءة يف حيايت أبنائي رمز الصفاء

  أنس حممد احلبيب

إىل كل الطلبة الذين مجعتين م حلقات العلم

  إىل أساتذة الكرام

  

إليك يا رب الشكر و الثناء

إىل املعلم األول واملريب األمني إىل خامت النبيني واملرسلني سيدنا وحبيبنا حممد 

إىل من علمين حروف احلياة واحلياء ونسج من الليل والنهار عباءة الفخر واالعتزاز 

وحرص أن تكون مرشا

إىل شريكي يف هذه احلياة ونصييب من مرياث القدر زوجي العزيز 

إىل احلصن املنيع الذي يلتف حو 

إىل الذي ال أنساه ولن أنساه من شجعين وأرشدين للعلم

رمز الصفاءإىل 
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ونعود باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات ، ونستهديه حنمده ونستعينه وتستغفرهاحلمد هللا إن 

أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

وأدى األمانة وكشف الغمة، ونصح األمة شريك له، وأن سيدنا حممدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة 

وعلى آله وصحبه ومن سار  -صلى اهللا عليه و سلم  - وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه اليقني

  على دربه، واقتفى أثره إىل يوم الدين 

  بعدأما 

العلم الشرعي مطلب عظيم، ومقصد جليــــــل، تشارفت له مهم النبــــالء، وســـهرت يف سبيل إن 

 ؛صيـــــله العلمــــاء، وذلك ألن العــــــــلُي الكـــــرمي قد وعـــد أصحــــابه باملراتب العــــظام ومبنــــــازل الكــــرامحت

�WX�ُّ� هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه 

  .11اادلة  َّ  هث مث

أويت الذي  --حممد جعل فيها خامت النبيني على هذه األمة أن اهللا تعاىل من نعم وإن 

وذلك ملا اشتمل عليه من كلمات قليلة الذي أعجز الفصحاء ، أكرمها بكتابه اجلليلجوامع الكلم، و 

فتوارث الفقهاء هذا العلم وجعلوه منهاجاً  .كثرية املعاين تتسع حلاجات الناس عرب العصور األلفاظ،

من حوادث وقضايا مل ينص  ه وتدوينه، وتفريع مسائله اليت جتدّ كامل اجلهد يف نشر   وابدلحليام، و 

وتالميذهم  ، و هذا بدءاً من صحابة رسول اهللا--عليها دليل من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا

  .من التابعني وتابعي تابعيهم ، مرورا باألئمة اتهدين و من جاء بعدهم

ذي ساعد فكان نتيجة هذا اجلهد أن ُولد فن عظيم من فنون الفقه، وهو فن القواعد الفقهية ال

ــد، ها ملعىن واحـمع الفروع الفقهية الكثرية و املتناثرة، وإرجاعــوذلك جبع، ـــكل واسـعلى منو الفقه بش

احليوية والعموم اليت انفردت ا الشريعة اإلسالمية دون الشرائع من هنا اتضحت خاصية املرونة و و 

   .األخرى
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–وألجل اإلملام ذا العلم، واالطالع على حقائقه وأسراره، وحماولة مين لتقريبه مع علم الفقه 

االستحقاق : "واملاسرت يف العلوم الشرعية ه شهادةللحصول على التكميلي حبثي كون يأحببت أن 

من خالله القواعد الفقهية بيان أحكام االستحقاق ، فأردت "وأحكامه من خالل القواعد الفقهية

  .ومصادره الفقهاملبثوثة يف كتب القواعد و كتب 

  :إشكالية الموضوع

رغم أمهيته الفقهية، فإنه مل حيض بالعناية املستحقة يف الكتابات الفقهية االستحقاق إن موضوع 

حكامه املعاصرة، على غرار كثري من موضوعات الفقه، السيما يف قسم املعامالت، ما جعل أكثر أ

  .العلوم الشرعية، فضال عن غريهم من طلبةخافية على كثري 

  : وهذا املوضوع يهدف لإلجابة على جمموعة من األسئلة أمهها

 ؟طبيعته الفقهيةما حقيقة االستحقاق، وما  �

 ما أثر االستحقاق على العقود ؟ �

 نظم فيها الفقهاء أحكام االستحقاق ؟ما أهم القواعد الفقهية اليت  �

  :الموضوع وسبب اختياره أهمية

، وضع  ....إن اإلسالم كما وضع قواعد للعبادات وأصوهلا من صالة وزكاة وصيام وحج  

  .كذلك قواعد للمعامالت بني الناس

وأن كان املالحظ أن أغلب الناس يهتمون بأحكام العبادات دون املعامالت وأحكامها 

يف ومسائلها، فهذه األخرية يف أغلب ضنهم من أمور دنيا، إال أن الشريعة جاءت لتنظيم حياة الناس 

، حيث أن املعامالت ال تقل أمهية عن العبادات يف الفقه اإلسالمي، فلو رجعنا معايشهم ومعادهم
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 ىل مل خل ُّ� ىل كتاب اهللا لوجدنا أن أطول آية فيه هي يف املعامالت، وهي آية الدينإ
  .بعد ما أحل اهللا البيع وحرم الرباوذلك ، 282البقرة َّ جنيم  ىم مم خم حم جم يل

أما السنة املطهرة فبينت أمهية فقه املعامالت يف الشريعة اإلسالمية ومعرفة أصوله وضوابطه، 

  .ربطت حسن التدين باملعاملة وحسن اخللقَفكِثري هي األحاديث اليت 

من هنا تأيت أمهية موضوع االستحقاق يف الفقه اإلسالمي، حيث إن أكثر املنازعات اليت تقع  

بني الناس يرجع سببها إىل استيالء البعض على أموال غريه بدون سبب مشروع، وألنه بات من 

دي وضمان واستحقاق سواء كان الضروري على املسلم معرفة أحكام هذه املعامالت من تع

إىل غري ذالك من االستحقاقات، بل قال العلماء أن ...أو وقف  استحقاق شفعة أو مبيع أو أرض

فموضوع االستحقاق حيتاجه املسلمون يف  عمل، و معرفتها أصبحت فرض عني على كل أهل حرفة 

  .ويدخل يف كثري من أبواب الفقه، كثري من معامالم

  :يلي الكتابة يف موضوع االستحقاق عامة، ويف قواعده الضابطة له خاصة يف ماوتتمثل أمهية 

مسائل االستحقاق تظهر يف قضايا كثرية وتشكل مصدرًا كبريًا من مصادر اخلالفات  .1

والنزاعات بني الناس إما جلهلهم بأحكامهما أو ملا يرتتب عليهما من أمور قد ال ُحتل غالباً 

 .إال حبكم قضائي

الرؤية اإلسالمية يف حفظ حقوق اإلنسان باالستحقاق عند التعدي و الغصب و التلف بيان  .2

و اإلمهال الذي يلحق بأمواله وممتلكاته، و عرض ما اشتملت عليه الشريعة و الفقه من 

  .أحكام وقوانني تتصدى هلذه التصرفات

مية يف هذا توضيح األحكام الشرعية اليت استنبطها الفقهاء يف خمتلف املذاهب اإلسال .3

اجلانب، اعتمادا على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو من اجتهادام اخلاصة وفق 

 .القواعد الفقهية اخلاصة فقط باالستحقاق
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أن االستحقاق هو واحد من الضمانات الشرعية حلقوق األفراد، صيانة هلا من السرقة و  .4

 .الغصب واالستيالء

  الدراسات السابقة

قه القدمية كاملتون واملختصرات واحلواشي موضوع االستحقاق كباقي موضوعات حبثت كتب الف

املعامالت، ويبدو أن األوضاع االجتماعية والعالقات املالية فرضت املوضوع، فبدأ يشغل بال 

  :الدارسني فربزت فيه دراسات متخصصة منها

رسالة ماجستري للطالب بكر الضوابط الفقهية املتعلقة باالستحقاق والتصرف واالنتقال يف امللك  -

 .ه1431بن خلف العنزي جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

مد أمحد الكزين، حيث أطروحة دكتوراه حل"نظرية االستحقاق يف الفقه اإلسالمي و القانون املدين -

 .شهورة النظريات الفقهية املجعل الباحث من االستحقاق نظرية فقهية ك

 لى املوضوع هو الدمج بني علمي الفقه والقواعد الفقهيةوامليزة اليت اجتهدت إلضفائها ع

  :البحثصعوبات 

منتشرة ومفرقة يف مجيع العقود املالية، املوضوع تكمن يف أن مسائله  واجهتين اليتات الصعوب

وهذا ما جيعل الباحث يدقق النظر يف اختيار مثل هذه . ... الغصب، ويف الدعوى والبينات وكتاب

- لكتابة فيها بشكل موسع ودقيق، إضافة إىل عامل الوقت الذي هو حجة لكل باحث لالبحوث 

  .-مهما تكن درجة حبثه

  :منهج البحث

، السيما يف تفسري قواعد االستحقاق للتوصل لبيان االستنباطييف هذا البحث املنهج ت عتمدا

 .الفروع الفقهية منها
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  :على النحو التايلالبحث د جاءت خطة هذا وق 

، وأمهيتها، والفروق اليت تعريفها: حتدث يف هذا املبحث عن القواعد الفقهية: مبحث متهيدي 

  متيزها عن غريها

  .تناولت فيه حقيقة االستحقاق ومشروعيته وأركانه: املبحث األول

  .تطرقت فيه إىل تبيان سبب االستحقاق وشروطه وموانعه: املبحث الثاين

  .الفقهية املتعلقة باالستحقاقخصصته للقواعد : املبحث الثالث

كتبة الدراسات اإلسالمية، وأن يساهم يف فهم تعاليم فقه ملجديدا البحث يضيف هذا آمل أن 

، واب الفقه تعامًال ويكشف املزيد من خصائص الشريعة اإلسالمية الغراء باب عظيم من أكثر أب

الكرمي، وجبعله طريقًا يل إىل مغفرته سائلة املوىل عز وجل أن يتقبل مين هذا العمل خالصا لوجهه 

  .وعفوه، ويلهمين الصواب والسداد يف القول والعمل 

  وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  بين غيرها و الفرق بينها و  أهمتهاو تعريف القواعد الفقهية  :المبحث التمهيدي    

يف بيان معىن وأمهية القواعد الفقهية، فاحلديث  أمهد لدراسيت هذه مببحث متهيديارتأيت أن 
يف حميط قواعد االستحقاق و أحكامه، و ذلك حىت يتكون  جداً للدخول مهمعنها كمقدمة للبحث 

عند الباحث و القارئ املعرفة الكاملة و االطالع الواسع على أمهية ما هو مقبل عليه، وتتحقق له 
  . الفائدة املرجوة من دراسة هذا املوضوع

  :قد احتوى هذا املبحث ثالثة مطالب وهي كالتايلو 

  تعريف القواعد الفقهية : األولالمطلب       

  أهمية القواعد الفقهية: المطلب الثاني      

  فروق بين القواعد الفقهية والقواعد األخرىال :المطلب الثالث      
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   الفقهيةتعريف القواعد  :المطلب األول    

أصوله اليت يبىن و الشيء  أسس هيو قواعد ؛   مجعهاو تأيت مبعىن األساس  :القاعدة لغةً  :أوالً   

 جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّعالو عليها ومن ذلك قوله جال 
 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع �X�Wُّ� 1َّ ين ىن من خن حن

،  2 َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق
 ووسواء كان ذلك الشيء حسيًا كما يف هذه األمثلة أ"  أساطني البناء اليت تعمده:"قال الزجاج 

 .غري ذلك و قواعد العلم ، و معنوياً كما نقول مثال قواعد اإلسالم

فقد ، هناك تعريف متفق عليه للقاعدة الفقهية ليس :اصطالحاً الفقهية القاعدة  :ثانيا      
اآلخر يركز على أا أغلبية ال ، و أحدها يركز على أا كلية :أنظار العلماء إىل ثالث اجتاهاتاجتهت 

  .مجع بينهماالثالث ، و كلية

  : جاءت تعريفام كالتايل :فمن اعتبرها كلية

  » 3ئيااقصية كلية منطبقة على مجيع جز « على أا) ه816ت (اجلرجاين  

أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية « هي:قال مصطفى الزرقا 
   4 » اليت تدخل موضوعهاعامة يف احلوادث 

 5» قضية فقهية كلية جزئيتها قضايا كلية   « :قال الباحسنيو 

                                                           

 127سورة البقرة اآلية 1
 26سورة النحل اآلية  2
  الكتاب العريب، بريوت، لبنانه، دار 1405الطبعة ،171 ص اجلرجاين، حتقيق إبراهيم األبياري، لعليالتعريفات  3
  م، دار القلم، دمشق1998-ه1418، الطبعة األوىل975/2أمحد الزرقااملدخل الفقهي العام  4
م ، دار 2011-ه1432،الطبعة الثانية36صتقدمي عبد الرمحن السديس،  ،ليعقوب الباحسني املفصل يف القواعد الفقهية  5

 التدمرية
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  :جاءت تعريفام كالتايل  :فمن اعتبرها أغلبية

ينطبق على أكثر جزئياته ،لتعرف ، حكم أكثري ال كلي « :على أا )ه1098ت (احلموي 
  6» أحكامها منه 

  7» يتعرف منها أحكام ما دخل حتتها ، حكم شرعي يف قضية أغلبية« :قال الندوي هي

  8 » حكم أغليب يتعرف منه حكم اجلزئيات الفقهية مباشرة « :وقال بن محيد

  :جاءت تعريفام كالتايل  :األغلبيةو فمن جمع بين الكلية 

- األمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثرية تفهم أحكامها  « :على أا  )ه771ت (السبكي 
  9» منه -أي اجلزئيات

حكم كلي مستند إىل دليل شرعي مصوغ صياغة جتريدية حمكمة منطبقة على « هي: قال الروكي 
  10» األغلبية وعلى سبيل االطراد أجزئياته 

  أهمية القواعد الفقهية  :المطلب الثاني

لمس فيه من تنشيط الدهن نجليل الفائدة ملا ، يم النفعظأن علم القواعد الفقهية  علمًا ع
ذا أثر عظيم  وفه، اجلزئيات املندرجة حتتهو بني شىت الفروع و ذلك إذا ما ربط بينه و الفكر معاً و العقل و 

، فكلها أراء سديدة، مكانتهاو أمهية القواعد األصوليني من ذكر و فقد أكثر الفقهاء ، على الدارس له
  .البحث و قيمة تدل على عمق كبري يف الفهم 

                                                           

م ، دار 1985-ه1405، الطبعة األوىل 51/1ألمحد بن حممد احلنفي احلموي، غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر،  6
  الكتب العلمية ، بريوت، لبنان

  ،رسالة ماجستري43، صأثرها يف الفقه اإلسالمي لعلي أمحد غالم حممد الندويو  القواعد الفقهية  7
  م ،دار التدمرية2011-ه1432،تقدمي عبد الرمحن السديس ،الطبعة الثانية  34-32املفصل يف القواعد للباحسني، ص 8
، دار الكتب العلمية 11/1،علي حممد معوض، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود و السبكي لإلمــام تــاج الدين األشباه والنظائر  9

 بريوت، لبنان 
 .م ، مطيعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء1994-ه1414األوىل ، الطبعة 48، صحملمد الروكينظرية التقعيد الفقهي 10
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ذلك خمافة و قيمتها و على فضلها ، مجيعهاقد رأيت من االستحسان أن ال أنقل تلك النصوص و 
يف تبيان أمهية هذا  -رمحه اهللا–) ه684ت (ط بذكر قول اإلمام القرايف كتفيت فقا ، و التكرارو اإلطالة 
ذلك بعد أن قسم الشريعة اإلسالمية إىل ، و "أنوار الربوق يف أنواع الفروق "قال يف كتابه  العلم 

ثانيهما قواعد كلية فقهية جليلة ، و أوهلما أصول الفقه، قسم األصول إىل قسمني، و فروعو أصول 
قواعد مهمة يف الفقه هذه الو  « :بعد ذلك عن أمهية القواعد فقال -رمحه اهللا–مث حتدث .....

تتضح ، يعرفو يظهر رونق الفقه و يشرف ، و يعظم قدر الفقيهبقدر اإلحاطة ا و  ،عظيمة النفع
حاز قصب ، و برز القادح على اجلذعو تفاضال الفضالء و تكشف فيها تنافس العلماء و مناهج الفتوى 

تناقضت عليه ، من جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية، و السبق من فيها برع
احتاج حلفظ ، و قنطتو سه لذلك ــــاقت نفــــوض، اضطربتو ره فيها ـــت خواطعزعتز ، و ختلفتاو روع ـــالف

من ضبط الفقه ، و مل تقض نفسه لذلك من طلب مناهاو انتهى العمر ،، و اجلزئيات اليت ال تتناهى
احتد عنده ما تناقض عند غريه ، و بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات

رق ــــــــرح صدره ملا أشــاشو حصل طلبته يف أقرب األزمان ، و تقاربو أجاب الشاسع البعيد و ، تناسبو 
  11» شديداوت ــــنزلتني تفـــبني امل، و بعيد وني شأـــفبني املقام، فيه البيان

  :وميكن تلخيص هذه النقاط اليت ذكرها القرايف فيما يتعلق بأمهية القواعد فيما يلي 

 .تساعد القواعد الفقهية على تكوين امللكة الفقهية لدى الفقيه �
ذلك الندراجها حتت تلك القواعد فيقف ، و الفروع املتناثرةو متكني الفقيه من مجع اجلزئيات  �

وذلك من خالل هذا البحث . على ما ينبغي مراعاته يف كل جزئية من تلك الصور املتشاة
الذي بني أيدينا، حيث مجعت فروع االستحقاق املتناثر و الكثرية يف قواعد حمددة يسهل 

ميكن للباحث تطبيق هذه القواعد فمواضيع الفقه كثرية ومتشعبة و .  دالل احفظها و االست
 .إخل...على عدة موضوعات فقهية مثالً جتمع قواعد للتعدي أو احليازة

ذلك أن القاعدة العامة اليت تندرج و  ; مقاصدهاو تسمح للفقيه بأن يدرك أسرار الشريعة  �
الشك أن هذا يفيد ، و عة يف ذلكحتتها مسائل عديدة تعطي تصوراً واضحاً عن مقصد الشري
الفرق بني و إدراك أوجه اجلمع ، و الفقيه يف النوازل من حيث ربط الفرع مبقصده التشريعي

                                                           

- ه1418،الطبعة األوىل 1l2،حتقيق خليل املنصورو أنوار الربوق يف أنواء الفروق لإلمام أيب العباس القرايف،و  الفروق 11 
 م، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان1998
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األسباب التشريعية لتلك األحكام املندرجة ضمن و احلكم و من مث معرفة العلل ، و الفروع 
 .القاعدة الفقهية 

 .من ضبط فتواه على وفق أسس سليمة متكن اتهد �
ستحضار اأما ، الفروع الفقهية قد يوقع طالب العلم يف شيء من التناقض على االقتصار �

 12.فإنه يزيل عنه الكثري من التناقض، إحلاق الفرع بقاعدتهو القاعدة الفقهية لكل فرع 

  .القواعد األخرىو القواعد الفقهية الفروق بين  :لثالمطلب الثا

  الضابط الفقهي و الفرق بين القاعدة الفقهية  :وال

اكتفى بعضهم  ذلكـــــــــ، ليةـــــه أحكام فقهـــــحتتكال منهما يندرج   طالضابو القاعدة مبا أن 
األظهر  افرتاقهما، إذ الضابط أخص من و ، الشتماهلا على معىن الضابطية ـــــــبتعريف القاعدة الفقه

 وه ، وفإا جتمعها من أبواب خمتلفةجيمع فروعًا من باب واحد، خبالف القاعدة  وفه، القاعدة
    13بلوغه مرحلة النضج ، و وضوح مصطلحاتهو الذي سار عليه أكثر الفقهاء نظراً الستقراء العلم 

  :القاعدة الفقهينيو يقول ابن جنيم يف بيان الفرق بني الضابط 

جيمعها من باب الضابط و أن القاعدة جتمع فروعاً من أبواب شىت، القاعدة و الفرق بني الضابط  « 
  14» األصل وواحد هذا ه

 17السيوطي و 16السبكي و  15منهم ابن جنيم  الذي درج عليه كثريون  ووهذا الذي قاله ابن جنيم ه

                                                           

م، 1998-ه1418، الطبعة األوىل103ص،ليعقوب الباحسني" تارخيية-تأصيلية-حتليلة-نظريةدراسة "لقواعد الفقهية ا12  
   مكتبة الرشد، الرياض

   87املصدر نفسه،ص  13
الطبعة األوىل 192 صعلى مذهب أيب حنيفة النعمان لزين الدين بن حممد املعروف بابن جنيم ، شباه والنظائر ألا14  

 م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان 1999-ه1419
  املصدر نفسه15 
  1/11السبكي ،األشباه والنظائر انظر16
م، دار الكتب العلمية، 1990-ه1411الطبعة األوىل،1/7 ،)هـ911ت(جلالل الدين السيوطي األشباه والنظائر انظر 17

  بريوت، لبنان
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قد ذكر ، و فإا تدخل يف أغلب أبواب الفقه إن مل تكن مجيعها" األمور مبقاصدها"فمثل قاعدة 
أ��� {:- -مثال الضابط قول النيب و  18باباً أا تدخل يف سبعني  -رمحه اهللا–اإلمام الشافعي 

}د�� �� ط
	 إھ�ب
 .طهارة اجلــــــــلود باب اآلنيةفإنه يعترب ضابطاً ل 19

  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية  :يانثا

  :القاعدة األصولية يف النقاط التالية و ميكن تلخيص الفروق بني القاعدة الفقهية 

كما صرح القرايف عن أصول الفقه .ستقرائيةاالقاعدة األصولية لغوية غالبا أما الفقهية فهي  �
ما و الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة يف غالب أمره ليس إال قواعد األحكام  وهو  « :

الصيغة اخلاصة و النهي للتحرمي و األمر للوجوب  وحنو الرتجيح و يعرض لتلك األلفاظ من النسخ 
صفات و خرب الواحد و ما خرج عن هذا النمط إال كون القياس حجة و ذلك،  وحنو للعموم 
 .» 20يناتهد

 .، خالفاً للفقهيةحكمهو القاعدة األصولية ال يفهم منها أسرار التشريع  �
 .الفقهية موضوعها فعل املكلفو القاعد األصولية موضوعها األدلة الشرعية  �
 .الفقهية الحقة هلا و سابقة على الفروع القاعدة األصولية  �
على كل كالم العرب كنصوص تصلح للتطبيق ، و القاعدة األصولية جمردة ال ترتبط بالفروع �

 .ة من فروع الشرع فتعرب عن خصائصهالقانون الوضعي، خبالف القواعد الفقهية فهي ناشئ

  

  

  

  

                                                           

   1/9املصدر السابق  18
:  ، وأبو داود يف كتاب (105) (366( 1/277طهارة جلود امليتة بالدباغ :  ، باب احليض:   أخرجه مسلم يف كتاب 19

  4/66يف أهب امليتة :   ، باب اللباس
   1/352لفرايف،ل الفروق 20 
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  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقاصدية  :ثالثا

ذلك أن القاعدة الفقهية بيان حلكم شرعي  ، و املقاصدية ختتلف عن الفقهيةحقيقة القاعدة  �
أما ، اليت يتحقق فيها مناط ذالك الكلي العام تتفرع عنه كثري من  األحكام اجلزئية ، كلي

 .املقاصدية فهي بيان للحكمة اليت توخاها الشارع من أصل تشريع احلكم 
ذلك راجع إىل املوضوع الذي تتناوله كل و أعلى من مرتبة الفقهية،  مرتبة القاعدة املقاصدية �

ترتب على ذلك ، و طرق حتقيقهاو من القاعدتني فاألحكام ما هي إال وسائل إقامة املقاصد 
 21.ألن الغايات مقدمة على الوسائل، تقدم املقصدية على الفقهية

  

  النظرية الفقهية و الفرق بين القاعدة الفقهية  :رابعا 

، أما ب الفروع اجلزئية املندرجة حتتهاالقاعدة الفقهية متتاز بأا تصاغ يف عبارة موجزة تستوع �
كتاب مطول ملوضوع واسع من الفقه اإلسالمي و  فهي تصاغ على شكل حبث أالنظرية 

 22.يشكل دراسة مستقلة ملباحث ذلك املوضوع بشكل متكاملو 
هذا احلكم ينتقل إىل فروعها املندرجة حتتها ، و ذاافقهيًا يف حكمًا القاعدة الفقهية تتضمن  �

حكماً فقهياً يف كل مسألة اجتمع فيها يقني تضمنت "اليقني ال يزول بالشك "ومثاهلا قاعدة 
، الفسخ، و فإا ال تتضمن حكمًا فقهيًا كنظرية امللك، وهذا خالف النظرية الفقهية، شكو 
 23.البطالن و 
مشوًال من القاعدة الفقهية، فقد تدخل جمموعة من القواعد و  الفقهية أكثر اتساعاً النظرية  �

حتت –آثارها و جزئياا و مع كون كل واحدة منها ختتلف عن األخرى يف فروعها –الفقهية 
 .24نظرية معينة لكون جمموع تلك القواعد يتعلق مبوضوع فقهي موحد

                                                           

م، دار 2000-ه1421، الطبعة األوىل  81-78،صلعبد الرمحن إبراهيم الكيالينقواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب 21  
  الفكر بدمشق ،سوريا

م  2007/ هـ  1428 بعة الثانيةطال، 66ص ، حممد عثمان شبري. د.والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية ، أ القواعد  22
  26  ص القواعد الفقهية للندوي،  دار النفائس ، عّمان ـ األردن،

  109، ص لأليب عبد اهللا املقري، حتقيق أمحد بن عبد اهللا بن محيد ا قواعدال23
   110ملصدر نفسه ص ا24
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ت األساسية للموضوع املبحوث فيها كأركان املوضوع النظرية الفقهية تشتمل على املقوما �
إخل، أما القاعدة الفقهية فال يتسع اال لتطبيق هذه ....ضوابطهو قيوده و موانعه و شروطه و 

   25قريب منها وما هو املقومات فيها، اللهم إال القواعد اخلمس الكربى 
الفقهية، فإن هذه األخرية التدوين من النظرية و قاعد الفقهية أسبق من حيث الدراسة ال �

القانونية يف البالد العربية و يث ظهر يف األزمنة األخرية بظهور الدراسات الفكرية مصطلح حد
  .26اإلسالميةو 

  النظائر و األشباه و الفرق بين القاعدة الفقهية  :خامسا

إن املناظرة يكفي فيها ، و هي االشرتاك يف أكثر الوجوه ال كلهافقد ذكر السيوطي أن املشاة 
فاملقصود  باألشباه يف كتب القواعد الفقهية الفروع ، كان وجهاً واحداً  ولو يف بعض الوجوه االشرتاك 

أما النظائر فهي الفروع اليت أشبه بعضها يف الصورة ولكن قد ، احلكمو اليت أشبه بعضها يف الصورة 
  27مبا يشبهها احلكم من إحلاقها يفيكون فيها من األوصاف ما مينع 

أن القواعد متثل :النظائر هي و األشباه و أن العالقة بني القواعد الفقهية بناًء على هذا  ميكن القول و 
اجلزئيات اليت جتمعها  والنظائر متثل الفروع  أو أن األشباه ، و األمر اجلامع بني الفروع الفقهية املتشاة

أطلق على كتابه اجلزئيات و لذلك جند  من العلماء نظر إىل املعين اجلامع بني الفروع .تلك القواعد 
  28"النظائرو األشباه "اجلزئيات املتشاة أطلق على كتابه و من نظر إىل الفروع ، و "القواعد"

 

  

 

 

                                                           

   26ص ،، القواعد الفقهية للشبري65القواعد الفقهية للندوي ، ص 25
  ،  347خلادمي، صلنور الدين بن خمتار ا شرعيةعلم القواعد ال 26

 99-90، ص لباحسنيلانظر القواعد الفقهية    27
 نفسهاملصدر  28
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  أركانهو  ستحقاقالحقيقة ا :المبحث األول  

من مستِحق ومستحق عليه  وماهيته، مث أركانه اليت يقوم عليهايتناول هذا املبحث حقيقة االستحقاق 
  .واملستَحق، وشروط كالٌ منها، وذلك لتتضح عملية االستحقاق جيًدا

  :يف املطالب الثالثة اآلتيةعناصر ويتم حبث هذه ال

  حقيقة االستحقاق : المطلب األول      

  مشروعية االستحقاق : ثانيالمطلب ال      

  أركان االستحقاق: الثالث المطلب      
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  حقيقة االستحقاق :المطلب األول

  تعريف االستحقاق لغةً  :أوال

  29للمتعدي  -واملفعول ُمستَحّق ، ُمستِحقّ  وفه، استحقاقًا، اْسَتِحق  / اْسَتْحِققْ ، يستحقّ  ستحق ا

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث �X�W�ُّمنه و استوجبه :األمرو استحق الشيء 
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس

  30َّ خف حف جف مغ جغ

تقول استحق فالن العني فهي :بفتح احلاء اسم مفعول :مستحقةو  31أي وجبت عليهما العقوبة 
  .32مستحقة إذا اثبت أا حقه

كاستحقاق هذا من الوقف مثال بوصف ،  له فيه حقو إضافة الشيء ملن يصلح له و االستحقاق هو 
  .33العلم والفقر أ

  إما مبعين طلب احلق و  وجوبه،و ثبوت احلق  إما :اقستحقالاعليه يكون  و
 

  حاً صطالاستحقاق التعريف ا :ثانيا

  خاصو عام يف عرف الفقهاء مفهومان ستحقاق الل

   34  » طلب احلق «وفه :العامالمفهوم أما 

                                                           

   )ح ق ق(معجم املعاين اجلامع  مادة 29
   107سورة املائدة 30
  فبتصر ) حق(واملصباح مادة م ،دار صادر ، 2003لإلمام أليب الفضل مجال الدين بن منظور سنة  ن العرب لسا31

  ه ، بريوت1400، سنة 275صإلمام مشس الدين أبو حممد بن أيب الفضل البعلي املطلع على أبواب املقنع 32

   349/4لخرشي، ل شرح خمتصر خليل 33
  305/8للعيين،  البناية يف شرح اهلداية ، 34/9، الذحرية للقرايف، 151/6البحر الرائق، البن جنيم   34
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استحقت  « :قدامة احلنبلي يف املغين حيث قالهذا ما ذكره ابن ، و منهم من عرفه بـأخذ احلقو 
  35»أخذها مستحقها :األرض يعين 

  :القواعد التاليةبالفقهاء عرب عنه هذا املفهوم 

إذا كان سبب االستحقاق معلوما جيب اعتباره يف احلكم ما مل يعلم اعرتاض ما  :القاعدة األول
  .يبطله

إذا اجتمع يف شخص استحقاق جبهة خاصة كوصية معينة ومرياث واستحقاق جبهة : القاعدة الثانية
  . عامة كالفقر واملسكنة، فإنه ال يأخذ باجلهة العامة

  .االستحقاق ا كاألعيان املتعددةإذا اجتمع صفات يف عني فهل يتعدد  :لثةالقاعدة الثا

  .ال مبجرد الكالماستحقاق األجر بالعمل  :رابعةالقاعدة ال

اختالفاً وال  يظهرفال  تنصب كلها على معىن واحد ،متنوعةتعريفات ستحقاق لال المفهوم الخاصو 
غريهم بينما عرف  ،)مدعي االستحقاق(تعريفه على املستِحق  بىن غري أن منهم منمتباينًا فيها، 

   : ، و عليه تعريفام كاأليت)حمل االستحقاق( االستحقاق من خالل الشيء املستحق

  36»حرية كذلك بغري عوض وملك قبله أت رفع ملك شيء بثبو « :عرفه ابن عرفه بأنه من املالكية

هنا رفع و رفع حكم شرعي بدليل شرعي  :عن اإلزالة كما قيل يف النسخ :عرب بالرفع :شرح التعريف
  .ملك شيء

حكما إىل آخر  وجائز فعال أ استحقاق التصرف يف الشيء بكل أمر :امللك                      
  .قد قال بعضهم أنه يعسر حده، و حده

  غريها من األسباب الشرعية                    وأخرج رفع امللك باهلبة أ: بثبوت ملك                   

                                                           

-ه1417، الطبعة الثالثة 253/5،ملوفق الدين ابن قدامة، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي و عبد الفتاح احللواملغين   35
 عامل الكتبم ، دار 1997

الرصاع،حتقيق حممد إليب عبد اهللا االنصاري ) يةاهلدية الكافية الشافية لبيان حقائف اإلمام ابن عرفة الواف(شرح حدود ابن عرفة  36
 م ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان1993الطبعة األوىل ،470صأبو األجفان و الطاهر املعموري،
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                أخرج به رفع امللك مبلك بعده  : قوله   قبلهو                   

 أشار إىل دخول االستحقاق باحلرية و ، ية قبلهثبوت حر  يعين:حرية كذلك وقوله أو                   

ذ ــــــمه ألنه ال يؤخـــقس وعه أــــما وجد يف املغامن بعد بي به رجـــــأخ :قوله بغري عوضو                   
ألنه رفع ، العتق بتمث قال فيخرج العتق يعين  ،غري مطرداحلد فلوال زيادة هذا القيد لكان ، بالثمن إالّ 

  .37ملك شيء  لكن ال بثبوت ملك قبله 

احلنابلة يستعملونه و أما الشافعية ،38» ون الشيء حقًا واجبًا للغريظهور ك « :عرفه احلنفية بأنهو 
  . 39باملعين اللغوي فقط

امللكية من يد حائزه إىل يد املدعي، بعد ثبوت احلكم بإخراج املدعي فيه « :وعرفه بعض املالكية بأنه 
  .40)السبب والشرط وانتفاء املانع

بأن مل ، ظهور كون املبيع غري مملوك لبائعه « :استحقاق املبيع بأنه عرفومن الفقهاء املعاصرين من 
  .41 » مملوكا لغريه وأ، يكن مملوكا أصال

ال والية ، و املعقود عليه غري مملوك للمتصرف فيهثبوت كون  « :بأنه حب نظرية االستحقاقصا هعرفو 
  .42»له عليه 

 يقضي له القاضيو يثبت دعــــواه، و شيء، أن يدعي شخص ملكية  وه  « :ستحقاقالاصورة و 
 . » 43انـتزاعـــــه من يــد احلـــــــائزو ، مبلكــيته

                                                           

  املصدر نفسه 37
الشهري بابن عابدين، حتقيق عادل أمحد عبد ، حممد أمني )رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار(حاشية ابن عابدين  38

  م، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان2003-ه1423، طبعة خاصة 4/191،علي حممد معوضاملوجود ،و 
ولشهاب بن سالمة القيلويب املصري لشهاب الدين ) حاشيتا(حاشية قيلويب وعمرية  597/3قليويب وعمرية  195/4املغين 39

  م، مصر 1956-ه1375الدين الربلسي امللقب بعمرية، الطبعة الثالثة
 ، دار عامل الكتب 341/7،لشرح خمتصر خليل أليب عبد اهللا املغريب املعروف باحلطاب الرعيين  مواهب اجلليل 40

م 1913-ه1332، الطبعة األوىل  327/2، لألمحد أبو الفتحاإلسالمية والقوانني املصرية يف الشريعة املعامالت كتاب   41
 مطبعة البوسفور مبصر

 ، رسالة دكتوراء26مد أمحد الكزين، ص حملنظرية  االستحقاق يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين   42
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  بين االستحقاق و بين مصطلحات ذات صلة الفرق :الثثا

 التمليك .1

إما بانتقاهلا من مالك إىل مالك جديد، أو باالستيالء ، تملك هو ثبوت ملكية جديدةال أوالتمليك 
اح، واالستحقاق إخراج املستحق من غري املالك إىل املالك، فاالستحقاق خيتلف عن ــــعلى مب
امللكية، خبالف ألن التملك حيتاج إىل إذن املالك ورضـــــاه، أو حــــكم حـــاكم يف خــروج ؛ التملك 

  .االستحقاق فإن املستحق يعود ملالكه ولو دون رضــــــا املستحق منه 

 الحيازة  .2

غرس  زرع أو صدقة أو بناء أو والتصرف فيه دم أواحليازة وضع اليد على الشيء واالستيالء عليه 
شخص قد فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء ميارسها أو غريه ، قطع شجر بيع أو إجيار أو أو

كالغصب، :واحليازة قد تكون عن طريق غري مشروع ،غري مالك له يكون مالكًا لذلك الشيء أو
قد تكون عن طريق مشروع كما والسرقة، وغري ذلك من طرق الكسب غري املشروعة،  

، واالستحقاق إخراج كإحياء املوات، واالصطياد، واحتشاش الكأل من األرض املباحة:وبذلك
  املالك إىل املالك، املستحق من غري 

  

  مشروعية االستحقاق :نيالمطلب الثا

وصيانة حقوقهم من عبث العابثني، فإن أي دليل  لناساماية ممتلكات شرع حلستحقاق نظرًا ألن اال
دليال على  يصلحعلى وجوب احرتام أموال الناس أو يدل على حرمة التعدي على ممتلكام يدل 

  . مشروعية أحكام االستحقاق

ومن األدلــة اليت نوردها هنا اإلمجاع، والسنة و ري بالكتاب ـــــوال الغــــعلى أم يدــــرمة التعـــثبتت حوقد 
  :ما يلي

  
                                                                                                                                                                                     

  م ، دار الفكر، دمشق ،سوريا1985-ه1405لطبعة الثانية ،ا348/5،وهبة الزحيليلالفقه اإلسالمي وأدلته   43
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  الدليل من القرآن الكرمي

� �ُّ�X�W زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي 
 44َّ مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ

الناس مال بعضهم بالباطل، والنهي عن األكل  أكل بعضأن أن اآلية ت عن : لةووجه الدال
، حيث شاع يف العرف أن يعرب عن اإلنفاق بأي وجه  ي عن إتالفه واستغالله واستعمالهيشمل النه

بالباطل هنا هو ما ال حيل شرعًا كالغصب كان باألكل، ألن األكل معظم املقصود من املال، و املراد 
  45.من اإلنسان بغري عوض والسرقة واخليانة وجحد احلق، وما يؤخذ

أن تصرفه غري و وذا يظهر أن اآلية تدل على حرمة التصرف يف أموال الغري وحقوقه إال برضاه وإذنه، 
  .ملزم للمالك إال إذا أذن فيه، و هذا هو املقصود بأحكام االستحقاق

  الدليل من السنة

�� و�� ��� ���� ��� ر�� �
� {--قال رسول اهللا: عن مسرة بن جندب قال �

  }46و�$"! ا�"�! �� ����أ � ��، 

أن من وجد ماله املعني عند شخص اشرتاه غري املالك، فإنه أحق به من احلائز، و : ووجه الداللة  
يستطيع أن يسرتده منه إذا شاء، ويرجع املشرتى على البائع بالثمن الذي دفعه له، و هذا حكم 

  .االستحقاق

إذا )	ق �� ا�	�� �$�ع ��� ����ه {: قال--أيضًا أن رسول اهللاو عن مسرة  �


� أ � �� و�	�! ا��/$	ي �-, ا�"�+! ���*��� ،���47}��� ر�� �0 

                                                           

 29سورة النساء، اآلية   44
 36انظر نظرية االستحقاق حملمد الكزين، ص  45
   233/2، النسائي يف سننه  3531رقم احلديث  289/3رواه أبو داود يف سننه  46

 233/2، النسائي يف سننه  13/5أخرجه امحد يف مسنده   47
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أن احلديث صريح يف أن مالك املال املسروق أو الضائع إذا وجد عني ماله، فإن له : ووجه الداللة
ثمن من البائع، كان مشرتيا له احلق يف اسرتداد ال  احلق يف أن يسرتده من حتت يد اجلائز، و احلائز إذا

  .و هذا هو االستحقاق بعينه

  مجاعإلالدليل من ا

 48 »و كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب ... أمجع املسلمون على حترمي الغصب« :قال النووي
ومن حيث وعليه فإن حائز مال الغري بغري إذنه يكون حكمه حكم الغاصب من حيث الضمان 

على املالك، وملا  كان حترمي الغصب جممعًا عليه، فإنه يكون متسك احلائز مبا حتت يده وجوب رده 
الغري بغري إذن، جممعًا على حترميه؛ ألن ثبوت يده عليه إما ناشئ عن غصب، أو ما يف من أموال 

  .ده على من هذا حكمه يكون حكمه حكم الغاصب من حيث الضمانحكمه ومن ترتبت ي

  الدليل العقلي

اإلنسان يف ماله والتمتع بثمرات ملكه من احلقوق اليت ال غىن للبشر عنها، وحاجة إن حق  �
لذلك اهتمت الشريعة اإلنسان إىل محاية هذا احلق وحفظ تلك املصلحة تبلغ حد الضرورة، 

هذه املصلحة، و شرعت من األحكام ما حيفظها من التعدي عليها حيث اإلسالمية حبماية 
رعت احلد على السارق وتعزير الغاصب، كما أوجبت الضمان على املتعدي على مال ش

الغري، ومعلوم أن كل هذه األحكام شرعت حلفظ األموال اليت هي معايش الناس وهم 
الذي هو واجب ، ومبا أن أحكام االستحقاق تؤدى إىل حفظ األموال 49مضطرون إليها

 .ن واجبة شرعاً وعقالً شرعاً و عقالً فإن أحكام االستحقاق تكو 
 :إن القول بعدم مشروعية أحكام االستحقاق يؤذي إىل مفاسد مجة منها �
واالعتماد  على  الكسل فساد اتمع أخالقيًا وعمليًا حيث ينتشر النهب والسلب و .1

 .األسباب الذميمة لكسب الرزق مثل قطع الطرق وما شاكلها
اخلراب والدمار وايار اتمع ووقف عجلة التقدم وفساد اتمع على هذا النحو املتقدم إىل  .2

 .والتطور، كل ذلك بسبب تقاتل الناس وضياع احلقوق

                                                           

 كتب اإلسالمي، بريوت، املم1991-ه1416الطبعة الثالثة،3/5 ، عمدة املفتني لإلمام النوويو  الروضة أنظر 48
 ، حتقيق الدكتور محزة حافظ228/1 ،املستصفى من علم االصول لإلمام أبو حامد الغزايل انظر  49
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تقبل فدرءًا هلذه املفاسد وحفاظًا على عمارة األرض وازدهار احلياة، فإن العقل السليم ال يرتدد يف 
 .50أحكام االستحقاق وااللتزام ا

     أركان االستحقاق :المطلب الثالث

 :لالستحقاق ثالثة أركان

  .الذي استوىل غريه على ما له بغري حق وأي ه: )مدعي االستحقاق(المستِحق  :أوال

أي تكفيه أهلية الوجوب ناقصة  ، يشرتط يف املستِحق أن تثبت له صفة املالكية :ا شروطهأمو 
  .الوقفو النسب و وصية الو كاإلرث ،  ولبققوق اليت ال حتتاج إىل الجيب له احل وفه، ننيكاجل

، فإذا ثبت يكفي ألن يكون مستِحقاً و على هذا فبمجرد كونه إنسان يكون أهًال لثبوت احلقوق له و 
له حق املطالبة و ملكه باالستيالء فعندها يكون هذا املالك مستِحقًا تعدى غريه على و له حق امللكية 

  .القيم عليه ووصيه أ وأن مل تكن فعن طريق وليه أ، و حبقه بنفسه إذا كانت له أهلية اخلصومة

تكون وسيلته السرتداد ملكه ، كلما كانت أهليته أضعفمعروف بني الفقهاء أن املستِحق   وفكما ه
باعه فإن بيعه يكون باطال و فقد اتفق الفقهاء على أن من غصب مال صغري ، من يد الغري أقوى
  .يكون تعويضه أكثر، و ذلك بأن إجازة الصغري ال تصح، و لعدم وجود ايز

ناءاً عن قاعدم القائلة فقد ذهب احلنفية إىل أن من غصب داراً ليتيم فإنه يضمن له أجرة املثل استث
  .51ن املنافعبعدم ضما

  الذي وضع يده على ملك الغري بغري حق  وأي ه )املدعى عليه (:المستحق عليه :ثانياً 

  علمه بأنه وضع يده على مال الغري و هي أهليته و ب أن تتوافر فيه بعض الشروط جي :أما شروطهو 

 أهلية الوجوب و قسم العلماء األهلية إىل أهلية األداء  :اشرتاط أهليته .1

  أفعاله معتربة شرعاً و هي صالحية املرء ألن تكون أقواله  :اءاألد أهلية

                                                           

 40انظر نظرية االستحقاق حملمد الكزين، ص  50
 87ص،املصدر نفسه انظر   51
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 علـــــــيه و لوجوب احلقوق الشرعية له  هي صالحية املرء :أهلية الوجوبو 

، 52عليه فإنه ال يشرتط فيه أهلية األداء، بل يشرتط فيه أهلية الوجوب فقطبالنسبة للمستحق و 
 :ذلك لعدة أمور و 

تضمينه إذا تلف حتت يده أمر ميكن  واسرتداد الشيء املستحق من يد املستحق عليه أ ألن )1
 .املال يقبل النيابة، فيجب عليه من مالهو املال  وعنه، ألن املقصود هأداءه 

وضع يده على مال الغري، فيكون ثابتا خبطاب الوضع أداء الضمان بسب  وألن االسرتداد أ )2
 .54ما ثبت خبطاب الوضع ال يشرتط فيه التكليفو  ، 53

ال ، و ضرور بإزالة الضرر عنهق املألنه جابر شرع الستدراك املصلحة الفائتة على املستحِ  )3
 . 55مكلفا ويشرتط  يف حق من تتوجه يف حقه اجلوابر أن يكون آمثا أ

بل ، ال يشرتط يف املستحق عليه أن يكون عاملًا ألنه يتصرف يف ملك غريه :شرتاط علمها .2
ألنه ثابت خبطاب ، اخلطأو العمد و النسيان و التذكرة و اجلهل و االستحقاق يتحقق مع العلم 

العلم بكون  « :وعلي قال الكاساين، الثابت خبطاب الوضع ال يشرتط فيه العلم، و الوضع
أتلف ماًال على ظن أنه ملكه مث تبني  وحىت ل، ليس بشرط لوجوب الضماناملتلف مال الغري 

كما يف ،  جوده على العلمو ألن اإلتالف أمر حقيقي ال يتوقف ، أنه ملك غريه ضمنه
ألن اخلطأ مرفوع ، ال يأمثو إذا مل يعلم ضمن ، و يأمثو إال أنه إذا علم بذلك يضمن ، الغصب

 .56»املؤاخذة شرعاً 

                                                           

 الفقهاء يف أن املستحق عليه جيب عليه أن يرد العني املستحقة إذا كانت باقية حتت يده سواء كان صغريًا أوال خالف بني "  52
جمنون،  جمنوناً، وأما إذا تلفت العني حتت يده، فقد اختلف الفقهاء يف ضمانه إذا كان صبيًا غري مميز أو عاقًال أو كبريًا أو

ن ماله، وعند املالكية فيه اختالف بني فقهاء املذهب فطريقة حتكي اخلالف فيما فاجلمهور على أنه يضمن ما تلف حتت يده م
  .209/5الذخرية " خلالف يف حد السن الذي يضمن فيهوطريقة حتكي ا.....يضمنه هل املال يف ماله والدية على العاقلة 

  مانعا شرطا أو كون الشيء سببا أو هو :وخطاب الوضع  53
، الطبعة 116،صالتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلمام مجال الدين األسنوي، حتقيق الدكتور حممد حسن هيتو انظر 54

 م ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان1980-ه1400األوىل
 594/8بن حزم، اللى ، احمل213/1 انظر الفروق القرايف، 55

 عادل عبدعلى حممد معوض و تعليق الكاساين، حتقيق و يف ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين  بدائع الصنائع  56
 م، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان2003-ه1424الطبعة الثانية ، 168/7،املوجود
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  57»سقوطه ال أثر لهو عدمه يف الضمان و العلم « : قال القرايفو 

  حمل االستحقاق والذي ه: قالشيء المستحَ  :ثالثاً 

 وأ، يشرتط يف املعقود عليه الذي استحقاقه يؤدى إىل بطالن العقد عند بعض الفقهاء :شروطهو 
  :يؤدى إىل وقف العقد عند البعض اآلخر عدة شروط  وهي 

  .عليه عيناً معينةيكون املعقود أن  :الشرط األول

معينة  وتكون قيمية أيشرتط أن يكون الشيء املستحق عينا معينة سواء كانت معينة بذاا بأن 
فعلى ، اإلشارةب ولكن يشرتط للعني املعنية بالوصف أن تعني ذاا بالقبض أو  –أي مثلية -بوصفها 

 .58صحة العقدهذا إذا استحق الشيء املوصوف يف الذمة فان استحقاقه ال يؤثر على 

  موضوع دعوى االستحقاق متقدماً يف التاريخ على العقد  وأن يكون احلق الذي ه :الشرط الثاين

يشرتط لالستحقاق الذي يؤثر على صحة العقد أن يكون احلق موضوع االستحقاق سابقاً على إبرام 
ال ، و يؤثر على صحة العقدفان هذا االستحقاق ال ، على احلق أما إذا كان إبرام العقد سابقاً ، و العقد

  .59خيول للمشرتي الرجوع على البائع بضمان االستحقاق

  أن يكون احلق حق امللكية :الشرط الثالث

سواء كانت امللكية اليت ، يشرتط يف احلق الذي يكون موضوع االستحقاق أن يكون حق امللكية
ملكية  واالستحقاق الكلي أاحلال يف دعوى  وكما ه،  يطالب ا املستحق ملكية كل املعقود عليه

  .60احلال يف دعوى االستحقاق اجلزئي وكما ه،  بعض املعقود

  

                                                           

 بريوت، لبنانم، دار الغرب اإلسالمي ، 1994، الطبعة األوىل 269/5،حممد حجي ،حتقيقلشهاب الدين القرايف  الذخرية  57
 82نظرية االستحقاق حملمد الكزين، ص  58
م منشورات دار 1999، الطبعة األوىل 227ص،ألبو حممدالبغدادي ،حتقيق حممد سراج وعلي مجعةانظر جممع الضمانات   59

 السالم، القاهرة
 91ص انظر نظرية االستحقاق حممد الكزين،  60
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   هموانعو ه شروطستحقاق، اال سبب :المبحث الثاني              

اليت  شروطالطرقت يف هذا املبحث إىل تبيان السبب الذي ال يقوم االستحقاق إال به، و معرفة ت
  .هذا األخري، ومن مث املوانع اليت حتول دون قيامه يتحقق ا

  :ثالثة مطالب املبحث إىلهذا يتفرع و 

  سبب االستحقاق:  المطلب األول            

  شروط االستحقاق:  المطلب الثاني            

  موانع االستحقاق: المطلب الثالث            
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  ستحقاقالا سبب :ولألالمطلب ا  

قيام البينة على عني الشيء املستحق أنه ملك للمدعي ال يعملون  وسبب االستحقاق ه نا «
  .61»ال خروج شيء منه عن ملكه حىت اآلنو خروجه 

  .62هي احلجة الواضحة  :البينة لغةو 

دين ــــــشهادة الشاه منه مسيتو ية ــــحس وية كانت أـــــالبينة الداللة الواضحة عقل :أما يف االصطالحو 
  .  63الكاذبةو قال بعضهم البينة الداللة الفاصلة بني القضية الصادقة ، و بينة

مال من ماله و ففي االستحقاق يلزم املدعي بأن يقيم بينة تشهد على عني الشيء املستحق أنه ملكه 
مدة من عشر أشهر  ال معارضو ينسبه لنفسه من غري منازع له يف ذلك و  هيحتت يده تصرف فو 

خرج عن ملكه بوجه من الوجوه إىل أن ألفاه  ال يعلمونه و حنوها و أن حده كذا إن كان أرضاً و فأكثر 
مث إن هؤالء الشهود يؤدون على عني الشيء ، تركه ملن أحاط مبرياثهو إىل أن تويف  واآلن بيد فالن أ

يلزم و  ،يؤمر املدعي ذا اإلثباتو حنوها و إال يبعث القاضي من حيوز الدار و املستحق إن أمكن 
من غري تكليف ملن ادعى ملكيته بأي وجه ملكه من قبل هذا  املدعي اإلتيان بالشهادة املذكورة 

  ملكي و حوزي  :بل يكفي املطلوب أن يقال، االستحقاق

اإلنكار  وفإن املدعي إما أن يدعي أن هذا الشيء ملكه فإن املطلوب يوقف على اإلقرار أ باجلملةو 
ف املدعي باإلتيان بالشهادة يكلو ملكي فال يكلف بأكثر من ذلك و حوزي  :خاصة فإن قال

اإلنكار حىت و فإن املطلوب ال يوقف على اإلقرار إما أن يدعي أنه ملك جده مثًال ، و املتقدمة فقط
فإن ، اإلنكار أيضاً و إراثــــته فإن أثبت ذلك وقف املطلوب على اإلقرار  ويثبت املدعي موت جده 

يكلف املدعي باإلتيان مبلكية جده على الوصف و ملكي فال يكلف بأكثر من ذلك و حوزي  :قال
نزل و وإذا وقع ، إراثته فال يكلف املطلوب باجلوابو املتقدم فإن عجز املدعي عن إثبات موت جده 

ملكي فإنه يقبل و حوزي :قال و ملكته بشراء مث رجع  :وجه ملكه قبل إثبات امللكية فقالوكلفه ب
                                                           

 390/4، شرح خمتصر خليل للخرشي 341/7، مواهب اجلليل 389/3محد الصاوي،ألبلغة السالك ألقرب املسالك  61
 80/1انظر املعجم الوسيط   62
ه دار 1410، الطبعة األوىل 154/1،حملمد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق حممد رضوان الداية التوقيف على مهمات التعاريف  63

 الفكر املعاصر، بريوت، لبنان
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قبل اإلعذار له و كان للقاضي أن يكلفه ببيان وجه ملكه قبل أن يثبت املستحق امللكية رجوعه إذ ما  
مل و أعذر للمطلوب يف ذلك و ملكية جده وإراثته على الوجه املتقدم  وفإذا أثبت ملكية نفسه أ، فيها 

ملكي و حوزي  :فإن قال، بأي وجه ملكهو جيد مطعنًا كلف املطلوب حينئذ باجلواب من أين صار له 
 ساكت بال مانع كلف إثبات ذلك فإذا أثبته أعذر فيه املدعي عاملو ادعاها  وقد حزته عشر سنني أو 

مل و ادعاها  وفإن مل يدع املطلوب حيازته عشر سنني أ، فإذا مل جيد مطعنًا سقطت دعواهللمدعي 
 بد حينئذ أن أختل شرط من شروطها املتقدمة فال ويثبتها على الوجه املطلوب بل أثبت أقل منها أ

ملكي، فإن ادعى أنه صار له بالبيع و حوزي  :ال يكفيه قولهو بأي وجه مملكه و يبني من أين صار له 
أثبته ألنه  ولو ال ينفعه ذلك و موروثه مل يلتفت إليه  والطالب أ وهو له حنوه من غري الذي أثبت امللك و 

واهبه فينظر فيما بني امللكيتني  وأيهبه من ال ميلكه فإن أثبت مع ذلك ملكية بائعه  وقد يبيعه أ
موروثه   وحنوه من قبل الطالب أو إن ادعى أنه صار له بالبيع و باملرجحات املتقدمة يف الشهادات، 

إن عجز عن إثبات ذلك و عجز الطالب عن الطعن فيه بطلت دعواه و فإن أثبته ، كلف إثبات ذلك
  .64للطالب به بعد ميني االستحقاق

  يف التحفة الناظم أبدعه  هذا ماو 

  يزعـــــــــــــم ما ــــــتةـــــــمثبــــــ ــــنةــــــبيـــــــ         يلزم شيء استحقاق املدعي

   ملكه وجه بأي ذا قبل من         كهلمت ملن تكليف غري من

  

  شروط االستحقاق:المطلب الثاني

شاركهم بعض الفقهاء يف ، -أركانه وهي غري شروط-كية للحكم باالستحقاق ثالثة شروطعدد املال
  :هياثنني 

                                                           

أليب عبد اهللا بن حممد املالكي على حتفة احلكام يف نكت العقود و األحكام أليب بكر األندلسي، شرح ميار الفاسي  انظر 64
م ،دار الكتب العلمية ،بريوت، لبنان 2000-ه1420، الطبعة األوىل289/2،ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرمحن 

 م، دار الكتب العلمية بريوت1998-ه1418األوىل، الطبعة 436/2-435البهجة يف شرح التحفة أليب احلسن التسويل  ،و
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فإن ادعى احلائز ما يدفع به أجله القاضي حبسب ، ار إىل احلائز لقطع حجتهذعإلا :الشرط األول
  . 65أشار إليه غريهم يف البينات ، و املالكية ذا الشرطو قد صرح احلنفية و ما يراه لإلثبات 

 :للمالكية يف لزومها ثالثة آراء أشهرها، و ميني االستظهارتسمى أيضاً و سترباء الميني ا :الشرط الثاني
املفىت ، و قول ابن يوسف وه، و سحنونو ابن وهب و أنه ال بد منها يف مجيع األشياء قاله ابن القاسم 

أن حيلف :غريها و  شروح التحفة و صوليني ألجامع او كيفية احللف كما يف احلطاب و به عند احلنفية 
مازال و ال فوت عليه و ال فوته و ال وهبه و أنه ما باع ذلك الشيء  وإله إال هباهللا الذي ال املستحق 

  .66 على البت و، ألن البينة إمنا شهدت على العلم فيحلف هعلى ملكه إىل اآلن

، الشهادة على العني املستحقة إن أمكن :وهذا الشرط تفرد املالكية بالقول به ه :الشرط الثالث
عدًال مع  وقيل أ، و كيفيتها أن يبعث القاضي عدليني، و يف العقار وهو فحيازته  إال، و يف املنقول وهو 

فيها عند هي اليت شهدنا مثًال هذه الدار الشهود الذين شهدوا بامللكية، فإن كانت دارًا قالوا هلما 
أن و طلب أن يوقف له و ملكية شيء بيد غريه يعين أن من ادعى  ; 67القاضي الشهادة املقيدة أعاله

حيلولة فإنه ال جياب لذلك مبجرد و يسمى ذلك توقيفاً و بينة  وبيده عنه إىل أن يقيم ه وترفع يد من ه
  :إن التوقيف يف األصول يكون بأحد ثالثة أشياء، بل ال يوقف له إال أن تكون شبهة قوية، دعواه

 .للمشهود عليه بقي لتنفيذ احلكم اإلعذارو أن يشهد مبلكية الشيء املتنازع فيه عدالن  :أحدها 
التوقيف و .أن يشهد بذلك رجالن ينظر يف تزكيتهما  :الثالث أما،أن يشهد بذلك عدل واحد :الثاني

فالشيء املستحق إذا مل يكن أصًال بل مما ينقل من ، يكون بدعوى بينة حاضرةاألصول يف غري 
عند احلاكم لسهولة إحضاره عنده احليوان فإن الشهادة تكون على عينه و موضع آلخر كالعروض 

الدابة املشهود عليها خارجه فإن كان القاضي يراها من حمله و إذا  كان القاضي يف املسجد :مثاله 

                                                           

، 74ص ،حمرر حسني أفندي األسيوطي،ام لعلي بن خليل الطرابلسي ا يرتدد بني اخلصمني من األحكام فيممعني احلكـ رانظ  65
 مطبعة بوالق، القاهرة

  ، واحلطاب2/156 جامع الفصولني، 331/2-332،البهجة يف شرح التحفة 290/2-291انظر شرح ميارة الفاسي   66
 5  /295  

 433، البهجة يف شرح التحفة 290/2شرح ميارة الفاسي   ،423/  4، وابن عابدين 295/  5مواهب اجلليل انظر  67
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، عقالً   فيكتفى فيها باحليازة عن إحضارها لتعذره حنوهاو األرض و كالدار   أما األصول، و فذلك كاف
بعد مواضعها غلباً و ذهاب القاضي إليها ليشهد على عينها مبحضره متعذر أيضًا عادة النشغاله و 

كفي يف ذالك عدل واحد ي، و فجعل له أن يستنيب عدليني حتاز مبحضرمها، فعليه يف ذلك مشقة
  :له الناظم ا أشار هذا مو   االثنان منزلة القاضي والواحد أ االثنان أوىل يتنزل ذلك النائبو 

  ىلــــــــــــــة جتــــــــة قويـــــــــــــٕاال            مع ش�هب  هــــــف ف�ـــــأ�صل ال توق�و 

  ع ــــــارضة يف املوضـــــــــة حــــــــــــــبي#     يف سوى أ�صل بدعوى املدعي       و

ــ هيا 0ش ــــــــــه -ني -ل+ما لو    د +روض توجــــــع ووان 4ٔ ــــــــــمن ح�   هد         ـــــ

  ان 4ٔحق ـــــاالث#و ذل ـــــــــد عـــــــبواح         Bك@فى يف حوز أ�صل املس�تحق   و 

  

   ع االستحقاقــــــــموان :المطلب الثالث

  مينع االستحقاق أحد أمرين 

إمنا اشرتيته خوف أن يغيب عليه فإذا  :قال وفالفعل أن يشرتي ما ادعاه من يد حائزه فل :الفعل :أوالً 
يشهد قبل  وإال أن تكون بينة بعيدة جداً أ :قال أصبغو أثبته رجعت عليه بالثمن مل يكن له مقال 

يرى أن ال بينة له مث وجد بينة فله القيام  وهو اشرتاه  ول، و الشراء أنه إمنا اشرتاه لذلك فذلك ينفعه
  املطالبة  هأي فل، هالقول قولو  :قال اصبغ، أخذ الثمن منهو 

  68.القيام من غري مانع أمد احليازة أما السكوت فمثل أن يرتكو  :تالسكو  :ثانياً 

مل يصرحوا بذكر موانع االستحقاق إال أن قواعدهم ال تأىب  بقية الفقهاءما صرح به املالكية أما هذا 
: قال ابن عابدين، االستحقاقكونه يبطل و أما السكوت مدة أمد احليازة ، الفعل وهو  69املانع األول

                                                           

  614/ 3لدرديري،ل، الشرح الصغري 296/  5،لحطابلمواهب اجلليل   68
  672/  6 لرحيباينل، مطالب أويل النهى 3/122لشيخ نظام،لالفتاوى اهلندية  انظر 69 
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يف احلقوق اليت ، و به غريهم سوى احلنفية على تفصيل عندهم يف مدته حفلم أقف على من صر  «
  . » 70يتعرضون لذلك يف باب الدعوىو اليت ال تسقط و تسقط به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  343- 4/342ابن عابدين   70
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  أحكام االستحقاق من خالل القواعد  :المبحث الثالث             

  األمور اليت تعرتض حياة الناسمن تكمن أمهية دراسة القواعد الفقهية املتعلقة باالستحقاق يف أنه 
، فاملسلم حيتاج يف حياته إىل االعتماد عليها كثريًا قي ضبط األحكام املختلفة اليت تتعلق كثريًا

  .باالستحقاق، بسبب حوادث التعدي وإحلاق الضرر بالغري يف أمالكه وأمواله

إذا -وذكر أدلتهاعلى شرح القاعدة الفقهية، وبيان معناها،  اً لتايل سوف يكون هذا املبحث مركز وبا
  .مث تطبيقاا ،- ذلك أمكن

وعليه يكون هذا املبحث موسعًا عن املبحثني السابقني، وذلك نظرًا لكثافة املادة العلمية اليت حيويها 
  .وتطبيقاامن خالل عدد القواعد املتعلقة باالستحقاق 

  :فقسمت هذا املبحث إىل مخسة مطالب هي كما يلي

  االستحقاق سبب: األولالمطلب 

  غلة المستحق وتوابعه: لمطلب الثاني

  تجزؤ المستحق: المطلب الثالث

  اقستحقإسقاط اال: المطلب الرابع

  أثر االستحقاق على العقود: المطلب الخامس
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  االستحقاق سبب :المطلب األول

  71االستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع :األولىالقاعدة 

  بيان معنى القاعدة  :أوال

  العادة وقوعه و يغلب يف الظن و الظاهر ما يرتجح 

 ظهور كون الشيء حقا واجبا للغري« :االستحقاق كما سبق تعريفه عند ابن عابدين احلنفي هوو 
بغري عوض  حرية كذلك وأ شيء بثبوت ملك قبلهرفع ملك «  :بأنهاملالكي عرفه ابن عرفة و ،  » 72
73 «.  

، أما مدلوله يف هذه القاعدة اليت بالبينة عند عامة الفقهاءيثبت االستحقاق ذا املعين االصطالحي و 
ال يكون إلقامة و بني أيدينا فأوسع من هذا اال الضيق حيث ينتفي النزاع فيقع االستحقاق بالظاهر 

  .البينة حمل

مثال ذلك يف و وقوعه حيث ال منازع، فالقاعدة تقرر ثبوت االستحقاق بالظاهر الغالب على الظن 
خفايا ال يطلع عليها غريه و وصف مالك اللقطة هلا وصفا وافيا دقيقا يذكر فيه تفاصيل  :إثبات امللك

عند انتفاء ، كون املرأة حتت يد الرجل يعاملها معاملة الزوجة-مثال-يف ثبوت الزوجية و ؛  74 عادة
  .املنازع يف هاتني احلالتني 

  :ثبوت االستحقاق بالظاهر يتجاذبه أصالن شرعيان قويان و 

احلكم ينبين على الظاهر :"معرب عنه بقاعدة، ما للظاهر من تأثري معترب يف األحكام الشرعية:أولهما
  .75"ما مل يتبني خالفه 

                                                           

،  م، دار املعارف ، بريوت، لبنان1989-ه1409، الطبعة األوىل 8/11،لإلمام مشس الدين السرحسيانظر املبسوط  71
  االستحقاق بالظاهر يثبت خصوصاً عند عدم املنازع ولفظه

حاشية ابن عابدين    191/4  72  
  73شرح حدود ابن عرفة ص 470  
 120/9 انظر الذخرية، للقرايف   74  

141/13، شرح النووي على صحيح مسلم   137/15  ي ساملبسوط للسرخ  75  
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احلقوق ال تؤخذ إال :"املعرب عنه بقاعدة وهو ن احتياط ما يقتضيه احلكم باالستحقاق م :ثانيهما
  76"بأسباب ظاهرة الصحة 

كما وضعوا  "77الظاهر حجة لدفع االستحقاق ال إلثباته"قاعدة  فقهاءبني هذين األصلني جعل الو 
  ظاهر قوة الرتجيح يف حمل النزاعإعطاًء لل"اليد دليل امللك"قاعدة 

بني قاعدة و بينها و القاعدة اليت بني أيدينا يف حكم االستثناء من نفي ثبوت االستحقاق بالظاهر، و 
بيان ذلك أن الظاهر أعم داللة من اليد فيشملها و .خصوص من وجهو عموم  "اليد دليل امللك"
كما .امللتقطقرينة ظاهرة دالة على ملكه هلا مع أا بيد  ويشمل غريها كوصف مالك اللقطة هلا فهو 

وقف ملن  وفقد يقع مع انتفاء امللك قطعا كاستحقاق التولية فيما ه، أن االستحقاق أعم من امللك
هذه بصريح قاعدتنا و البينات و مفروضة يف الدعاوى " اليد دليل امللك"مث إن قاعدة ، حتت يده وه

  .78لفظها مقيدة بعدم وجود منازع

  أحكام القاعدة  :ثانيا

فلما كان الظاهر قرينة مرجحة لالستحقاق مع عدم وجود املنازع فإنه بانتفاء املنازع يقوى الظاهر 
 ويؤكد ذلك ابن قدامة يف معرض بيانه وجه جواز أن يشهد مبلك دار أ، و حىت يثبت به االستحقاق

لك ألن اليد دليل امل « :قال.....عقار ملن كانت يف يده يتصرف فيها تصرف املالك للسكىن
  . » 79استمرارها من غري منازع يقويها فجرت جمرى االستفاضة فجاز أن يشهد او 

الذي يعترب يف حال النزاع كالشاهد مث إنه مما يقوي تأثري الظاهر يف األحكام دخوله يف معىن العرف 
كالشاهدين  والعادة هل هي كالشاهد الواحد أ:"الشاهدين تبعا لشطري الضابط اخلاليف وأ
قد نبه اإلمام القرايف على أن األصل يف ذلك قميص يوسف عليه السالم حيث قضي بقده و .  "80؟

                                                           

، حتقيق نزيه كمال محاد وعثمان )ه660ت(يف إصالح األنام للشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالمقواعد األحكام 76 
 دمشقم، دار القلم ، 2000- ه1421الطبعة األوىل 94/2-95مجعة ضمريية،

50/17 املبسوط للسرخسي   77  
  26/12املغين البن قدامةانظر   78

   املصدر نفسه 79
 392ص، دراسة وحتقيق الصادق الغرياين، ،ألمحد بن حيي الونشريسيإىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا مالك إيضاح املسالك   80

   م، دار ابن حزم، بريوت، لبنان2007-ه1427الطبعة األوىل ،
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الذي يظهر أن هذه القاعدة معتربة لدى خمتلف املذاهب الفقهية وإن و ، 81من غري ميني يف حمل النزاع
جمال تطبيقها يشمل كافة أبواب الفقه ذات الصلة بامللك و .كان قد وقع اخلالف يف بعض جزئياا 

  .االستحقاق و 

 :أدلة القاعدة :ثالثا

 .أدلتهاو " 82احلكم ينبين على الظاهر ما مل يتبني خالفه":قاعدة .1
إنه ملا كان الظاهر قرينة مرجحة لالستحقاق مع وجود املنازع يقوي الظاهر حىت يثبت به  .2

  .83االستحقاق

  :تطبيقات القاعدة :ثالثا

وكـــــاءها فأصاب ذلك  و ددها ــعو مسى وزا و ها ــــوصف اللقطة فأخذها مث جاء صاحب من .1
البد من إقامة البينة ؟فعند احلنفية  و،فهل جيرب امللتقط على دفعها إليه مبجرد ذلك أكله 

املالكية  أمااالمتناع حىت يقيم البينة على ملكها  والشافعية خيريون امللتقط يف دفعها أو 
ستحقاقه هلا بظاهر القرائن ألن االستحقاق ، ال84احلنابلة يقولون بلزوم إعطائها له جرباً و 

فاالختالف مل يكن بنفي صالحية هذه القاعدة ، بالظاهر يثبت خصوصا عند عدم املنازع
بل االعرتاض كان من جهة أن الظاهر يف مثل هذه الصورة خاصة ال يكفي ، لالستدالل

افا، وقد يعرف لثبوت االستحقاق ألن إصابة العالمة حمتمل يف نفسه فقد يكون ذلك جز 
احملتمل ال و  يذكر عالماتهو وقد يسمع من مالكه ينشد ذلك ، اإلنسان ذلك من ملك غريه

 يكون حجة لإللزام 
اإلمام فيه وإن مل يأت غريهم دفع إليهم  85ادعاه قوم بغري بينة يتلومو إذا وجد متاع مع لص  .2

بالظاهر عند عدم  االستحقاق يثبتو مل جيد هلم منازع يف ملكه و ألن الظاهر أنه هلم 86
 .املنازع

                                                           

120/9 الدخرية للقرايف انظر   81  
   130/2،حاشية ابن العابدين   141/13املبسوط لسرخسي   82
 26/12انظر املغين لالبن قدامة   83
 2/ 298-299انظر املقنع لالبن قدامة املقدسي ص   84
االنتظار:التلوم   85  



أ�����������ل�ا���ا���ا�����و 	����ق��                               

 

34 

، ألن االستحقاق يثبت بالظاهر يستحق الشفيع الشفعة بظاهر يده إذا مل يكن له منازع .3
 .عند عدم املنازع

، مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه مل يؤخذ منه إذا مل يكن منازع يف ذلك ول .4
ألن املال يف يده يف و رضه خرب املخرب حممول على الصدق يف حقه إذا مل يكن هناك من يعاو 

ألن االستحقاق يثبت بالظاهر عند .  87يزعم أنه ملكه فالقول قوله يف ذلك وهو احلال 
 .عدم املنازع

ال حيكم عليه بإباحته و مجاعة من املياه وكان منبعه مملوكا هلم،  وحتت يد واحد أ وما ه .5
 .ألن االستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم املنازع.88لغريهم

 89شيئاً يف يد إنسان يتصرف فيه دون منازع حل له أن يشهد له مبلكهمن رأى  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

122/9 انظر الدخرية للقرايف   86  
104 /8 انظر  املبسوط السرخسي   87  

،الطبعة 350/3،، حتقيق حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاى لإلمام تقي الدين إبن تيميةالفتاوي الكرب  رانظ  88
 م،، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان1987-ه1308األوىل 

 14/5انظر بدائع الصنائع للكاساين   89
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  90الظاهر حجة لدفع االستحقاق ال إلثباته :نيةالقاعدة الثا

  بيان معنى القاعدة  :أوال

لذا قد يعرب عن الغالب و أن كليهما يغلب على الظن،  وهو الغالب يلتقيان يف جانب و فالظاهر 
بينهما بعض الفقهاء بأن الغالب يكون من غري مشاهدة خبالف الظاهر فإنه يكون قد ميز و بالظاهر، 
ال تعويل عليه؛ألن الظاهر عبارة عما يرتجح وقوعه  « :جزم بأنهو اعرتض الزركشي ذلك و ، مبشاهدة

   » .91للغالب ومسا وفه

دعوى االستحقاق هي منازعة يرفعها شخص على غريه يدعي فيها إخراج شيء من يد حائزه إىل و 
 92نة هلمايال بو يده 

 .إبطاهلاو دحض دعوى اخلصم  وه :الدفعو 

دفع  وإمنا إذا كان املراد هو أن الظاهر ال يكفي إلثبات االستحقاق،  فمعىن هذه القاعدة
  .قاق فالظاهر كاٍف ملن يشهد له بهاالستح

يثبت به ىت حمل إعمال القاعدة وجود منازع للظاهر، أما إذا انتفى املنازع فإن الظاهر يقوى حو 
املسألة يف  وينبغي التنبيه إىل أن بعض مسائل هذه القاعدة قد يكون خفيًا فتبدو ، 93االستحقاق

كأا داخلة يف شق القاعدة القاضي بأن الظاهر ال يكفي لثبوت االستحقاق، مع أا يف و ظاهرها 
إذا ادعى « :مثال ذلك و احلقيقة من متعلقات شقها الثاين القاضي بأنه كاٍف لدفع االستحقاق، 

ل أنكرته املرأة فله الرجعة ألن الظاهر شاهد له ألن الظاهر من حاو قد خال ا و الزوج الدخول ا 
الزوج و فإن قيل الظاهر حجة لدفع االستحقاق .الفحل أنه مىت خلى باألنثى اليت حتل له نزا عليها

                                                           

  50/17املبسوط للسرخسي  90
 م 1982-ه1402، الطبعة األوىل312/1ـ،تيسري فائق أمحد حممودحتقيق زركشي،يف القواعد لبدر الدين ال املنثور 91
 295/1انظر مواهب اجلليل   92
  ، 165/10غين لالبن قدامة ، امل446/5كذلك اية احملتاج ،  120/9انظر الذخرية للقرايف   93
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يدفع و إمنا يريد استحقاق الرجعة بقوله، قلنا ال كذلك بل الزوج إمنا يستبقي ملكه مبا يقول 
  .94 » الظاهر يكفي لذلكو نفسها  استحقاقها

عربوا عن الثاين و أما احلنابلة فيعمل ا يف شقها األول ، فهذه القاعدة مصرح بإعماهلا عند احلنفية
كذلك و  95»إمنا ترجح به الدعوىو الظاهر ال يثبت به احلقوق « :برتجيح الدعوى بالظاهر، فقالوا

ال حيكم ا للمدعى  -املتمسك بالظاهر وهو –أن ميني املدعى عليه (ذكروا و الشافعية و عند املالكية 
لذلك ينبغي للحاكم إذا و اليمني تصرف دعوى املدعي ال غري  )الشارع(عل عليه إذا حلف بل إمنا ج

جمال و ، 96)ال حبيازته بل يقره على حكم ميينهو حلف املدعى عليه أن ال حيكم له مبلك املدعى فيه 
  .االستحقاقو تطبيق هذه القاعدة يشمل كافة املنازعات بامللك 

 أحكام القاعدة :ثانيا

  إن الفقهاء رتبوا على ما غلب على الظن بشهادة الظاهر أنه مستحق لشخص حكمني 

 .أن ذلك ال يكفي لثبوت استحقاق الشخص لذلك الشيء عند وقوع النزاع :أوهلما

  .أن ذلك كاف لدفع دعوى استحقاق غريه له :الثاين

  :ويوضح السرخسي ذلك باملثال التايل

، أو بوجوههما، فاشرتى أحدمها متاعاً، فقال الشريك الذي مل إذا اشرتكا شركة عنان بأمواهلما «
خاصة، وإمنا اشرتيته مبايل لنفسي قبل الشركة، فالقول  يل املشرتي هو من شركتنا وقال هو :يشرته 

قول املشرتي؛ ألن الظاهر شاهد له، واألصل أن يكون كل أحد عامًال لنفسه ما مل يقم دليل على 
امللك له يف املشرتي ظاهر، واآلخر يدعي استحقاق بعض ما يف يده عليه ؛ عمله لغريه، وألن سبب 

قيام عقد الشركة بينهما يف هذا  ):فأن قيل(من شركتنا  هو ما :فكان القول قول املنكر مع ميينه باهللا
يف قوله اشرتيته قبل عقد الشركة يدعي لنفسه تارخياً  فهو النوع دليل ظاهر على أن املشرتى بينهما،

                                                           

املبسوط السرخسي   26/6 94  
 بن عفان للنشر والتوزيعدار ا، 2004،السنة 488، صيدريسإلالواحد ا عبدل القواعد الفقهية من خالل كتاب املغين 95
، دار 350/1،، حتقيق يوسف علي بديوي و أخرينالقرطيبلإلمام أيب العباس أشكل من تلخيص كتاب مسلم انظر املفهم ملا  96

 الكلم الطيب دمشق،بريوت
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نعم هذا نوع ظاهر يشهد لآلخر، ):قلنا.(سابقًا يف الشراء، ومثل هذا التاريخ ال يثبت إال حبجة 
وحاجة اآلخر إىل إثبات .ولكن الظاهر حجة لدفع االستحقاق؛ فال يثبت االستحقاق ا

االستحقاق، فال يكفيه الظاهر لذلك، فأما حاجة املشرتي إىل دفع االستحقاق لآلخر عما يف يده، 
  .»  97لظاهر يكفيه لذلكفا

ومعىن ذلك أنه إذا احتيج إلثبات االستحقاق مل تكف شهادة الظاهر، وإذا كان املراد دفع 
استصحاب احلال معترب يف إبقاء ما  « وبعبارة أخرى .االستحقاق عمن يشهد له الظاهر اكتفي به

  .» 98 كان على ما كان غري معترب يف إثبات ما مل يكن ثابتاً 

  القاعدة ةدلأ :الثثا

�30, ا���س ����اھ1  ��{:قال -- أن رسول اهللا- -ابن عباسحديث  .1

�� �-, ا����, �-��وأ��ا�
1 و8د�, �7س د��ء ر��ٍل �� 99}��9 ا�
ر�� �� =��ة و��ء ر�� ��  ;	��ت  {:حديث علقمة بن وائل، عن أبيه قال .2

 ن ھDا B �C-"�< �-, أرضإر)�ل هللا  ��:، ��ل ا�?;	�<--إ�, ا��"<

>�F G7�= >� ، ل ا��9�ي��:�  �
�� �� H�� �
، ھ< أرJ< �< ��ي أزر�
��L؟:"�-?;	�< -- ��ل ر)�ل هللا� Mل" أ��C:8، ل�C:"����� M-� "

 ��-� N-  �� ,-� >��"� 8 	��� ��	ا ا�Dل �� ر)�ل هللا إن ھ�C،رع و�$� H��
�ل ر"��M� H ��� إ8 ذ�O ��":M<ء ،��ل �، N-?�- )�ل هللا، ��37-� �

�R=-� ظ-��ً ،:"��� أد�	 -� ���� ,-� N-  �S� هللا أ�� ��-����  �ھو�
 100}�0	ض

فيه دليل "لكن اليمني على املدعى عليهو "--قوله:وجه الداللة يف احلديث األولو  -
انتفاء و مته براءة ذ وهو اهر ؛ ألنه متمسك باألصل الظى أن القول قول املدعى عليهعل

توجيه اليمني إليه دليل على أن الظاهر ترتجح به الدعوى ، و   101حق الغري عما يف يده
  .ال يثبت به االستحقاقو 

                                                           

 168/11-169املبسوط للسرخسي  97
34/11 املبسوط للسرخسي   98  

 1711رقم احلديث  1336/3، رواه مسلم  4552 رقم احلديث    35/6رواه البخاري   99
  .من حديث وائل بن حجر رضي اهللا عنه 139رقم احلديث  123/1رواه مسلم  100

 166/3املغين البن قدامة  انظر   101
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أن اخلصومة يف هذه الواقعة قد انقطعت بسقوط قول :وجه الداللة  يف احلديث الثاينو  -

 ووضع اليد على الشيء، فل وهو ترجيح قول املدعى عليه؛ ألن الظاهر معه و املدعي 
على أن به احلق كالبينة ما وجهت إليه اليمني، فدل ذلك كان جمرد وضع اليد يثبت 

  .الظاهر حجة يف الدفع ال يف االستحقاق
ظاهر هذا احلديث أن املدعى عليه إذا حلف، انقطعت حجة و « :العباس القرطيب ول أبو يق

على ملكه يف ظاهر األمر، غري أنه ال حيكم له احلاكم مبلك و لقي املدعي فيه بيده و خصمه 
  102»مل جير ما يزيله عن حوزهو ذلك؛ فإن غايته أنه حائز 

  :تطبيقات القاعدة: رابعا

بيعت دارًا جبنبها  وللذي يف يده، فلكانت دار يف يد رجل فزعم آخر أا ملكه فالقول   إذا .1
فأراد من هي بيده أن يأخذها بالشفعة ال يأخذها مبجرد اليد حىت يقيم بينة أا ملكه ألن 

األخذ من يد املشرتي استحقاق فال ميلكه و امللك بظاهر اليد يصلح للدفع ال لالستحقاق 
 .103بدون البينة

الوكيل قد قبضتها  بصدقة فوكلت وكيًال بقبضها مث ماتت؛ فقال ووهب المرأة هبة أ ول .2
قد قال الواهب و فيه، دفعتها إليها فالقول قول الوكيل، ألنه خيرب مبا جعل مسلطًا عليه أمينًا و 

ألن الواهب يدعي الضمان لنفسه عليه فال ، قبضتها بعد موا فالقول قول الوكيل أيضاً 
من الظاهر، فأن كون القبض حادثًا حيال حبدوثه على أقرب األوقات نوع يصدق إال حبجة،

للواهب أن ات الضمان على الوكيل إال أن تكون قائمة بعينها فيكون ال يكفي الظاهر إلثبو 
 104.الظاهر يكفي لدفع االستحقاقو يرجع فيها ألنه ينفي استحقاق املرأة عنها 

ال يقسم ماله بني ورثته، ميت يف حق  يف الشرع أنه حي يف حق نفسه حىت حكم املفقود .3
باستصحاب احلال معترب يف  إذا مات أحد من أقربائه؛ ألن ثبوت حياته وغريه حىت ال يرث ه

                                                           

  350/1 ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  للحافظ أيب العباس القرطيب  102
، الطبعة األوىل 339/10ن،، حتقيق أمين صاحل شعبااملعروف ببدر الدين العيينحلسني شرح اهلداية حملمود بن ا انظر البناية 103

 م، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان2000-ه1420
 142/19 ،أنظر املبسوط السرخسي  104
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ماله  يف االمتناع من قسمةو يكن ثابتاً، غري معترب يف إثبات ما مل كان إبقاء ما كان على ما  
ألن ، و الغري إثبات أمر مل يكن ثابتًا لهويف توريثه من ، ما كان على ما كانبني ورثته إبقاء 

الظاهر حجة لدفع االستحقاق وليس حجة لالستحقاق، فال و باعتبار الظاهر،  حياته 
 105.هلذا ال تتزوج امرأتهو يندفع به استحقاق ورثته ملاله ذا الظاهر؛ و يستحق به مرياث غريه 

قالت و مت قبل موته، ختته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته فقالت أسلو مات مسلم  ول .4
ال حيكم احلال؛ ألن الظاهر ال يصلح لالستحقاق و بعده فالقول للورثة،  سلمتأالورثة 

أيضًا فحاصله أن يشهد هلم ظاهر احلدوث و أما الورثة فمرادهم الدفع و مقصودها ذلك، و 
هم و يصلح للدفع و يف املسألتني  هي تدعي به االستحقاقو الظاهر ال يصلح لالستحقاق 

 106.يدعون به الدفع فكان القول قوهلم يف املسألتني
كذا الدابة اعتبارًا للظاهر ألن و له  وعليها فه وعلى دابة ه وإذا وجد مع اللقيط مال عليه أ .5

له ظاهراً لعدم اليد و اللقيط ملا كان يف دار اإلسالم كان حراً من أهل امللك، فما كان معه فه
ثبت  والظاهر يكفي للدفع ال لالستحقاق فل :فإن قيل.تة عليه كالقميص الذي عليهالثاب

امللك للقيط ذا الظاهر كان الظاهر حجة مثبتة وليس كذلك أجيب بأن هذا الظاهر يدفع 
 . 107دعوى الغري 

ال حق للمدعي فيها إذا و ، هي يف يد أحدمها وحده فهي له مع ميينه أا لهو  إذا تداعيا عيناً  .6
ال يثبت امللك باليد كثبوته بالبينة ألن الظاهر ال و من اليد امللك مل تكن له بينه ألن الظاهر 

  108.تثبت به احلقوق بل ترجح به الدعوى

  

  

                                                           

35-34/11   105 ،نفس املصدر 
، الطبعة األوىل 200/4،الشلىبوحباشية العالمة شهاب الدين  تبني احلقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي انظر  106

 ه، املطبعة األمريية، ببوالق، مصر1315
 116/6 ،انظر العناية شرح اهلداية 107

،الطبعة 385/6،، حتقيق جلنة متخصصة يف وزاره العدللشيخ منصور بن يوسف البهويت انظر كشاف القناع من منت اإلقناع  108
 العربية السعوديةم ، وزارة العدل ، اململكة 2003- ه1424األوىل



أ�����������ل�ا���ا���ا�����و 	����ق��                               

 

40 

  109إذا وقع حقاً هل يفيده إذا وقع تعديًااالستحقاق  ما يفيد :ثالثةالقاعدة ال

  بيان معنى القاعدة  :أوال 

الواردة يف القاعدة إجياد السبب " ما يفيد االستحقاق"أما املقصود بعبارة ، االستحقاق سبق تعريفه
  .يوجب املطالبة ما وامللك أو الذي يوجب احلق 

أن األصل يف اختاذ األسباب اليت يرتتب على حصوهلا حصول االستحقاق  واملدلول العام للقاعدة هو 
أفادت ما هي له وحصل املقصود وصحة التملك؛ إذا وقعت على وجه شرعي ال يلحق ضررا بالغري، 

فإن وقعت على وجه فيه تعد على حقوق اآلخرين املعصومة، فهل تفيد ذلك االستحقاق كما .منها
  110؟قعت ال على وجه التعدي أي و ، حقوقعت من وجه  ول

فالقاعدة تتعلق ، متعددةو أما تطبيقاا فكثرية ، وصيغة هذه القاعدة شافعية املنشأ مل ترد عند غريهم
يف  وال تتعلق بالتعدي على ما هو غري ذلك، و األرض املوات و الكأل و مباح كاملاء  وباستحقاق ما ه

�H �0	ق ظ��1  � {حقًا ألنهملك الغري ألنه مصون، فالعدوان ال يكسب املتعدي �{
ال و ، 111

  .جيوز ألحد أن يقبض ملك غريه بغري إذنه كما ورد يف القواعد السابقة 

مل يُتم و د حجر أرضًا مواتًا ــات، بأن كان قــــفإذا كان أحد الناس أحق بتملكه شيء من املباح
صاحب األرض أحق به لكونه و –مباح التملك للجميع كالصيد  ودخل ِملكه ما ه وأ 112إحياءها 
فاختذ سببا من أسباب فإنه تعدي عليه غريه ممن له استحقاق أيضا يف ذلك املباح،  -113يف أرضه

 حاز الصيد، فهل و بيتًا مملوكني  ودخل أرضًا أ ور، أاالستحقاق كأن أحيا األرض املوات قبل احملج
  .ون األول؟ فيه خالفميلك الثاين ذلك املباح د

                                                           

 185/2،، األشباه والنظائر البن امللقن297/1،لسبكيلاألشباه والنظائر 109
 145ص 747معلمة زايد للقواعد الفقهية  القاعدة  110
من حديث  1378رقم احلديث  662/3-663، والرتمذي 3068رقم احلديث  510/3نص حديث رواه أبوداود  هو 111

  حديث حسن غريب:وقال الرتمذي  -رضي اهللا عنه– سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل
مجع تراب، وذلك ال يفيد امللك  قصيات أو غرز خشبات أو عبارة عن وضع عالمة للعمارة من نصب أحجار أو"التحجري  112

  "بل جيعله أحق به من غريه 
 160/3كشاف القناع للبهويت   انظر  113
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ز بني فعلي املتعدي، حيث جعله مستحقا ملا عليه مي  دون املتعدى التملك للمتعدي فمن قال بأن
تصرفه يف ملك غريه بغري إذنه، فمن جهة ال جيوز التصرف يف ملك  وإن كان آمثا بدخوله أو أخذ 

 نه حقق سببألمن جهة أخرى له االستحقاق ، و فيه كان متعدياً إذا تصرف آخر و الغري بال إذن 
  .من مث صح منه ذلك التمليكو   114كان ظاملا   إنو  امللك

ال جيوز للمعتدي و من قال بأن املتعدي ليس له استحقاق، نظر إىل أن املتعدى عليه أحق بالتملك و 
ما يستحقه اإلنسان جيب أن يصل إليه بطريق حق ال باطل، ألن القاعدة و ، 115أن يبطل حق غريه

  ".حيرم تقريرهو الظلم جيب دفعه :"تنص على أن 

؛ له على قولني عمومًا عند املذاهبمسائيف التملك يف صورة التعدي خمتلٌف و ثبوت االستحقاق و 
النظائر اليت تدخل حتت و قد فرق الشافعية بني بعض األشباه و .116إن كان الغالب تصحيحهو 

العكس، بني من عشش  ويف ترجيح تصحيح متلك املعتدي يف االستحقاق أالقاعدة، كتفريقهم 
من حجر مواتاً و من دخل السمك مع املاء حوضه فصاده غريه، و ملكه فأخذ فرخه غريه،   الطائر يف

فأحياها غريه، فمالوا إىل منع استحقاق الغري ملا أخذ على وجه التعدي فيما ذكر من الصور األوىل، 
وجه الفرق عندهم أن و   117إن كان عاصيا آمثا بفعلهو غلبوا صحة ملك من أحيا ما حجره غريه و 

 118رىخر غُري املالك فليس اإلحياء تصرف يف ملكه خبالف الصورة األاملتحج.  

تبع  وأما املالكية فلم تظهر عندهم هذه القاعدة، ألم يرون أن املباح إذا كان يف مكان مملوك فه
من ذلك و من مث ال حيق ألحد أن يأخذ شيئًا منه إال بإذن صاحبه، و للمالك يعترب ذلك حوزا له، 

يبيحون لصاحب األرض مثال أن يبيع الكأل و غريه، و مسك و الصيد الذي يدخل أرضا مملوكة من طري 
فيها مسك، و حبرية يف أرضك  وغدير أ وبركة أإن كانت « :إن كانوا يقولونو العشب الذي يف أرضه و 

عدوا ذلك الصنيع من مكارم و « ، 119 » فال متنع من الصيد فيها ممن ليس له فيها حق

                                                           

 185/2األشباه والنظائر البن امللقن  رانظ 114
 288/5انظر روضة الطالبني للنووي  115
   287/5، روضة الطالبني للنووي 367/2انظر املغين احملتاج  للشربيين  116
   250/3املغين احملتاج  للشربيين ،  373/7روضة الطالبني للنووي  انظر 117
  املصادر نفسها 118
  167/6انظر للذخرية للقرايف  119
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دخلوا يف اخلالف الوارد يف القاعدة ألن من مث مل يو إال أم مل جيعلوا املنع حمرما،   120 »األخالق
الكأل بأرض غري مملوكة، الناس فيه سواء اتفاقاً، ليس ألحد « :األصل عندهم ممنوع قال ابن رشد

ض اململوكة أقسام ما باألر و ، ..........فإن جاء رجالن لكًال موضع كانا فيه أسوة ، ال بيعهو منعه 
ممن يريد الرعي منعه و له بيعه و را أحق مبا ا من الكًال ، اجلناتو احملظرة باحليطان كاحلوائط :
  121»إن مل حيتج إليهو حتشاش الاو 

  :أدلة القاعدة :ثانيا

  األدلة على أن املتعدي يف سبب االستحقاق مستحق �

أخذ أصحاب هذا الرأي بعموم األحاديث اليت جتعل الناس متساوين يف استحقاق املباح دون  :أوال
  :من هذه األحاديثو بني ما أخذ ال على ذلك الوجه و تفصيل بني ما أخذ على وجه التعدي 

، فعموم هذا احلديث 122}ا���روا�X9 وا��W-��ن O	=�ء �< UVث ا���ء {:حديث .1
ه باحليازة، سواء كان يف أرض ـــلكه للجميع مستحقًا ملن سبق إليـــمتباح ــــجيعل ما ذكر من امل

 .123غري مملوكة  ومملوكة أ
}ِ��, �"�ح ��� )"�{ :حديث .2

أما حديث مىن مباح ملن سبق و « :قال النووي، 124
  » 125.....فمحمول على مواا

                                                           

  املصدر نفسه  120
دار  م1994-هـ1416األوىل،  :الطبعة،17/6،العبدري الغرناطيأيب القاسم  مد حمل ،ملختصر خليل انظر التاج واإلكليل 121

 الكتب العلمية، بريوت لبنان
عن رجل من املهاجرين من  3471رقم احلديث 173/4-174، وابوداود23082رقم احلديث  174/38رواه أمحد  122

رجاله ثقات، وقال البوصريي يف املصباح :190، وقال ابن حجر يف بلوغ املرام ص -صلى اهللا عليه وسلم–أصحاب النيب 
  سناد صحيح رجاله ثقات إهذا :266/2

عمر عبد الرب، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي و حممد عبد الكبري  يبألالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  انظر 123
 البكري 

 193/6بدائع الصنائع   ،1/19،
رقم  219/2، الرتمذي  2019رقم احلديث   212/2، أبوداود 25541، رقم احلديث 471، 349/42رواه أمحد 124

  -رضي اهللا عنها–،كلهم عن عائشة   )3007 -3006(الرقم  1000/2وقال حديث حسن، وابن ماجه  881احلديث 
 ،مكتبة اإلرشاد، جدة 238/9حتقيق حممد جنيب املطيعي،لنووي،شرح املهذب للشريازي لإلمام أيب زكريا ااموع  كتاب125
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�! ا���ء إ8 ��  �� ���--أن ر)�ل هللا{ :حديث .3� �� ,
7{
قال ، 126

حرم دخوله ألجل أخذ ذلك و –املعدن اجلاري و حنوه و الشوك و يف معناه الكأل و « : الرحيباين
أخذ شيئًا من  ولتعديه بتصرفه يف ملك غريه بغري إذنه، فل-إن حوطت بغري إذن رب األرض

 .  127 » ذلك ملكه مع حترمي الدخول

 وكما ل" كان ظاملاإن  و حقق سبب امللك "استدلوا بأن الذي استحق املباح على وجه التعدي :ثانياً 
  . 128اشرتىو دخل يف سوم أخيه 

  :األدلة على أن املتعدي يف سبب االستحقاق غري مستحق �
�H �0	ق ظ��1  �{عموم حديث  .1�{

اآلخذ على وجه التعدي ظلم أخاه عندما و 129
 .عندما تصرف يف ملكه بغري إذنهو أحق به منه،  وسبق إىل ما ه

أول القائلون باملنع بأن ذلك فيما كان يف  وفه }........ا���س O	=�ء �< ا�X9{حديث .2
يف هذا احلديث دليل على أن و  « :يقول ابن عبد الرب.الفلوات ال ما كان يف أمالك الغري 

ا�X9 وO	=�ء �< ا���ء ا���س {معىن احلديث اآلخر  وهو  الناس شركاء يف الكأل

ما ال و الصحاري و  ذهب إىل أن ذلك يف كأل الفلوات-رمحه اهللا–إال أن مالكا  ،}ا���رو
غريه و .منه فإن ذلك له جعل الرجل أحق بكأل أرضه إن أحب املنعو متلك رقبة األرض فيه، 

غري  والكأل حيث صار غري مملوك، ومن سبق إليه بالقطع كان له، يف أرض مملوكة أ :يقول 
لئال مينع ما ليس له  ملا ي الرجل عن منع فضل ماء قد حازه باالحتفار:عمر ومملوكة قال أب

أن و أنه فيما ال ميلك من الفلوات،  :كما قال مالك  - اهللا اعلمو –منعه، دل على أن ذلك 
  .130 » يف أرض غري مملوكة من املوات ذلك املاء ماء اآلبار احملتفرة هناك لسقي املواشي

  

                                                           

د أخذت هذا قعن ايب بكر بن عبد اهللا بن ايب مرمي هذا الكتاب خمطوط و  381رواه ابوعبيد القاسم يف كتاب األموال ص 126
  التخريج من معلمة زائد للقواعد الفقهية واالصولية 

  162/3،كشاف القناع للبهويت   24/3مطالب أويل النهى للرحيباين 127
 185/2، األشباه والنظائر البن امللقن 287/5روضة الطالبني للنووي   128

  سبق خترجيه  129
 2/19-1  التمهيد البن عبد الرب   130
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  :تطبيقات القاعدة :ثانيا

أعلم عليه عالمة، مل ميلكها بذلك غري أنه أحق و ر أحد على موضع يف أرض موات حج  اإذ .1
مل حييها حىت مضت ثالث و حيييها فيملكها، فإن تركها كذلك و ا من غريه حىت خيرجها 

إن غلبه أحد أخذها منه يف السنني و كانت ملن أخذها بعد ذلك و سنني مل يكن له فيها حق، 
 .131أحياها صارت له دون الذي أخذها أوالو الثالث 

مع ذلك ليس لغري مالك األرض أن يأخذ منه و ، 132إن كان يف أرض مملوكةو س مملوكاً املاء لي .2
استقى من ذلك و شيئا، ألنه حيتاج أن يتخطى يف ملك غريه بغري إذنه، فإن ختطى بغري إذنه 

ليس عليه رده، كما إذا توغل يف أرضه صيد فليس لغريه أن يأخذه، ألنه حيتاج أن و املاء ملكه 
 .133ختطى فأخذه ملكهو ذلك ال جيوز، فإن خالف و بغري إذنه  يتخطى ملك غريه

 .134إن كان دخوله حمرماو احتش منه، ملك احلشيش و غريه بغري إذنه إذا دخل ملك  .3
ميلكه من أخذه و ه إذا مل ُحيزه إذا عشش الطائر يف أرض مملوكة فإن صاحب األرض ال ميلك .4

رب األرض حموطاً عليها ألنه من املباح، لكن ال جيوز له دخول ملك غريه بغري إذنه إن كان 
بال –أال بأن مل حيوط عليها جاز الدخول بال إذنه و ألنه تصرَف يف ملك غريه بغري إذنه، 

ذ اآلخ غريه بصحة ملكو رجح النووي و ، 135لداللة القرينة على رضاه حيث مل حيوط -ضرر
 .136إن مل يستأذنو مطلقاً 

إذا دخل السمك مع املاء حوضا مملوكا، فأخذه أحد من غري أن يستأذن من صاحب  .5
احلوض، فهل يصح متلكه مع أنه معتد يف عدم االستئذان أم يصح متلكه ألنه حازه فيه 

 .وجهان بناًء على القاعدة

                                                           

 150معلمة زايد للقواعد الفقهية واالصولية ص  131
 320/4أنظر املغين البن قدامة 132
    507/7أنظر احلاوي الكبري للماوردي  133
 193/6بدائع الصنائع  134
 161/3كشاف القناع للبهويت انظر   135
   185/2، األشباه والنظائر البن امللقن157/3، املنثور للزركشي 255/3انظر روضة الطالبني للنووي  136
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يأخذها إال يكره له دخول املعادن اجلارية مباحة على كل حال، فيجوز ملن سبق إليها أن  .6
، توابعهاو فيها ألا من منائها  روي أا متلك مبلك األرض اليت هيو ملك غريه إال بإذنه، 

 .137مثرتهو فكانت ملالك األرض كفروع الشجر اململوك 

  138بالحاجةال  االستحقاق بالسبب :القاعدة الرابعة

  بيان معنى القاعدة :أوال

أمكن قسمة هذا املباح فيما بينهما فإنه و املباح اثنان فأكثر  هذه القاعدة تبني أنه إذا سبق إىلف
، دام أما استويا يف سبب التملك عدم حاجة اآلخر ماو ال ينظر إىل حاجة أحد السابقني و ، يقسم

�� )"� إ�, ��  {ذلك للحديث و أحق به لؤلؤ و لقطة و حطب و عنرب و السابق إىل املباح كصيد و 


� 1-W� �� :اإلباحة يف اللغة و ؛ فهذه القاعدة مبناها متلك املباح .139}أ � �� ��W� 1"� إ�
 .140املباح خالف احملظور، و أباح الشيَء أطلقه، و َأحبتك الشيء َأحللته لك:اإلحالل، تقول 

، أحد أقسام احلكم الشرعي اخلمسة وهو ، إطالق عند االصوليني :يف االصطالح للمباح إطالقانو 
  . 141تركه و ما خري الشارع املكلف بني فعله  :يعنون بهو 

ال يوجد مانع شرعي من ، و ما مل يدخل يف ملك حمرتم« :املراد به، و اإلطالق الثاين له عند الفقهاءو 
 142 » البحرو صيد الرب ، و األشجار يف الرباري غري اململوكةو الكأل يف منابته و متلكه، كاملاء يف منابعه 

كما أن له إطالقاً آخر .143أحد األسباب الشرعية الصحيحة للملكية  وه، و اهللا تعاىل واملبيح فيه هو 
كالطعام يقدم ،  االنتفاع به وعند الفقهاء ؛ حيث يطلقونه على ما جييز مالُك الشيء للغري أخذه أ

  .اإلنسان واملبيح فيه ه، و يلتقطه الناس فيأخذونهو ما ينثر يف املناسبات ، و للضيف
                                                           

 333/2املغين البن قدامة   137
  198/4مطالب أوىل النهى  للرحيباين   138
، 11779، رقم احلديث 236/6، والبيهقي يف السنن الكربى 3066، رقم احلديث 509/3رواه أبوداود يف سننه   139

  -رضي اهللا عنه–، من أمسر بن مضرس 814، رقم 280/1والطرباين يف الكبري 
  )ب وح (منظور مادة لسان العرب لالبن   140
 69/1، املوافقات للشاطيب 168/1انظر اإلحكام لآلمدي   141
 336/1املدخل الفقهي العام للزرقا   142
 335/1انظر املصدر نفسه   143
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حذراً ، و القسمة ممكنةو الستوائهم يف السبب ، أكثر بالتساوي ويقسم ما أخذ من ذلك بني اثنني أو 
امللك و التاجر ألن االستحقاق بالسبب ال احلاجة و ال فرق يف ذلك بني ذي احلاجة و من تأخري احلق 

  144نع غريه منه ال مي، و فال ميلك ما مل حيزه، مقصور فيه على القدر املأخوذ

   145كل ما يتوصل به إىل مقصود ما  وه :فالسبب لغة 

   146 » يلزم من عدمه العدم لذاتهو  ما يلزم من وجوده الوجود« :أما اصطالحاً 

منه مسي الطريق حمجة، و إتيانه، و قصد الشيء  وهو  مأخوذ من احلج :مبعناها اللغوياحلاجة تكون و 
   147يطلب للمنفعةو ما يقصد  وهو :منه يف االشتقاق األكرب احلاجةو 

 وجة يف اللغة فكل ما يقصد من أجل جلب منفعة أامطابق ملا ورد يف تعريف احل وه :أما اصطالحاو 
  .دفع مضرة فتسمى حاجة اصطالحاً 

  تطبيقات القاعدة  :ثانيا

؛ ألنه قابل ال يتأخران يف قسمته بينهمو فإنه يقسم بينهم بالسوية سبق اثنان إىل مباح  ول .1
 كالمها استحقهو للقسمة 

ضاق و إىل مدرسة  وأإىل رحبة املسجد غري احملوط و سبق اثنان فأكثر إىل الطريق الواسع  ول .2
 .القرعة مميزة و املكان عن انتفاع مجيعهم أقرع ؛ ألم استووا يف السبق 

  

  

  

  

                                                           

 أنظر املصدر السابق  144
 300/1انظر املصباح املنري   145

 445/1شرح الكوكب املنري البن النجار   146
 242/2لسان العرب البن املنظور   147
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  148االستحقاق ال يثبت باالحتمال :خامسةالقاعدة ال

 القاعدةبيان معنى  :أوال

من حيث إن الدليل حيتمل ، دخول الشك يف ثبوت السبب املوجب لالستحقاق وه :االحتمال 
فإذا وجد ، مدعيهو االستحقاق معناه ثبوت احلق لطالبه ، و عدم ثبوتهو ثبوت االستحقاق ، األمرين

 .االحتمال فإن االستحقاق ال يثبت

  

  تطبيقات القاعدة :ثانيا 

الضمان لوجود الشك القاتل فال يثبت عليه  واملتلف أ وهوقع الشك يف كون فالن إذا  .1
 .االحتمال و 

ال ، مل يأت ببينة على قولو يستحق مرياثه ،، و إذا ادعى جمهول النسب أنه ابن فالن امليت .2
 .الكذبو يستحق من املرياث شيئاً؛ ألن كالمه حمتمل للصدق 

  149يبقى االستحقاق ببقاء السبب :سادسةالقاعدة ال

  عنى القاعدة مبيان  :أوال

يصل و ؛ أي ما يستحقه اإلنسان استحقاقه وفمن ُحق له شيء فه، االستحقاق استفعال من احلق
  إليه بطريق حق ال باطل كاإلرث مثالً 

  سبب استحقاقه له ما بقي  فمن استحق شيئاً بسبب فإنه ما يستحقه يبقى مستحقاٌ 

  

  

                                                           

فقه اإلمام أيب حنيفة لإلمام برهان الدين أيب املعايل النجاري، حتقيق عبد الكرمي سامي احمليط الربهاين يف الفقه النعماين   148
   م ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان2004-ه1424الطبعة األوىل،409/9اجلندي، 

  204/5املبسوط للسرخسي   149
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  تطبيقات القاعدة :ثانيا

املرياث من زوجه ما بقيت الزوجية بينهما إىل املوت، فإذا وقعت يستحق كل من الزوجني  .1
 .150الفرقة بينهما بأي طريق انقطع استحقاق احدمها من اآلخر

 الزوجة تستحق النفقة على زوجها ما دامت الزوجية قائمة بينهما  .2
،  بالقرابة يبقى له استحقاق للمرياث ما بقي سبب التوريث إال أن يطرأ مانعالوارث  .3

 .القتل  والف الدين أكاخت
إذا كانت –فإذا تطاولت العدة باملرأة ، ة واجبة على الزوج طيلة مدة العدةدإن نفقة املعت .4

عند –األشهر  وفالنفقة هلا واجبة حىت تنقضي العدة باحليض أ–احلمل  والعدة باألقراء أ
  .ألن سبب االستحقاق قائم  -اإلياس

  

  توابعهو غلة المستحق  :المطلب الثاني

   151صل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة ألااستحقاق  :القاعدة األولى

   152استحقاق األصل سبب الستحقاق المتولد منه :والقاعدة الثانية

  تينبيان معنى القاعد :أوال

 وأ، ما يستند وجود الشيء إليه :أما األصل فيقال يف اللغة، البينة، و أن بينت معىن االستحقاقو سبق 
  .  153ينبين عليه غريهما  وه

أي احلكم املتيقن الذي جيري :أما الفقهاء فأطلقوا األصل على عدة معان منها املستصحب 
منه و  أي املتيقن املستصحب ، شك يف زواهلا فاألصل الطهارةو من تيقن الطهارة :وحن، استصحابه

                                                           

  م، مؤسسة الرسالة، بريوت ، لبنان2003-ه1424طبعة األوىل ،الـ265/12صـديق البـورنود حملمـ موسوعة القواعد الفقهية 150
 110/17السرخسي، املبسوط   151
  املصدر نفسه 152

 177/17املبسوط للسرخسي،  
  14/18، تاج العروس مادة أصل 3/481،  القاموس احمليط 11/16انظر  لسان العرب مادة أصل   153
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قوهلم األصل يف  منهو الرجحان ، و الدليل وكذلك هو ، األصل براءة الذمة ، األصل العدم:قوهلم 
  مأخوذ:الزوائد لغة و  .154أي أحد أركان القياس: املقيس عليه، و القاعدة، و الكالم احلقيقة أي الراجح

  .155الزيادة خالف النقصانو  والنم وهو من زيد  

الدال على الكثرة  - مبعناه االصطالحي العام–مطابق ملا ورد يف تعريف الزيادة لغة  وه:يف اصطالًح و 
، كذلك االنفصال اصطالحًا له نفس املعىن 156االنقطاع  واالنفصال ه:، أما املنفصلة لغة والنمو 

  .قيل االنفصال حدوث هويتني و اللغوي 

ذلك إذا وجدت بينتان متعارضتان ، و يف إدعاء الولد خاصةً ، هذه القاعدة واردة يف باب الدعاوي
عليه و ، البينةو العتضاد بينته باألصل فالقول قول مالك األصل ، على ملك شيء متفرع عن أصل

أيضًا مستحق للزوائده  وسبب كان فه وتدل هذه القاعدة على من استحق األصل بأي معىن أ
أستحق مجيع لوازمها اليت كانت فيها ، فمن استحق سيارة .عرفا ومتمماته عقال أو توابعه و املنفصلة 

  .ألا من توابع السيارة  ؛أفرشتها ومقاعدها و  كالعجلة االحتياطية للسيارة،  حىت اليت أضيفت هلا وأ

  القاعدتين أدلة :ثانيا

 157"التابع تابع "قاعدة  .1
 158"مناء امللك ملالكه"قاعدة  .2
 .  159"التبع ميلك مبلك األصل"قاعدة  .3

  

                                                           

املسمى بـ خمتصر التحرير للعالمة حممد الفتوحي املعروف بإبن النجار، حتقيق الدكتور حممد الزحيلي  انظر شرح الكوكب املنري  154
نهاج األصول لعبد الرحيم يف شرح ماية السول و ، ، من اصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية و األوقاف39/1و الدكتور نزيه محاد،

 ، عامل الكتب16/  1،طيعي، الشيخ حممد خبيت امل) ه772ت(األسنوي  بن احلسن
 198/3لسان العرب البن منظور   155
  املصدر نفسه  156
، حاشية 253، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص120، األشباه والنظائر البن جنيم، ص117األشباه والنظائر للسيوطي ص 157

  520/1ابن عابدين 
 216/5شرح السري الكبري للسرخسي  158
 159/23املبسوط للسرخسي   159
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  تينتطبيقات القاعد :ثالثا

زوائد ولدها ألا و ثبت أا مستحقة فلمستحقها البقرة  و ولدت و من اشرتى بقرة مث محلت  .1
 .ال يعود املشرتي على البائع بالثمن ، و ملكه

مث نفدها الوصي فجاء ، أوصى بوصايةو حضرته الوفاة و صار له أمالك و إن اشتهر عبد حبرية  .2
ال حاجة حج ، و مل يضمن وصي صرف املال فيما أمر بصرف فيه، استحقهو سيده بعد ذلك 

قائم بيد  وهو ما بيع و ن تركته ملا بيع يأخذ السيد ما كان باقياً م، و كما أوصى،  عنه من تركته
 160.املشرتي مل يفت بالثمن الذي اشرتاه به املشرتي

ال شيء و فلصاحبه أن يأخذه  ،ازدادت قيمته بذلكو مسن و من غصب حيواناً، فكرب يف يده أ .3
 .161فهي تابعة له، ألن الزيادة مناء ملك املالك ؛عليه للغاصب

، أخذ أجراعليه يو  ، ألا ملكهفللمستحق أخذ العنياملؤجرة كلها ثبوت استحقاق العني  .4
 .ألا مناء ملكه الثابت

هذا كثرياً ما جندهم يف كتب األولني، و ولكن   ،هلم يف هذا العصراحلاجة لم تعد فما املثالني التاليني أ
    يف هذه التطبيقات  ما دفعين أن أضعهم

  وإن أقر ا، فإنه يأخذها وولدها ومن اشرتى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة .5
وجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإا كامسها مبينة فيظهر ا ملكه ، و لرجل مل يتبعها ولدها

أما اإلقرار حجة قاصرة يثبت امللك يف املخرب به ، من األصل والولد كان متصال ا فيكون له
 162. فال يكون الولد له وقد اندفعت بإثباته بعد االنفصال، ضرورة صحة اإلخبار

إذا كانت أمة يف يد رجل ويف يده ولد هلا، ويف يد آخر ولد هلذه األمة فادعى الذي حتت  .6
يده األمة أن الولد اآلخر له وأن األمة أمته وأقام البينة على ذلك، فإنه يقضي باألمة والولدين 

 . 163مجيعاً للذي األمة حتت يده
                                                           

صححه حممد عبد ضبطه و ألقرب املسالك على الشرح الصغري سيدي أمحد الدردير، للشيخ أمحد الصاوي، بلغة السالك   160
 م، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان1995-ه1415الطبعة األوىل ، 398/3،السالم شاهني

  162/7انظر بدائع الصنائع للكاساين   161
 بدون طبعة و بدون تاريخ ، دار الفكر43/7،السيواسي املعروف بابن اهلمام  الدين لكمال فتح  القدير  162
 0/17 11املبسوط للسرخسي،   163
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   164 ما ال يتوصل إلى إقامة المستحق إال به يكون مستحقاً  :القاعدة الثالثة

  بيان معنى القاعدة  :أوال

  يصل إليه بطريق حق ال باطل كاإلرث مثالً و ما يستحقه اإلنسان  :ستَحقامل

كانت ،  حتصيله إال عن طريق وسيلة ماو أن ما كان من حقوق الشخص ال سبيل إىل إقامته  :معناهو 
فإذا كان مقصدها ، ؛ ألن للوسائل حكم مقصدهاباستحقاق أصلهالوسيلة مستحقة له تلك ا

   165.خرىمستحقا كانت الوسيلة مستحقة هي األ

  : قد تكون تصرفاً و هذه الوسيلة قد تكون عينا و 

من أن على الرجال اختاذ األوعية لنقل املاء إىل  -رمحه اهللا–فأما العني فمثاله ما يذكره السرخسي 
على الرجل أن يأتيها بذلك؛ ألن الشرع و رب الشو  املرأة حتتاج إىل املاء للوضوءألن « :قال، النساء

؛ ألن ما ال يتأتى إقامة ا بكفه فال بد أن يتخذ وعاء لذلكال ميكنه أن يأتيه، و ألزمه حاجتها كالنفقة
  .166 » املستحق إال به يكون مستحقاً 

جواز حبس املدين الذي مل تقم البينة على من  -رمحه اهللا–املاوردي أما التصرف فمثاله ما يذكره و 
ما ال يتوصل إىل استيفاء احلق إال به كان و ألن احلبس يتوصل به إىل استيفاء احلق « :إعساره قال 

فال خالف :فأما األول قد يكون غري مشروع، و هذا التصرف قد يكون مشروعا و ، 167 » مستحقاً 
قد أجاز مجهور الفقهاء لإلنسان ، و ف بني الفقهاءفهذا حمط خال، غريهاو كالرشوة :أما الثاين، و فيه

يكون اإلمث على املرتشي دون ، و ضرر ولدفع ظلم أ وأ، أن يدفع رشوة للحصول على حق
مثل الرشوة االستعانة يف التوصل إىل احلق بغري احلجة الشرعية إذا تعذر غريها، فقد نقل و .168الراشي

فاستعنت على ذلك ، عجزت عن إقامة احلجة الشرعيةإذا « :الرهوين يف احلاشية قول بعض العلماء 
؛ ة يستباح فرجها، بل جيب ذلك عليكبوال حيكم بغري احلجة الشرعية أمث دونك إن كان ذلك زوج

                                                           

 270.266/30املصدر نفسه،   164
 177.74/1انظر قواعد األحكام  للعز بن عبد السالم،  165
 266/30املبسوط للسرخسي،   166
 334/6احلاوي الكبري للماوردي   167
  .479/6، مطالب أويل النهى للرحيباين 121/6، مواهب اجلليل للحطاب 304/4حاشية ابن عابدين :انظر 168
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، ال تأمثو كذلك استعانتك باألجناد يأمثون ، و الغصب و ألن مفسدة الوايل أخف من مفسدة الزنا
اجلحد و الصادر من املعني عصيان ال مفسدة فيه، حجة ذلك أن ، و غريهاو وكذلك يف غصب الدابة 

على درء  -ال من جهة أا مفسدة–قد جوز الشارع االستعانة باملفسدة و مفسدة و الغصب عصيان و 
، فيه مفسدة إضاعة املال، و كفداء األسري، فإن أخذ الكفارة ملالنا حرام عليهم،  مفسدة أعظم منها

تعانة على حتصيله مترة، حرمت االسو كسرة  ون احلق يسرياً حنفإن كا.فما ال مفسدة فيه أوىل أن جيوز 
  .169 » ألن احلكم بغري ما أمر اهللا به أمر عظيم ال يباح باليسري ؛بغري حجة شرعية

  

  أدلة القاعدة  :ثانيا

 أدلتها و 170"للوسائل أحكام املقاصد "عدة قا .1
 أدلتها و  171"التابع تابع"قاعدة  .2
 دلتها و  172"مطلوب وما ال يتوصل إىل املطلوب إال به فه"قاعدة .3

  تطبيقات القاعدة :ثالثا

مبادلة أسرى املسلمني  وأ، ال يكون إال بإعطاء املشركني بعض املال، فداء أسرى املسلمني .1
 .173ما ال يتأتى إقامة املستحق إال به يكون مستحقاً و بأسراهم، 

؛ ألن احلبس يتوصل به إىل استيفاء احلق، على إعسارهن الذي مل تقم البينة جيوز حبس املدي .2
 .174إال به يكون مستحقاً  إىل استيفاء احلقما ال يتوصل و 

يلزم املؤجَر مع إطالق عقد اإلجارة كل ما يتمكن به املستأجر من النفع مما جرت به عادة  .3
 .؛ ألن ما ال يتوصل به إىل إقامة املستحق يكون مستحقا175عرفو 

                                                           

 املطبعة األمريية ببوالق، مصره،1306،الطبعة األوىل313/7الزرقاين حملمد الرهوينعلى شرح الشيخ  حاشية الرهوين  169
  74/1-177قواعد األحكام  للعز بن عبد السالم،   170

، حاشية 253، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص120، األشباه والنظائر البن جنيم، ص117والنظائر للسيوطي صاألشباه 171  
 520/1ابن عابدين 

 393/2قواعد املقري،  172
 313/7حاشية الرهوين :انظر   173
 334/6انظر احلاوي الكبري للماوردي 174 



أ�����������ل�ا���ا���ا�����و 	����ق��                               

 

53 

كانا ظاملني واجب؛  ول، و صاحب الشرطة وباللجوء إىل احلاكم أ، املالو الدفاع عن العرض  .4
ما ال و ب املال ،و الغصب و صاحب الشرطة أخف من مفسدة الزنا  وألن مفسدة الوايل أ

 .يتوصل به إىل إقامة املستحق يكون مستحقا
كان ال غريها، إذا   ورياث أامل واخللطة أ والشركة أ وحصول اإلنسان على حقه من التجارة أ .5

 .176اإلمث على القابض دون الدافعو ، فجائز يتم ببذل بعض املال لغريه
  

  تجزؤ المستحق  :المطلب الثالث

   177االستحقاق بقدر الملك  :القاعدة األولى

  بيان معنى القاعدة  :أوال

املراد به ، و نوع من االختصاص ؛ ألن من استحق شيئاً فقد حصل له بهمبعىن االختصاص االستحقاق
  .منفعةً  وتقرير حق للشخص على شيء من األشياء سواء كان عيناً أ:

احلاكمة يف املنازعات الناشئة بسبب االشرتاك يف و هذه القاعدة من القواعد الناظمة لنظرية امللك و 
  .األمالك

، بنسب خمتلفة يف القدرأن الشيء الواحد إذا تزاحم عليه املستحقون بصفة واحدة لكن  :مفادهاو 
قد و ، يتقرر للمالكني كل بقدر حصتهو غلته و كالربح امللك و فإن كل حق مستفاد من ملكه كالشفعة 

مناء األعيان يستحق ":ضوابط هي حمكمة يف أبواا،من أشهرهاو خرجوا عليها الفقهاء عدة قواعد 
  ".القسمة على قدر امللك"و" بقدر امللك 

  

  

                                                                                                                                                                                     

 19/4انظر كشاف القناع للبهويت،   175
  املصدر نفسه  176
  284/2األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي  177
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  أدلة القاعدة :ثانيا

وجهة االستدالل ذه ، دليله دليل ملا يتفرع منهو ؛ألن األصل  178"الغنم بالغرم"قاعدة  .1
القاعدة أن املالك باعتبار األصل يغرمون مؤا بقدر أنصبائهم فوجب أن يكون االستحقاق 

 179.بقدر األنصباء أيضا
عًا أن األصل املقرر شر ، و إمنا يكون االستحقاق بقدر امللك؛ ألن امللك علة االستحقاق .2

 180 انقسام املعلول حبسب التفاوت يف أجزاء العلة
 "عيان يستحق بقدر امللكألمناء ا"قاعدة .3

  

  تطبيقات القاعدة  :ثالثا

فما ينتجه ذلك البستان ، السدسو الثلث و البستان لثالثة نفر مبقادير خمتلفة كالنصف  إذا كان .1
فمن له النصف يف األصل له ، يوزع على املالك الثالثة بقدر أنصبائهم، من مثار خمتلفة

من له السدس يف األصل له و من له الثلث يف األصل له الثلث يف الثمار، و النصف يف الثمار 
على قدر السدس يف الثمار ؛ ألن كل حق مستفاد بامللك جيب أن يتقسط حال االشرتاك 

 .امللك
فإن كل  ،عني واحدةو تسقي من قناة أ، إذا ورث عدة أشخاص قطعة أرض بنسب خمتلفة .2

 .  181العني بقدر نصيبه يف األرض وواحد من الورثة يستحق السقي من هذه القناة أ
 182من وافقهم و قسمت بينهم على قدر أنصبائهم عند املالكية ، إذا وجبت الشفعة للشركاء .3

 

  
                                                           

 14/3،فتح القدير البن مهام 48/9، الذخرية للقرايف 148/8املبسوط للسرخسي  178
 13.667معلمة زايد   179
  13.664معلمة زايد   180
 356/5انظر اية احملتاج 181
  13.668معلمة زايد   182
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  183المساواة في سبب االستحقاق توجب المساواة في االستحقاق :القاعدة الثانية

  بيان معنى القاعدة  :أوال

التساوي يف االستحقاق عند  وه وهذه القاعدة إحدى القواعد املشخصة للعدل يف جمال من جماالته 
أكثر يف سبب موِجب الستحقاق شيء  ومعناها أنه إذا تساوى شخصان أ، و التساوي يف سببه

تفاضل بني املستحقني حيث ال ، بينهم يف ذات املستَحق وفيقتضي ذلك وجوب املساواة بينهما أ
هذا يقتضي أن ال يكون ، و بالسبب الواحد ؛ ألنه يكون ترجيحا بينهم دون مرجح وذلك ال جيوز

  العكس و هناك مرجح ألحد املستحقني على اآلخر 

إمنا هي مقيدة بأن يكون الشيء املستحق قابالً و هذه القاعدة ليست على إطالقها يف كافة احلقوق و 
أصحاب احلقوق يف االستحقاق عند تساوي األسباب إال إذا كان الشيء حمل  لالشرتاك فال يتساوى
شهد لكل واحد ، و كل واحد منهما يدعي أا زوجته،  تنازع رجالن يف امرأة واحلق قابًال لالشرتاك فل

مع عدم ، فإنه يقضى بسقوط البينتني؛ ألن إحدى البينتني كاذبة بيقني، منهما شاهدان على نكاحها
  .عدم قابلية حمل احلق االشرتاكو يني الصادقة من الكاذبة إمكان تع

  أدلة القاعدة :ثانيا
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 140/26، 170/5املبسوط للسرخسي   183
رقم احلديث  248/8، النسائي 3613رقم احلديث  310/3، أبوداود19603رقم احلديث   378/32رواه امحد 184

5424  
  املسعار؛وهواحلديدة املفطوحة الطرف اليت حترك ا النار :اإلسطام والسطام  185
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186 

؛ الستوائهما ذكورتني بالتنصيف بني املتنازعنيقضى يف الواقعتني امل - -الداللة أن النيب و 
فدل ذلك على أن حتقق املساواة يف سبب االستحقاق توجب ، يف سبب االستحقاق الظاهر
 .187املساواة يف نفس االستحقاق

 188"يف احلكماالستواء يف السبب يوجب االستواء "قاعدة .3

  تطبيقات القاعدة :ثالثا

فاآلخران يستحقان إذا كان لثالثة نفر داٌر لكل واحد منهم ثلثها، فباع أحدهم نصيبه آلخر،  .1
التساوي يف و االشرتاك يف الدار،  وه و؛ ألما استويا يف سبب االستحقاق الشفعة نصفني

 .189سبب االستحقاق يوجب التساوي يف االستحقاق
 عدم موافقة الورثة علىو فعند موته ، آلخرين بالثلث يف ماله لكل واحد منهماأوصى رجل  ول .2

فإن الثلث يقسم بني املوصى هلما نصفني ألما استويا  ،إجازة الوصية فيما زاد عن الثلث
ألن املساواة يف سبب االستحقاق توجب 190يف سبب االستحقاق فيستويان يف االستحقاق

 .املساواة يف االستحقاق
إذا كان الرجل متزوجا من أربع نسوة، فعند موته يشرتكن يف ما ترك إن مل يكن له ولد  .3

ال بني و ناشز و بني مطيعة و جديدة و ال تفاضل بني قدمية ، و يشرتكن يف الثمن إن كان له ولدو 
ألن  191قيام الزوجية وهو ؛ ألن املساواة حتققت بينهن يف سبب االستحقاق دميمةو مجيلة 

 .االستحقاق توجب املساواة يف االستحقاق املساواة يف سبب

                                                           

رقم  107/4،واحلاكم يف املستدرك  3584رقم احلديث  301/3، أبوداود 26717رقم احلديث  307/44 رواه أمحد  186
  وقال هذا احلديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  7034

 316/4انظر تبني احلقائق للزيلعي  187
 167/5املصدر نفسه 188
  680/13معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية   189
 316/4انظر تبني احلقائق للزيلعي   190
 277/8انظر احمللى البن حزم الظاهري  191
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هلما  ، فعند موت املوصي تكون بني املوَصىبدار لزيد مث أوصى ا لعمر إذا أوصى شخص .4
  .ألن املساواة يف سبب االستحقاق توجب املساواة يف االستحقاق192نصفني

 

  إسقاط االستحقاق :المطلب الرابع

  193باإلسقاطط االستحقاق كاإلرث ال يسق :القاعدة األولى

  بيان معنى القاعدة  :أوال

  .194اإلزالةو اإليقاع و اإلسقاط يأيت يف اللغة مبعىن الرتك 

تسقط بذلك و ، ال إىل مالك مستحقو احلق ال إىل مالك  وإزالة امللك أ وه:يف اصطالح الفقهاء و 
عن القصاص  والعفو العتق و ذلك كالطالق ، و ال ينتقلو يتالشى و املطالبة به، ألن الساقط ينتهي 

  .195اإلبراء من الدينو 

فتدل هذه القاعدة أن ما يستحقه اإلنسان بإحدى طرق االستحقاق ال يسقط بإسقاط املستحق 
فإذا أشهد أحد الورثة بأنه ترك حقه من  ،ال يسقط بإسقاط الوارث واألصل يف ذلك اإلرث فهو 

أما الوصية ، ال يسقط باإلسقاطي جرب  وله املطالبة حبقه من اإلرث إذ ه، و أسقطه باإلسقاطو اإلرث 
  .إن شاء ردها و قبلها الصدقة ومجيع وجوه امللك غري املرياث فامللك فيها باخليار إن شاء و اهلبة و 

  أدلة القاعدة :ثانيا

  :حقوقهم منهاو أموال الناس  ه القاعدة مجيع النصوص اليت حترمهلذدل ي

                                                           

، إصدار وزارة الشؤون 375/4، سحنون عن اإلمام بن القاسم عن أمام دار اهلجرةالكربى روابة اإلمام  املدونة انظر  192
 اإلسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد، اململكة العربية السعودية

 
 378/1موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  193
  "سقط"، لسان العرب مادة "سقط "و" ترك"انظر املصباح املنري مادة  194
  انظر معلمة زايد للقواعد الفقهية 195
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1. �ُّ�X�W مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن 
 196 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

8 �?� ��ل ا�	ئ { --�Cل ر)�ل هللا:قال  --حديث عمرو بن يثريب .2

��� H]7 f�}�W-1 إ3� 8
197. 

=� ا��W-1 �-, ا���C --} 1-Wل ر)�ل هللا:قال -- حديث أيب هريرة  .3

�J	ام د�� و���� و�	198 {. 

، طيب نفس منهو ووجه الداللة يف مثل هذه النصوص أا حرمت على املسلم مال غريه إال برضا 
، معلوم أن أكل مال الغري يستوجب اإلمث، كما يستوجب الضمان لصاحبه، و بغري عذر وبعذر كان أ

  .اسرتجاع ما استحقه غريه عليهو إال أن املعذور قد رفع عنه اإلمث بأدلة أخرى فبقي الضمان عليه 

  .199"احلق ال يسقط بتقادم الزمان"عدة قا .1

  تطبيقات القاعدة :ثالثا

أقر أنه ال حق له يف الوقف ال يسقط  وأ، أسقطت حقي يف الوقفإذا قال مستحق الوقف  .1
 .له املطالبة بهو بإسقاط 

ال ميلك أحد ، و ؛ ألن اإلرث حق أثبته اهللا تعاىل ملستحقهو أسقط الوارث حقه من اإلرثل  .2
 .إسقاطه

 .أن القاضي قضى بسقوط املهر بالتقادم ال ينفذ قضاؤه ول .3

 

 

                                                           

  188سورة البقرة 196
باب ال ميلك أحد : ، كتاب الغصب6/97، والبيهقي يف السنن الكربى 87، كتاب البيوع رقم 3/25أخرجه الدار قطين  197

 ..باجلناية شيئا
  من حديث أيب هريرة 2564رقم احلديث  1968/4رواه مسلم   198
 245، ص االشباه والنظائر البن جنيم  199
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  على العقودأثر االستحقاق  :سالمطلب الخام

  200االستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد :القاعدة األولى

  بيان معنى القاعدة  :أوال

املتقدم، و يف االصطالح باملعىن نفسه ويف ق إىل الشيء أسرع إليه وعليه السابق ابِ سَ : لغة سابق
 21احلديد"سابقوا:"القرآن

باآلخر شرعاً على وجه يظهر أثره يف احملل، و املعىن العقد مبعناه اخلاص هو تعلق كالم أحد العاقدين 
  . 201العام هو إنشاء تصرف شرعي

ذهب : بطل الشيء، يبطل وبطالناً؛ مبعىن: الضياع واخلسران، أو سقوط احلكم؛ يقال: والبطالن لغة
فإن كلمة الفقهاء جمتمعٌة على أن : كذلك معناه يف الشرعو . 202ضياعاً وخسراناً، أو سقط حكمه

يف العبادات واملعامالت سواء؛ كمن صلى بغري وضوء، أو  اد بالبطالن اإلهداُر و إلغاء االعتباراملر 
  .باشر معاملة ليس هو أهالً هلا كما باع ما ال ميلك

هو العقد املْهَدر امللغى، الذي فقد شرطاً من شروط صحته، أو احتف به مانع : العقد الباطلو 
  .اإلهدار و اإللغاء شرعي جعل حظه يف ميزان الشرع

املتأخر، وعليه يتقدم الشفيع على  يـُْبِطلهوال ه لطِ بْ يُـ احلق السابق على إبرام العقد أن فمعىن القاعدة 
  . املشرتي وعلى من قام مقام املشرتي

  

                                                           

املعروفة بالفتاوى العاملكرييةيف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان للشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلند الفتاوى اهلندية  200
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان2000-ه1421، الطبعة األوىل 201/5،األعالم، ضبط عبد اللطيف عبد الرمحن

م، 1997-ه1418،الطبعة األوىل 278/5شرح كنز الدقائق لزين الدين بن حممد املعروف بابن جنيم املصري البحر الرائق  201
 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

  "ب ط ل"البن املنظور مادة انظر لسان العرب   202
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  تطبيقات القاعدة  :ثانيا

لو اشرتى شخص من آخر أرضاً وثبتت الشفعة جلار هذه األرض فإن عقد البيع حيكم  .1
 .ببطالنه و عدم نفاذه

لو ابتاع شخص سيارة وابرم العقد مع البائع، مث ظهر مستحق تلك السيارة فإن هذا العقد  .2
 .يبطل

  

  203االستحقاق ال يمنع تمام الصفقة: القاعدة الثانية

  بيان معنى القاعدة :أوال

ْنُع ضد اإلعطاء وقد )ع م ن( :املنع لغةً 
َ
َمُنوٌع و َمناٌع و َمنَـَعُه عن  من باب قطع فهو مانٌِع و َمَنع امل

كذا فاْمتَـَنَع منه و مانـََعُه الشيء ُممانـََعة وقيل املنعة مجع مانع مثل كفرة وكافر أي هو يف عز ومن مينعه 
  .204من عشريته

احليلولة بني الرجل و بعض التصرفات لسبب من أسباب : مثالهاحليلولة بني شيئني،  :وأما اصطالحا
  .احلجر

ليلة أَرَبع عشرَة من الشهر القمرّي حني  :التماموليلُة و يكتمل به،  ما يَِتّم به َمتاُم الشيءِ  :لغةالتَمام 
  .205وصلب،و يدل على كمال الشيء و مت الشيء يتم إذا اشتد. يستوي القمُر فيصري بدراً 

  .ه ما يكمل به العقد ويكون صحيحاً فيمكن تعريفه بأن :وأما اصطالحا

ضربت بيدي : له بالبيعة، و صفقت ته من باب الضرب، أي ضربته باليدصفق صفق :الصفقة لغة
  .206كانت العرب أذا وجب البيع ضرب أحدمها يده على يد صاحبهعلى يده و 

                                                           

  209/6املبسوط للسرخسي   203
 422/4، الصحاح للجوهري ) م ن ع(انظر خمتار الصحاح مادة   204
  )ت م م(انظر املعجم الوسيط مادة   205
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  .207هي عبارة عن عقد أو بيعة :و أما اصطالحا

الذي  ي اجلزءينصب يف كون الشيء املستحق ال يلغي العقد كله، و إمنا يلغمدلول هذه القاعدة و 
، و ذلك أن املشرتي إذا اشرتى شيئني حبيث ميكن معرفة كل واحد منهما يكون فيه االستحقاق

بالثمن مث قبضهما فتبني له بعد القبض أن  أحدمها معيباً؛ فله أن يرد املعيب و لكن ليس له أن يرد 
  .السليم معه حبيث يبطل العقد ألن االستحقاق ال مينع متام الصفقة

  

  طبيقات القاعدة ت :ثانيا

فتلفت إحدامها قبل قبضها ينفسخ البيع فيما تلف، وال ، بصفقة واحدةاع سيارتني ابتلو  .1
 .ينفسخ يف اآلخر، فليس للمشرتي أن يردمها مجيعاً ألن االستحقاق ال مينع متام الصفقة

أحدمها فإن يد ، وُسرِق من كهاتف حممول أو حاسوب  مشرتك بني شخصنيإذا كان متاع  .2
 .يكون لشخصني معاً، ألن االستحقاق ال مينع متام الصفقةعوض  أو قاق الضماناستح

جر دارًا أو مستودعاً، واحدث به ضررًا بتفريط منه فإنه يضمن للصاحب الدار مع أمن است .3
 بقاءه فيها و ال ينفسخ عقد اإلجارة بينهما، الن استحقاق املؤجر تعويض الضرر ال مينع 

 .متام العقد
ولزمه ما بقي، ألن  ق القليل منه رجع حبصته من الثمنمكيًال أو موزوناً، فإن استحمن ابتاع  .4

  208االستحقاق ال مينع متام الصفقة

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

 179/1انظر املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري   206
 175/1انظر  التعريفات باب الصاد   207
 270/6 اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة لأليب بكر ابن يونس الصقليانظر  208
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هذه اجلولة العلمية بني مسائل االستحقاق وقواعده أخلص يف خامتة هذا البحث للنتائج وبعد 
  :التالية

عام و خاص حيث أن طلب احلق يعرب عن املفهوم  نيإن لالستحقاق عند الفقهاء معني )1
  .رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغري عوض العام أما اخلاص فهو

تتصف بالتجرد والعموم، فهذه األخرية حباجة قواعد فقهية إن املصنفات الفقهية تزخر ب )2
إىل دراسة معمقة ألجل بيان معانيها، والوصول إىل مصادرها وأدلتها، ومن مث التخريج 

 .حيث تصلح أن تكون أدلة شرعيةعليها 
واضح عن و كلي ور  ــتؤذي إىل تكوين تصد الفقهية ــلقواعإن الدراسة املوضوعية ل )3

هذا مما يساعد حتما على إظهار جوانب القوة يف فقهنا و  ،حمل الدراسةاملراد املوضوع 
 .المي ـــاإلس

وفرة القواعد الفقهية يف موضوع االستحقاق دليل على كثرة فروعه، وذلك أيضا مؤشر  )4
 على األمهية الواقعية للموضوع 

إن موضوع االستحقاق يستحق أن يشكل بعناصره وجمموع قواعده الفقهية نظرية فقهية  )5
 ما عرب عنها الدكتور حممد أمحد الكزينمتكاملة ك

نظرية االستحقاق جتسد واحدًا من مقاصد األموال يف الشريعة وهو مقصد احلفظ، ملا  )6
 .تعطيه من حق تتبع امللك اخلارج من اليد لغري الطرق املشروعة

ت توفيق من اهللا وحده وإن أخطأفبأرجو أن أكون قد وفقت يف تناول املوضوع و عرضه، فإن أصبت 
  .فمن نفسي والشيطان، و احلمد هللا يف البدء واخلتام

  

  



أ�����������ل�ا���ا���ا�����و 	����ق��                               

 

64 

  

  
  فهرس اآليات

  
  السورة

  
  اآلية

رقم 
  اآلية

رقم 
  الصفحة

  07 127  َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  البقرة
  58 188  َّ  مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن �ُّ�  البقرة
� َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�  البقرة �282 03  

  19 29  �َّ  ىئ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ�   النساء

  15  107 َّ  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّ�  املائدة
  07 26   َّ مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّ�  النحل

� َّ   مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّ�  اادلة �11  01  
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  فهرس األحاديث

  الصفحة  الحديث
  19   ويرجع المشتري إذا سرق من الرجل متاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به

  43  نهى عن بيع الماء إال ما حمل منه--أن رسول اهللا
  55   اختصم إليه رجالن بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة--أن رسول اهللا

  11   أيما إهاب دبغ فقد طهر
  55   يختصمان في مواريث قد درس --جاء رجالن من األنصار إلى رسول اهللا

  37   ، فقال الحضرمي--إلى النبيجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
  58   كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
  58   ال يحل المرئ من مال أخيه إال ما طابت به نفسه

  37  يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجاٍل وأموالهم ولكن اليمين لو
  40  ليس لعرق ظالم حق

  42   والنارالمسلمون شركاء في ثالث الماء والكأل 
  45  أحق به من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو

  42  ِمنى مباح لمن سبق
  19  من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع ما باعه

 

  

  

  



أ�����������ل�ا���ا���ا�����و 	����ق��                               

 

66 

  
  فهرس القواعد الفقهية

  رقم الصفحة  القاعدة الفقهية
  16  استحقاق األجر بالعمل ال مبجرد الكالم

  16  ...استحقاق جبهة خاصة كوصية معينة ومرياث واستحقاق إذا اجتمع يف شخص 
  16  إذا اجتمع صفات يف عني فهل يتعدد االستحقاق ا كاألعيان املتعددة

  16  ....إذا كان سبب االستحقاق معلوما جيب اعتباره يف احلكم ما مل يعلم اعرتاض 
  59  االستحقاق حبق سابق على العقد يبطل العقد

  45  بالسبب ال باحلاجةاالستحقاق 
  48  استحقاق األصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد املنفصلة

  48  استحقاق األصل سبب الستحقاق املتولد منه
  53  االستحقاق بقدر امللك 

  57  االستحقاق كاإلرث ال يسقط باإلسقاط
  47  ال يثبت باالحتمال ستحقاق اال

  60  االستحقاق ال مينع متام الصفقة
  31  االستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم املنازع
  35  الظاهر حجة لدفع االستحقاق ال إلثباته

  51  ما ال يتوصل إىل إقامة املستحق إال به يكون مستحقاً 
  55  املساواة يف سبب االستحقاق توجب املساواة يف االستحقاق

  40  ما يفيد االستحقاق إذا وقع حقاً هل يفيده إذا وقع تعديًا
  47  يبقى االستحقاق ببقاء السبب
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  فهرس المراجع و المصادر

  القرآن الكريم 

د الكايف السبكي ــــــــاب بن علي ابن عبــــــد الوهــــــــــــاج الدين عبـــــــــــام تــــــــــاألشباه والنظائر لإلم .1
معوض، دار ، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و الشيخ علي حممد )ه771ت (

  الكتب العلمية بريوت، لبنان
 911ت(جلالل الدين عبد الرمحان السيوطي يف قواعد وفروع فقه الشافعية األشباه والنظائر  .2

  م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان1990-ه1411، الطبعة األوىل)هـ

مصطفى الباز مكة املكرمة مكتبة نزار :الناشر  ،مركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار الباز: احملقق  
  م 1997 -هـ  1418: سنة النشر  ، 02: رقم الطبعة  ،الرياض -

يف قواعد الفقه أو قواعد غنب امللقن لإلمام سراج الدين أيب حفص عمر بن  األشباه والنظائر .3
حممود األزهري، الطبعة  ، احملقق مصطفى)ه804ت (علي األنصاري املعروف بـ ابن امللقن 

 م، دار ابن عفان و دار ابن القيم للنشر والتوزيع 2010-ه1431األوىل 
زين الدين بن ابراهيم بن حممد املعروف لعلى مذهب أيب حنيفة النعمان األشباه والنظائر  .4

م، دار الكتب العلمية، 1999-ه1419، الطبعة األوىل )ه970ت(املصري  ابن جنيمب
  نابريوت، لبن

العالمة أبو احلسن علي بن حممد بن سامل التغليب اآلمدي  لإلماماإلحكام يف أصول األحكام  .5
- ه1424، علق عليه العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة األوىل )ه631ت(

  م، دار الصميعي للنشر و التوزيع، اململكة العربية السعودية2003
، )ه913ت(الونشريسيإىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا مالك ألمحد بن حيي إيضاح املسالك  .6

م، دار ابن حزم، بريوت، 2007-ه1427الغرياين، الطبعة األوىل  دراسة وحتقيق الصادق
 لبنان

شرح كنز الدقائق ل لزين الدين بن ابراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم املصري  البحر الرائق .7
 م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان1997-ه1418،الطبعة األوىل )ه970ت(
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ائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين بد .8
، حتقيق و تعليق الشيخ على حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد )ه587ت(احلنفي

 م، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان2003-ه1424املوجود، الطبعة الثانية 
بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري سيدي أمحد الدردير، للشيخ أمحد الصاوي،  .9

م، دار الكتب 1995-ه1415ضبطه و صححه حممد عبد السالم شاهني، الطبعة األوىل 
 العلمية ، بريوت، لبنان

بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين، تصحيح حممد حامد الفقي،  .10
 ه، طبعة املكتبة السلفية، مصر1347نة الس

، على )ه1258ت(أليب احلسن علي ابن عبد السالم التسويل البهجة يف شرح التحفة  .11
، ضبط )ه829ت(األرجوزة املسماة بتحفة احلكام للقاضي أيب بكر عاصم األندلسي

م، دار الكتب العلمية، 1998-ه1418وتصحيح حممد عبد القادر شاهني، الطبعة األوىل 
 بريوت، لبنان

البناية شرح اهلداية حملمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني املعروف ببدر الدين العيين  .12
م، دار الكتب 2000-ه1420، حتقيق أمين صاحل شعبان، الطبعة األوىل )ه855ت(

 العلمية ، بريوت، لبنان
وحباشية العالمة ) ت(شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعيتبني احلقائق  .13

 ه، املطبعة األمريية، ببوالق، مصر1315شهاب الدين أمحد الشلىب، الطبعة األوىل 
ه، دار 1405التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق إبراهيم األبياري، الطبعة  .14

 الكتاب العريب، بريوت، لبنان
التوقيف على مهمات التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق حممد رضوان الداية،  .15

 ه دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان1410الطبعة األوىل 
إلمام مجال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن ليف ختريج الفروع على األصول التمهيد  .16

م ، 1980-ه1400الطبعة األوىل ، حتقيق الدكتور حممد حسن هيتو،)ه776ت(ألسنويا
 مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ألبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب  .17
 حممد عبد الكبري البكري  و، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي  )هـ463( بن عاصم
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يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي مد بن حمل  ملختصر خليل الكليلو ا التاج .18
 دار الكتب العلمية، بريوت لبنان م1994- هـ1416األوىل،  :الطبعة )هـ897ت (

، )ه 451ت(اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة لإلمام أيب بكر عبد اهللا ابن يونس الصقلي .19
م، دار الكتب 2012-ه1433تقدمي الشيخ أمحد بن منصور آل سبالك، الطبعة األوىل 

 العلمية، بريوت ، لبنان
، حممد أمني الشهري بابن )رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار(حاشية ابن عابدين .20

خاصة  الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد معوض، طبعة عابدين، حتقيق 
 م، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان2003-ه1423

لشهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القيلويب املصري ) حاشيتا(قيلويب وعمرية حاشية  .21
، الطبعة )ه957ت(ولشهاب الدين أمحد الربلسي امللقب بعمرية) ه1069ت(

 م، مصر 1956-ه1375الثالثة
حاشية الرهوين على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاين حملمد بن أمحد بن حممد ابن يوسف  .22

 األمريية ببوالق، مصره ، املطبعة 1306األوىلالرهوين،الطبعة 
، حققه )ه450ت(ملاورديلإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب ااحلاوي الكبري  .23

 م، دار الفكر، بريوت، لبنان1994_ه1313مطرجي، الطبعةالدكتور حممود 
، حتقيق الدكتور ) م1285-ه684ت(الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  .24

 م، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت، لبنان1994حممد حجي، الطبعة األوىل 
-ه1416الروضة الطالبني و عمدة املفتني لإلمام النووي، زهري الشاويش، الطبعة الثالثة .25

 املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عمانم ، 1991
 ت(األزدي السجستاين، أبو داودسنن أبو داود لسليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشري  .26

-ه1430، احملقق شعيب األرنؤوط و حممد كامل قره بللي،الطبعة األوىل) ه 275
 م ، دار الرسالة العاملية ،دمشق احلجاز2009

لألبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن دينار سنن النسائي،  .27
م، 1986-ه1406حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الثانية ، )ه303 ت(النسائي

 مكتبة املطبوعات األسالمية، حلب، سوريا
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،تعليق حممد ناصر ) ه279ت(لإلمام حممد بن عيسى بن سورة الرتمذيسنن الرتمذي  .28
 الدين األلباين، الطبعة األوىل، مكتبة املعارف، الرياض

، حتقيق  شعيب )ه385ت(عمر الدارقطينسنن الدارقطين، للحافظ الكبري علي بن  .29
 م ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان2004-ه1464األرنؤوط و أخرين ،الطبعة األوىل 

إليب عبد ) اهلدية الكافية الشافية لبيان حقائف اإلمام ابن عرفة الوافية(شرح حدود ابن عرفة .30
و الطاهر ،حتقيق حممد أبو األجفان )م1489-ه894(اهللا حممد االنصاري الرصاع

 م ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان1993املعموري، الطبعة األوىل 
، إمالء اإلمام حممد بن )ه189(لإلمام حممد بن احلسن الشيباين الكبري السريكتاب شرح   .31

، حتقيق أيب عبد اهللا حممد حسن إمساعيل الشافعي، الطبعة األوىل )ه490(أمحد السرخسي
 العلمية ، بريوت، لبنانم، دار الكتب 1997-ه1417

على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك لأليب الربكات أمحد بن حممد بن الشرح الصغري  .32
 الدردير، أخرجه الدكتور مصطفى كمال وصفي،دار املعارف، القاهرة أمحد

شرح الكوكب املنري املسمى بـ خمتصر التحرير للعالمة حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي  .33
، حتقيق الدكتور حممد الزحيلي و الدكتور نزيه محاد، )ه976(توحي املعروف بإبن النجارالف

من اصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد ، اململكة العربية 
 السعودية

على حتفة ) ه1076(شرح ميارة الفاسي أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املالكي .34
) ه869(نكت العقود و األحكام أليب بكر حممد بن حممد بن عاصم األندلسياحلكام يف 

م ،دار 2000-ه1420، ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرمحن ، الطبعة األوىل
 الكتب العلمية ،بريوت، لبنان 

، الطبعة )م1938_ه1357ت(شرح القواعد الفقهية لشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا  .35
 م، دار القلم ، دمشق1989-ه1409الثانية 

م ، املطبعة 1930-ه1349للنووي ، الطبعة األوىل شرح النووي على صحيح مسلم   .36
 املصرية باألزهر

 ، شرح خمتصر خليل للخرشي امش حاشية العدوي .37



أ�����������ل�ا���ا���ا�����و 	����ق��                               

 

71 

،الطبعة الرابعة ) ه393ت(الصحاح ؛ تاج اللغة و صحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري .38
 ، دار العلم ااماليني  1990

صحيح البخاري ، لألبو عبد اهللا حممد بن امساعيل إبراهيم بن مغرية اجلعفي البخاري  .39
 م، مكتبة الرشد ، الرياض  2007-ه1437الطبعة الثانية ، )ه256ت(

، )ه261ت(لألبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريصحيح مسلم  .40
 م، دار طيبة 2006-ه1427احملقق نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيبة، الطبعة األوىل

 شرعية لنور الدين بن خمتار اخلادمي، علم القواعد ال .41
ألمحد بن حممد احلنفي احلموي ، الطبعة األوىل غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر  .42

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان1985-ه1405
و أنوار الربوق يف أنواء الفروق لإلمام أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي الفروق  .43

م، دار 1998-ن1418، ضبط و حتقيق خليل املنصور ،الطبعة األوىل ) ه684ت(القرايف
 ة ، بريوت، لبنانالكتب العلمي

اهلندية املعروفة بالفتاوى العاملكرييةيف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان الفتاوى  .44
للشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلند األعالم، ضبط عبد اللطيف حسن عبد الرمحن، الطبعة 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان2000-ه1421األوىل 
م ، دار الفكر، 1985-ه1405لوهبة الزحيلي ، الطبعة الثانية الفقه اإلسالمي و أدلته  .45

 دمشق ،سوريا
 عطار ، حتقيق حممد عبد القاد)ه768ت(لإلمام تقي الدين إبن تيمية  الفتاوي الكربى .46

م،، دار الكتب العلمية ، 1987- ه1308ومصطفى عبد القادر عطا،الطبعة األوىل 
 بريوت، لبنان

، )ه861ت(القدير لكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام فتح  .47
 بدون طبعة و بدون تاريخ ، دار الفكر

، )ه660ت(قواعد األحكام يف إصالح األنام للشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم .48
دار القلم ، م، 2000-ه1421حتقيق نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية، الطبعة األوىل

 دمشق
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، حتقيق أمحد بن عبد اهللا )ه758ت(القواعد لأليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد املقري .49
 بن محيد

 القواعد الفقهية و أثرها يف الفقه اإلسالمي لعلي أمحد غالم حممد الندوي .50
الباحسني، ليعقوب بن عبد الوهاب " تارخيية-تأصيلية-حتليلة-دراسة نظرية"القواعد الفقهية  .51

 م، مكتبة الرشد، الرياض1998-ه1418الطبعة األوىل
بعة طالحممد عثمان شبري ،. د.القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية ، أ .52

 . دار النفائس ، عّمان ـ األردن،م  2007/ هـ  1428 الثانية
، دار ابن عفان يدريسإلالواحد ا عبدالبن قدامة ل القواعد الفقهية من خالل كتاب املغين .53

 2004، توزيعللنشر وال
د اإلمام الشاطيب لعبد الرمحن إبراهيم الكيالين، الطبعة األوىل ـــد عنـــــد املقاصـــــقواع .54

 م، دار الفكر بدمشق ،سوريا2000-ه1421
، حتقيق جلنة )ه1051ت(كشاف القناع عن األقناع لشيخ منصور بن يوسف البهويت .55

وزارة العدل ، اململكة العربية  م ،2003-ه1424متخصصة يف وزاره العدل،الطبعة األوىل
 السعودية

األوىل كتاب املعامالت يف الشريعة اإلسالمية و القوانني املصرية لألمحد أبو الفتح ، الطبعة  .56
 م مطبعة البوسفور مبصر1913-ه1332

حتقيق لنووي،ا حمي الدين بن شرف شرح املهذب للشريازي لإلمام أيب زكريااموع  كتاب .57
 املطيعي،مكتبة اإلرشاد، جدةحممد جنيب 

لسان العرب لإلمام أيب الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  .58
 م2003دار صادر ، سنة النشر )ه711ت(األنصاري

م، دار املعارف ، بريوت، 1989- ه1409املبسوط مشس الدين السرحسي، الطبعة األوىل  .59
 لبنان

،حتقيق حممد سراج و علي مجعة ، جممع الضمانات ألبو حممد غامن بن حممد البغدادي  .60
 م منشورات دار السالم، القاهرة1999الطبعة األوىل 

، حتقيق الشيخ أمحد حممد )ه456ت(أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  احمللى .61
 ه ، مطبعة النهضة مبصر1347شاكر، الطبعة األوىل سنة
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لربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة لإلمام برهان الدين أيب املعايل بن عبد احمليط ا .62
، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، الطبعة )ه616ت(العزبز ابن مازة النجاري

 م ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان2004-ه1424األوىل
م، دار القلم، 1998-ه1418وىلالطبعة األاملدخل الفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقا،  .63

 دمشق
خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق حممود خاطر، طبعة  .64

 م، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت1995-ه1415جديدة
املدونة الكربى روابة اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم  .65

اهلجرة، إصدار وزارة الشؤون اإلسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد، العتقي عن أمام دار 
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