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 الممخص
 هػػػ حػػػب  التمهػػػؾكالجسػػػبكا سػػػت مار كسػػػع لتنظػػػلـجسػػػب هػػػؽاإلاإلنسػػػافم نػػػك ن

اإلنسػػافكتمهجػػونمػػالعػػكد هػػ النجػػع هػػ الم تمػػعكالىػػراد كالحجػػاظ هػػ اسػػتقرارمعػػام ت
لهيػػكل العنػػ كاتنػػاعو اإلنسػػافىػػينعػػضمكاقجػػو لحسػػفادكانتظػػاـحلػػاتيـمػػفبلػػرت ػػنطو لجػػف 

ىعالجالمعػرعىػذاالنػزاع هػ نلفأىرادالم تمع كالنظرىيمعام تو مالكردالنزاعا  تلار
ا ت ىػونطػرؽو ػػدة كمػفىػػذهالنزا ػاتالػكاردة:مػػالػن ـ ػػفكعػعاللػد هػػ العقػاراتكتقػػادـ

مػفلػد ي هػ كاعػعاللػدأفمػامد ةاللد هليانالتصرؼتصرؼالم ؾ مفالػزمف  ػـقػدـك
 ػالجالعػارعفمفبلرإنجػارأك صػكمة ىجلػؼزمةمفالتحتلدهىكمهؾلونعدمركرمد 

الحجلـىذهالقعلةالنازلةىيالم تمعالمسػهـ كليػذاجػاف نػكافالنحػث:أ ػرالتقػادـىػيتمهػؾ
العقارنكععاللدىيالجقواإلس مي.

إلى ثالثة فصوٍل  ولموصول إلى بيان حكم المشرع في ىذا الموضوع، فقد قسمُت البحث
:يعمى النحو اآلت

 الفصل األول: الممكية ووضع اليد في الفقو اإلسالمي.
ل صائصياكأسن لياكنلافو انيا كالمرادنكععاللػدكتناكلتىلوماىلةالمهجلةمفتعرلؼو

 ناتوكعركطو.كجلجلةإ
 الفصل الثاني: صور التقادم في تممك العقار بوضع اليد وأثره عمى الدعوى.

المعن لهمهجلةالعقارلة كنعػضالصػكرلتمهػؾالعقػارنتقػادـكعػعاللػد كجلجلػةكتعمف
تم لره ه الد كل.

 الفصل الثالث: أثر التقادم في تممك العقار بوضع اليد عمى الشيادة والممكية.
كتعػػمفنلػػافأ ػػرمػػركرالػػزمفنكعػػعاللػػد هػػ العػػيادةكالمهجلػػةىػػؿىػػيت نػػتالمهػػؾ

لؿ ه المهؾنظاىرىا و أـىيدلكتنقه
 منيا: وقد توصمت الباحثة إلى عدة نتائجَ 

ارمعػام تالنػاس مػعتمجلػدىـقررالجقيا نظرلة دـسػماعالػد كللهحجػاظ هػ اسػتقر .1
فحجـلوالقعا   ه مهؾبلرهكا  ننذظاىرةالغصبكالتعدم ه مهؾالغلر ىجؿمعتدو
أفذمتػػوتنقػػ معػػغكلةنحػػؽالغلػػر  هلػػوردهىػػي مػػعمػػركرالػػزمفنظػػاىرلػػدهنالمهػػؾ إ  

سمؿىيا  رة.الدنلاقنؿأفلي

فطاؿالزمافنالتصرؼ.اللسسنننكةدللؿ ه المهؾ نزلنمكععاللدىك .2  لنقؿالمهؾكا 
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Abstract 

The god create the human on fancying owing, gaining, and investment, 

and try to organize human's gains and owning to get more benefits for 

persons and community , and to preserve stability of  individual dealing 

and life's without flopping. But the person with his naughtily chooses 

leads to discord between community members.   
Lawmaker manipulate this conflict with many methods,  

These conflicts which results from putting hand on estates with 

obsolescence possession by disposing like owner for long times , then 

after long interval, pretends alleged that owns for him without denying 

or adverseness.  

So, how judicious lawgiver treated this issue in the Muslim society?! 

For this, addressing of my research was  

"Effects of Obsolescence in Estate owing by possession in the Islamic 

jurisprudence". 
 

For arrival to the lawgiver judgment in this topics, I divided my research 

to three chapters as following:  
Chapter one : ownership and possession in Islamic jurisprudence. 

I taken up what's the ownership, it's characteristics, reasons and 

what's need by possession and how to proving it and it's clues. 

Chapter two : obsolescence statuses in estate owning by possession 

and it's effects on lawsuit.  

This contains definition of estate owning, some of status about it and 

how it's affect the lawsuit.  

Chapter three : effects of obsolescence in estate owning by 

possession on witnessing and ownership.  

This including explain the effect of long period by possession on the 

witnessing and ownership, Is it prove the owning or it's evidence for 

apparent owing .  

 

The researcher reach to many results, as  

1. Jurists decided theory of not hearing the lawsuit to maintain 

stability of peoples dealing, with accentuation on avoiding 

phenomenon of anger and  extraction on others own, every 

assailant on others owns, even if judicature give it for him by  long 

interval by apparent owning, but his debt Will be preoccupied on 

others right, he must returns it in the worldly, before question in 

afterlife. 

2. possession like evidence of owning, but it's not reason for transfer 

owning even with long interval of disposing. 
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 بِسْمِ اهللِ الزَّحْمَهِ الزَّحِيمِ

 ْيَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آمَنُىا لَا تَأْكُلُىا أَمْىَالَكُم

إِلَّا أَنْ تَكُىنَ تِجَارَةً عَهْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 

نْكُمْ وَلَا تَقْتُلُىا أَوْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَزَاضٍ مِّ

 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 (29 :النساء  )
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 اءدَ ـــــــــــــىْ إِ 
 

 فدرنيللميدىاًليل ه مانيالصنركالس هكلىيسىنلًؿالعهـ مىفحىصدىاالىعكاؾى طرلؽمىٍف ى
اًلص ادؽال ى االص  ال هلاليالط كىاؿندي اًئيمى ٍفأنىارىاًليدىلىاً لرى واِلَداي"."العهـ مى

ظىهى ىميأتكجمةنسىنٍيمًكالًانيلمفجى لىاةالدًنىجىفٍممًرًيٍلياجه مىا ر  .حى

لع راتييـهكنًقيينًهكالً  مىفٍمىلً نًّالى ؿي حلنمات اقهت  راتي كتكال  صكتيكعططي ك  ي
ك  انةولألماـ. ميلبكركحو عططي ىلصرخصكتيإنينعرإنينعر ىارتد صداهنجرحو

اليقط راليمـالعهلا .لوًمفقرؤكاىي لكنيظممتًلً الصحرا ىسجنكا هي بمامن

"ا ف ا ف".منيرناطكل نتنيحاعرنانىعٍيأىتًال كؼىسىكى مًتيلىماسىالًكعينىلمفصى

أسهكننا كأدننا ككحي ىارتكتمنيا همنا لمفجانكاليسرادلب ملنةنزا رةننعنًؽا  اًررمقتياري
ىقينا.ك

مف ىللولىمإًمفجانكاليمحرانناآكًلً يؿالر اع.عصمنيمااستطعتي

لي ىلكا ًلمفند  ال رلًؼ اؼ مرمنغلثو الز نددمير  لجكحنالر ا  ىمتنسـإل رعك دبى زىرو
منوحركىي لسطرىذاالننا .

جكدىقيىجانكاكى تنى ىتيهىعٍكاعيألمفرى هتيألقظكىانانتمائيـالصادؽ.عىتعينىما ىه كىا و

القهـ.يأعتيي ه عط تكأرلالس كاحؿال قطؼال مارالت يأيحب أيالنكاىذىلًتحكالمفىى

نسمةو انرةومفانتما صادؽ. لجؿ 

 ُرَبا َياِسين َأُبو حطب 
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 َتقِديرو  ُشْكرٌ 
ًىلو ًقلؿى َمن َلْم يْشكِر النَّاَس، َلْم َيْشـُكِر اهًمٍفًمٍننىرو

أىٍن يرىىػاًىػي (1) مػدو كىحى عيػجرو ىىقىكىاًىػؿي
الكىرل  ٍفنىنى ليالط رلؽىا ىاًؽًلرىب  قىناتو لتعنيرىا يطىامكال سيكرىمى  ى عنىات متهع مةنىلفى كىصى

الت حت ػػ أينصػػرى سيػػكرى كى ػػاج ي ـ أىحصػػد مػػارى كًىلػػؽكجمىن يػػانػػكره ػػ معػػيىلػػو طػػكة يػػ معى يػػدو  ي
ه ىىًذهالع اًجهًةالميتىكاععة  طكة   ى ا..ًللىظيرى كالر عى  أىسملوالقنكؿى

نيػد أىٍفنىنيػػ ػػائؿعيػٍجرًث كى ى الس ػػرىسى هػؼى  ى جػػكانىصػػماتو ػػٍفتىرى ـيىػػتار نىاًلمى نىٍعهىػ ػػاالمكانًػػعي ى التػػيمى
ـ سىتيصػادىنىا لمعػػارلعىاأىسػملوتىعىػػال أىفتجػكفرسػػالةيعػػجرمًىػذهىى ػػرنرلػػًؽكىكحعػػتيا الط ًىػػيً عػ

اتو :إل ـيعيجرمىمقد  أي ركلةأىنتغيًىليىامرعى
أٍستىعًمىف ًنًننراسو ـى ًليالعه ـى قىد  قتىو يـ  ن ي يأى ىارىًنيكى ٍرىننو كىرى ًليالجىهماتحى ٍرىناـى ند احى د كى

كىم  نىؿسىراب ًلمفأ طاًنيدىعاتأمؿو إل ىيتاتو  راىلةو جيه ةوىىكؿالنحثًمفكحكشو ماقىد متي
 دلدن الدجتكر: الىبالعهميكالركحياليستاذ ىبية لكمية سماعيل ىنية )العقمية الذَّ إمازن ا 
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 مقدمة
الحمػػػدىإلنحمػػػده كنسػػػتعلنوكنسػػػتغجرهكنسػػػتيدلو كنعػػػكذنػػػاإلمػػػفعػػػركرأنجسػػػناكمػػػفإف 
لػو كنصػهيكنسػهـ هػ ننلنػاىػ ىػادمىلو كمػفلعػهؿٍاإلى معؿ سلئاتأ مالنا مفليدً

وبعد: محمد

ىٌَُ اىَّذُِ خَيَقَ ىَنٌُْ ٍَا فِِ اىْأَرْضِ جََِْعًا ثٌَُّ اطْرٌٍََ ئِىََ اىظَََّاءِ فَظٌََّاىَُِّ طَثْعَ طَََاًَاخٍ ًَىٌَُ قىاؿتعال :

تِنُوِّ شَِْءٍ عَيٌٌِْ
(1).

مػػفمصػػادرالمػػاؿالػػالرض مذنجػػؿصػػجاتياالتػػياسػػت هؼاإلاإلنسػػافىليػػا مصػػدره
ًنؿاإلنساف ه حنو  كجكفذ لرةنلوكقتعنجوللتمهؾماعا منولللسع ك ي عططو لجف 

اىيَّووِ  ًَىَوٌْ  ََفْوعُ   ىقػاؿتعػال : للمهػؾمػاعػا نمػالعػربلػرهالمجػاًتحعرلعتناالغرا لىـتمنحػوجػؿ 

        ََِ َِّ اىيَّوَو ُفً َفْعوو  َعَيوَ اْىَعواَى ًََىِنو َََظوَتِخ اْْرُض  ٌْ ِتوَثْعط  َى اىنَّاَص َتْعَعُي
ػلىك،(2) كالحػرثبىرً ى النسػؿ هػؼى

ػا تنػالحهكًؿال ذرلػة لجػؿمػالعجػرأىكائوبلًرالمنعنطة ىعرلعتناالساملةكسعلوننز اتو  ى
حلػػ السػػنةالمطيػػرةتػػد كلحجػػظحقػػكؽكنصكصػػياالقاطعػػةىػػيالجتػػاب ػػا تكاًةالعنػػاد صػػجكى

ًَ  ذَووأْمُيٌُا مٍَْووٌَاىَنٌُْ تَْْوونَنٌُْ  :ىقػػاؿتعػػال  تقػػدلسالجرامػػًةاإلنسػػانلةكالعنػػاد كمنػػعا  تػػدا الظػػالـ 

تِاىْثَاطِوِ
ذَُْظِتًُا فِِ اىْأَرْضِ تَعْتَ ئِصْيَاحِيَا فَىِنٌُْ ًَىَا ذَثْخَظٌُا اىنَّاصَ مَشَْْاءَىٌُْ ًَىَا :ىيمكطفآ رقاؿك،(3)

نُوووٌْ ئُِْ مُنْووورٌُْ ٍُوووإٍِْنِ َخَْْوووزٌ ىَّ
"إن دمـــاءكم ىػػػي طنػػػًةالػػػكداع: جمػػػاقػػػاؿالحنلػػػبالمصػػػطج (4)

عػػرلعتنا (5)وأمــوالكم حــرام عمــيكم كحرمــة يــومكم ىــذا فــي شــيركم ىــذا فــي بمــدكم ىــذا" جمػػاأف 
مػػػفالمقاصػػػدال مسػػػ عهػػػًتالسػػػاملة صػػػكنيانجػػػؿالسػػػنؿ كالعهلػػػاالتػػػيسػػػعتلحجظيػػػاةالمػػػاؿى

نالربـمػفىػذهكجماأسهجت ا معيكاالرضمفالمصادرالماللةالتيلسع اإلنسافلتمهجيك
أمػػػكاليـ كىنػػػاكالعُّػػػحناًتاإللمانلػػػةًىػػػيالتػػػذجلرنالحجػػػاظ هػػػ حقػػػكًؽالعنػػػادًكالمسػػػا يالح ل ػػػة
ىىإ قاراتيـ كالحجاظ ه أراعيالغلركىك ناالعاىدىيمكعك اإلنسافى نعًضالمكاقؼيف 

الس ػاملة لقػعىػيالغهػطًكًىيتمهجولهعقػارات ليصػلبا  تلػار م ػؿكًىػيكًمػٍفأصػحاًبالػذمـً
                                                           

(.29)آلة (سكرةالنقرة1)
(.251)آلة (سكرةالنقرة2)
(.188)آلة (سكرةالنقرة3)
(.85)(سكرةال راؼآلة4)
..(2/889)نابح ةالنني( 1218)(صحلحمسهـ ح:5)
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المتجػػرًجالصػػامًتحلػػاؿىػػذاا  تػػدا  ىيػػذاأنػػكسػػهمة ىػػذهالمكاقػػؼلػػـتقػػؼعػػرلعتنامكقػػؼى
  صػػكمةىػػذجرى ىػػإف ىقالػػت:لػػاأنػػاسػػهمةا تنػػبالرضلعائعػػةذلػػؾجػػافنلنػػوكنػػلفأنػػاسو

ػ،(1)"من ظمم قيد شبر مـن األرض طوقـو مـن سـبع أرضـين": قػاؿالنني اكعػعتحػدًّاكألعن
تهتقيال صكـأماـاقعائلًّادنلكلًّ هػكؿت ػنطالعنػادلهحىتصػرؼ قعاًةىذهالعرلعةالعادلةلكـى

.العر لةنالمكازلفالمنعنطة

نكععاللدمػعنتمهؾالعقارالعائجةالمتعهقًةالمعام تكىينح ناىذاندرسمفقعالا
النظرةالعػر لةالجقيلػةىػيكاعحمركرالزمف مفبلردللؿو داؿ ه ىذاالمهؾ ىيناندرسي

 ػػفكالمهػػؾكالعػػيادة نمػػالتعهػػؽىػػيالػد كلكأ ػرالتقػػادـىػػيتمهػػؾالعقػػارنكعػعاللػػد  نجعػػؼي
أنػدلالحهػكؿالنا عػة العػرلعةجلػؼى  ػدة كنػرلمننػرى  هػ ىذاالمعن كمالتنعومػفإعػجا تو

نػلفالسػس الغالػاتكإ رىذهاإلعجا تنمالعمفحقػكؽالعنػادمػفالعػلاع ًىػيتناسػؽوتػاـو
االمعػػام تىلػػونعلػػدنك سػػتقرارالم تمػػعحهػػكؿالمؤدلػػًةالقػػلـال انتػػةلعػػرلعتنا مػػعىػػذهالكالعهلػػا

تداىعال صكـأماـالقعا ندللؿكعػعاللػد هػ العقػارمػعتقػادـك فالز ز ةالسائقةلهنزاعً
الزماف.

  

                                                           

(.2/866)( ناب:إ ـمفظهـعلئنامفالرض2321)(صحلحالن ارم ح:1)
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:أىميُة الموضوع 
 صننالهنحثالعهمي. .1 جكفالمكعكعلتعهؽننابالمعام تالذم لزاؿحق ن

ك كدنحكثمستقهةىقيلةتجرديالجتانةىيالنظرةالعر لةل رالتقادـىيتمهؾالعقار دـ .2
 نكععاللد.

جكفالمكعكعلتعهؽنمقصدمفمقاصدالعرلعةالعامة التي ند ىليامفك كدم تمػع .3
مفإلحاؽالعررنا  رلفماأمجف نعرم مستقلـىيمعام توآمفه

رلعةىيالحجاظ ه حقكؽالناس.نلافمدل نالةالع .4

ىػػيأحعػافالقعػػا مػفبلػػراالت جلػؼمػفالقعػػالاىػيالمناز ػػاتالعقارلػةالماج ػػةأحقاننػ .5
 حهكؿ.

 :مشكمُة البحث 
 جلؼ ال تالعرلعةاإلس ملةظاىرةالتمهؾنكععاللدىترةمػفالػزمفمػفبلػرمنػازعو

طكاؿالمدةالساقة 
النا مة فك كدنعضالىرادلتمهجػكفالعقػاراتلمػددطكلهػة يناؾج لرمفالنزا اتى

 نرحقبمفالزمف  ـلد   هليـنمنياللستمهجناليـ نؿىيحؽلىرادآ رلفنحلث 
 .ىذاالعقارسكلكععلدهنتقادـالزماف ه مهجلتودا ًّلمهؾالمد   هلودلل ن

 :أسئمُة البحث 
ماالجرؽنلنيما كماذانعنينكععاللد ماذانعنينالحلازة  .1

العقاراتالتي لمجفتمهجيانكععاللدمعمركرالزمف ما .2

جلؼ ال تالعرلعةالحجاظ ه حقكؽالناسىيمسملةكععاللدنالتقادـ  .3

مادكر دـسماعالد كلىيترسلخمندأ دـأجؿأمكاؿالناسنالناطؿ  .4

ىيسماعد اكلكععاللد ه العقارنمنكا و المددالتيقررىاالجقوما .5

لهمهجلةأـأنوناقؿ .6  حسب ككععاللد ه العقارىؿىكمجسبه

مفالعيادة ما .7   المهؾكالد كل كأ رالتقادـىيتمهؾالعقارنكععاللد ه جؿٍّ
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م نتنػالهمهػؾ  .8 الحقلػةنكعػعىػؿلعتػدُّنعػيادةالسػماعلتػدؿ هػ كىؿليعدكععاللددلل ن
اللد 

 :أىداف البحث 
إرعادالناسلهتمجدمفإمجانلةتمهؾالعقارنممطرلؽومعركعحددهالعرعمفبلرنزاع. .1

 ػفأجػؿاالقػلـالعهلػاالتػيتمسػجتنيػاىػيحػؿال صػكـ نعلػدنكإندا مدل دالػةالعػرلعة .2
أمكاؿالناسنالناطؿ.

الحقػػكؽ تسػػقطنالتقػػادـترسػػلخ .3 ف جلػػت ػػفكىيػػي انتػػةىػػيالػػذمـ النظػػرةالعػػر لةأف  ا 
القعا .

ىػػػضالنزا ػػػاتكإنػػػرازالمسػػػا يالح ل ػػػةمػػػفالعػػػرلعةلهحجػػػاظ هػػػ اسػػػتقرارالمعػػػام ت  .4
نلنيـ.

 :فرضيات البحث 
اللدنمركرالزمف ه العقار مع دـإنجاركععاللدمفأمع صآ ػر قرلنػةكعع .1

دالة ه تمهؾالعقار.

تمسؾنالغالػاتالعظمػ لعػرلعتنا مػف ػدـأجػؿمػاؿالغلػركمنعسماعالد كلىكتقرلر .2
 دـنقؿمهؾأحد  رمفبلرسنبعر ي.كننذالغصب كنالناطؿ

مفأسنابجسبالمهجلة.اسنننمركرالزمفللسكالتقادـ .3

:ىيكمية البحث 
ىـي و  ،التوصياتو  خاتمة تشمل النتائجو  ثالثة فصولو  تتكون ىيكمية البحث من مقدمة

 ي:تعمى النحو اآل

 الفصل األول

 كية ووضع اليد في الفقو اإلسالميالمم

.المنحثالكؿ:ماىلةالمهجلةىيالعرلعة "تعرلجيا ك صائصيا كأسنانيا" 

و كعركطو.إ ناتال اني:مجيكـكععاللد كجلجلةالمنحث 
 ثانيالفصل ال
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 أثره عمى الدعوىو  صور التقادم في تممك العقار بوضع اليد

أنكاعالعقارىيالجقواإلس مي.كالمنحثالكؿ:المهجلةالعقارلة  

المنحثال اني:صكرتمهؾالعقارنتقادـكععاللد. 

المنحثال الث:أ رالتقادـىيتمهؾالعقارنكععاللد ه الد كل. 
 الفصل الثالث

 أثر التقادم في تممك العقار بوضع اليد عمى الشيادة والممكية

المنحثالكؿ:أ رالتقادـىيتمهؾالعقارنكععاللد ه العيادة. 

 تمهؾالعقارنكععاللد ه المهجلة. رالتقادـىيأالمنحثال اني: 

 :منيجية البحث 
تلة:النقاطا نكجافالمنيجلته ص ىيىذاالنحثالمنيجا ستقرائيالناح ةاتنعت

جؿآلةوقرآنلةنذجرالسكرة .1 رقـا لة.ك زكي

رقـالصجحة.كتك لؽ ملعالمعهكماتالكاردةىيالنحث نذجراسـالجتاب ـرقـال ز  .2

المصطهحاتالغائنة.كنلافمعانيالمجرداتالغرلنة .3

ا ستد ؿنالحادلثالننكلةذاتالصهةنالمكعكع. .4

أدلتيـمعالتر لح.كا  تماد ه المصادرالصهلة را الجقيا  .5

تك لقيانالحكاعيمفنابإسنادالجعؿلىهو.كالتزاـالمانةالعهملةىينقؿالمعهكمات .6

التكصلاتالتيتكصهناإللياىينيالةالنحث.كالنتائجتدكلفأىـ .7

 إدراجمه صالنحث. .8

 إ دادالجيارسال زمة. .9

 :الجيود السَّابقة 

لجردالحدلث فتقادـالعقػارنكعػعاللػد إنمػاجػافمستق نانح ن دلـأالنحثىيرحهة
 ػػاـ أك ػػفالحلػػازة  ػػدتكىػػيأنحػػاثأ ػػرلكالتقػػادـ كالحػػدلثىػػيم مهػػو ػػفالتقػػادـنعػػجؿو
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 ػاص كالحدلث فالتقادـنكععاللد  ىينحثآ ػر ػفالتقػادـىػيالعقػارالمكقػكؼنعػجؿو
ي:متيامالأذجرمنك

أطركحة:أ رالتقادـىيالجقواإلس مي لهناحث:نعلرمحمد زالدلفالغرلاني إعراؼ: .1
 تحدثالناحػثىػيمف امعةالزلتكنةنتكنس محمدالنكزلدم قيدمتلنلًؿدر ةالدجتكراة

ىذهالطركحة فأ رالتقادـىيأنكابالجقػومػفمعػام تك نػادات كمػاارتػنطندراسػتي
.أ رالتقادـىيالحلازة

منعػكرًىػيكالرئاسةالعامةلهنحكثالعهملة :التقادـىيمسملةكععاللد إ داد .2 نحػثه ىػكى
أنحػػػػػاثىلئػػػػػةجنػػػػػارالعهمػػػػػا نالممهجػػػػػةالعرنلػػػػػةالسػػػػػعكدلةدراسػػػػػات ىػػػػػيكسهسػػػػػهةأنحػػػػػاثو

( حلثنقهتىذهاليلئةجتاناتالمذاىبالرنعةىيجؿمالتعهؽنالحلازةككعع2002)
اللد كجانتدراستيتتعهؽنكععاللد ه العقاركنظرةالجقيا  ستمراركعػعاللػد هػ 

.العقار

منعػػكرمػػفنحػػثه إ ػػداد: معػػةمحمػػكدالزرلقػػيكقػػكؼ أحجػػاـكعػػعاللػػد هػػ العقػػارالم .3
 حلػػثأىػػردالناحػػثالحػػدلث ػػفالعقػػارالمكقػػكؼ كحجػػـم هػػةالقعػػا المػػدنينػػالمغرب

كععاللد هلونمركرالزمف كنظرةالجقيا ىيكععاللد ه العقار جمػاتعػرضلنظػرة
مفنعضالعقاراتالتيالقانكفىيتقادـكععاللد ه العقارالمكقكؼ كىذا ز لسلر

.نلنت  ؿدراستيىؿلمجفتمهجيانكععاللدأـ  

القػػػانكفالمػػػدنيال زائػػػرم كأ ػػػرهىػػػيالعػػػرلعةكرسػػػالة:التمهػػػؾ ػػػفطرلػػػؽالتقػػػادـالمجسػػػب .4
قػػػػدمتلنلػػػػؿدر ػػػػةالما سػػػػتلر لهناحػػػػث:أحمػػػػدنػػػػرادم  مػػػػف امعػػػػةال زائػػػػرجهلػػػػةالعهػػػػـك

( حلػػثتحػػدثالناحػػث ػػفظػػاىرةالتقػػادـالمجسػػبلهمهجلػػة2009–2008)اإلسػػ ملة
نػػممطرلػػؽ كعػػكانطالعػػرلعةاإلسػػ ملةكنظرتيػػاليػػذاالتقػػادـالػػذملجسػػبالمهػػؾ حلػػث
ارتنطندراسػتيمػانظػرةالعػرعلمػركرالزمػافنكعػعاللػدىػؿلجسػبأـىنػاؾك يػةأ ػرل

.لهعرع



 

 

 
 
 
 

الفصُل اأَلول 
 الممكية ووضع اليد في الفقو اإلسالمي

 

 َوِفيِو مبحثان:
 ماىلةالمهجلةىيالعرلعة"تعرلجياك صائصياكأسنانيا".المنحثالكؿ: 
كععاللد   و.إ ناتجلجلةكالمنحثال اني:مجيـك
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 المبحث األول
 ماىية الممكية في الشريعة "تعريفيا وخصائصيا وأسبابيا"

 تعريف الممكية: -أوًل 
 :الممكيُة في المغة - أ

َمَمـك(، وَمَمـَك )والممك أصمو: مـن  ،(1)من الممك، وىي منسوبة إلى الممك الممكية مشتقة
.(3)ِممًكا بكسر الميم (2)يممُكو

 (4)دادنػػو كمالػػومهػػؾ:أمعػػي لمهجػػونقػػكؿمهىجػػوكلمهجػػو:أماحتػػكاهقػػادرنا هػػ ا سػػتن
.(5)ازهكانجردنالتصرؼىلوىيكمالؾاحالعي مهجن(مهؾ)كجذانقكؿ:

ًَىِيَّوووِ ٍُيْوولُ اىظَّووََاًَاخِ  كتػػمتيلمػػالمهػػؾكلتصػػرؼىلػػو  مػػعأمػػ ؾ كىػػيالتنزلػػؿالعزلػػز:

ًَاىيَّوُ عَيََ مُوِّ شَِْءٍ قَتِّزًٌَاىْأَرْضِ 
مامهجتاللدمفماؿ، (6) المىٍهؾي

(7). 

 :(8)الممكية في الصطالح - ب

 تــة فــي تعريفــو، وتفــاوت عبــاراتيم لعــرَّف الفقيــاء الممــك، وقــد جــاءت عبــاراتيم متفاو 
 اختالفيم في المعنى، وىنا سأذكر أشير التعريفات: يعني

 .(9)"اننجسوأكننلانةمفا نتجاعنالعلفأكالمنجعةاإلنسافعر نتمجف":أنوبعرفو القرافي  .1

                                                           

 (.2/886)(مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسلط1)
(.27/346)(الزنلدم تاجالعركسمف كاىرالقامكس2)
 (.1/642)(الرازم م تارالصحاح3)
( الزنلدم تػاجالعػركس1/1232)( الجلركزآنادم القامكسالمحلط10/491)(انفمنظكر لسافالعرب4)

 (.27/346)مف كاىرالقامكس
(.2/886)ط(مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسل5)
(.189)(سكرةالمائدة آلة6)
(.10/491)(انفمنظكر لسافالعرب7)
 ػاص ىيػيمنسػكنةإلػ المهػؾ8) الجقيػا  رىػكاالمهػؾ كلػـلػذجركاالمهجلػةنتعرلػؼو أف  ( ػ ؿالنحػثك ػدتي

جمانلنتىيالمعن الهغكم.
 (.3/365)(القراىي الجركؽ9)
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إلػ ال ػرالمترتػًب هػ المهػؾ كىػكا نتجػاعأنـو: وبالنظر لتعريف القافي وجدتُ  التجػتى
نالعلفأكالمنجعة.

متكاىقنػػاأملنتجػػعنػػالعلفأكالمنجعػػًةمػػاداـا نتجػػاع"؛اأن ػػوقل ػػدىا نتجػػاعىنجكنػػوعػػر لًّجمػػا
كحدكدالعرع".

كأ ػػازالقراىػػيىػػيتعرلجػػولهمهػػؾأفلنتجػػعمػػفلنػػكب ػػفصػػاحبالعػػلفأكالمنجعػػة ىهػػـ
لمنعص حلةا نتجاع فبلرصاحبالعلفأكالمنجعة.

ػػ ىــو :وبــيَّن معنــاه الس ــبكي فقــال .2 ف"حجػػـعػػر يمقػػدرىػػي ػػلفأكمنجعػػةلقتعػػيتمجػػفمى
 .(1) نومفحلثىكجذلؾ"لنسبإللوانتجا ونوكالعكض

نجيىيتعرلجولهقراىيىيذجرال رالمترتب هػ المهػؾ مػفانتجػاعنػالعلفأككاىؽالس
أن وقل دهنحجـالعرع  .المنجعة إ  

ىػكالقػدرةالعػر لة هػ التصػرؼىػيالرقنػة"ة في مجمـوع الفتـاوى اْلِمْمـَك: يعرفو ابن تيم .3
 .(2)"نمنزلةالقدرةالحسلة

أكجكفا نتجاعلصاحب تعرلؼانفتلملةلهمهؾ ا  ه العمكـ ىهـل صصونانتجاعو
 العلفىقط نؿ ـ ذلؾ ىههمالؾأفلنتجعكلتصرؼمااستطاع.

لمجفكا تصاصنالعي لمنعالغلر نو"اختار أبو العينين تعريًفا لمممكية فعرفيا بأنيا: .4
 .(3)"فالتصرؼىلوإ لمانععر يصاحنوم

ػػانالمالػػؾدكنمػػاسػػكاه؛حلػػثمػػفمهػػؾعػػلئناىػػككحػػده  عػػؿأنػػكالعلنػػلفالمهػػؾا تصاصن
 كىكىارؽالسانقلفنتقللدالتصرؼىيوكعكانطل تصنالتصرؼىلوماداـىيحدكدالعرع

 المالؾدكفسكاه.

ف مػػػلعيـإىػػػيالمعنػػػ  حلػػػثنػػػالنظرإلػػػ مػػػاسػػػنؽأ ػػػدأفتعرلجػػػاتالجقيػػػا متقارنػػػة
ا ا تيػدكاىػيالتعنلػر نػونه ػاره ىمػنيـمػفقرركف نكتالمهجلة كلماجافالمهػؾعػلئنامعنكلًّػل

كمػػنيـمػػفقلػػدهنػػالحجـالعػػر ي كأنػػكالعلنػػلف صػػص  نػػرنػػم رها نتجػػاع كآ ػػرنالتصػػرؼ
 التصرؼلصاحبالعي ىقط.كص حلةا نتجاع

                                                           

 (.1/254)(السنجي العناهكالنظائر1)
 (.29/178)(انفتلملة م مكعالجتاكل2)
 (.339)ص ( عهني المد ؿىيالجقواإلس مي306)(أنكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي ص3)
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 التعريف المختار:

المهؾكالتعهلؽ هليا ىإنيأ معنلفمفنظرل رنعد  رضالتعرلجاتالسانقةلمجيـك
صصػػػاحبالعػػػي  ىػػػم رؼالمهػػػؾنمنػػػو:ا نتجػػػاعكالتصػػػرؼىػػػيحػػػدكدالعػػػرع كنػػػلفمػػػف ػػػ

اختصاص التصرف والنتفاع الشرعي في الشيء ممن يممكو(.)

 مبررات التعريف المختار:

ماًنعن .1 امفص حلةا نتجاعكالتصرؼلغلرصاحبالعي .قلدتونا  تصاصللجكفى

  ػػػارالمهػػػؾ ىلػػػتمجفالمالػػػؾمػػػف .2 كا نتجػػػاعىمعنػػػاللجػػػكف امعنػػػاعػػػام ن التصػػػرؼى كذجػػػرتي
ا نتجاعكالتصرؼ.

 خصائص الممكية في الشريعة: -ثانًيا
 قبل الحديث عن خصائص الممكية فإني بإيجاٍز أبين أقسام الممك:

ػػاأفلقػػعإمهػػؾىػػكنعػػدمانلنػػاأفال مجانلػػةالتصػػرؼكا نتجػػاع ىػػإفالتصػػرؼكا نتجػػاعإم 
م اك ه ذاتالعي " لنو"كمناىعو  م اك ه مناىعوىقط ا   . ه  لنوىقطا 

ذا وقـع عمييمـا كـان تام ـحدأفإذا وقع عمى  فمـن ىنـا ينقسـم الممـك  ،اىما كان ناقًصـا، واذ
 إلى قسمين:

ىػػكمػػا نػػت هػػ رقنػػةالعػػي كمنجعتػػومعنػػا نحلػػثل نػػتمعػػوالقســم األول: ممــك تــام:
 .(1)لهمالؾىليا ملعالحقكؽالمعرك ة

مػا نػتنتمهػؾالعػ صمنػاىعالعػي دكفرقنتػو أكنتمهػؾالقسم الثـاني: ممـك نـاقص:
 .(2) ارةاإلكدكفالمنجعة كىذاالقسـلج رم ؿالكقؼالرقنةكحدىا

ػامػف ػكاص  المهجلػةلقسػاميا: صػائصالمهػؾالتػاـ ك صػائصالمهػؾكىناأقدـنععن
 ي:تجا  الناقص

  

                                                           

(.88)ص ( الجقي ىقوالمعام ت308)ص (أنكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي1)
(.279)ص المهجلةكالعقد(عهني 2)
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 :(1)خصائص الممك التام - أ

ام لمعــيِن ومنفعتيــا، فــإذا كــان المالــك يممــك عــين الشــيء تتعمــق بالممــك التَّــالتــي  وِىــيَ 
 ية:تينطبق عمى ممكو ىذه الخصائص اآلومنفعتو 

مطهػػؽالتصػػرؼىػػيالعػػلف كمناىعيػػامػػفالتصػػرىاتالمعػػرك ةمػػفنلػػعأكىنػػةأكلهمالػػؾ .1
.(2)كصلةأكبلرىا كىذاالتصرؼ لتقلدنعي وبلرالعررنالغلر

محددك  .2 لهمالؾحؽا نتجاعنالعي الممهكؾنممك ومفك كها نتجاعبلرمقلدنزمافو
 اصمالـل الؼمجافمعلف  .(3)العرعك نعجؿو

محددأكمجافمعلف؛لنو .3  -جمانلنتىيال اصلةالسانقة- لنتييالمهؾالتاـنزمفو
أكعػػجؿمعػػلف إن مػػاانتيػػاؤهلجػػكفنيػػ ؾالعػػلفالممهكجػػةأك أكمجػػافو لقنػػؿالتقللػػدنزمػػافو

أكملراثأككصلةأكبلرىاانتقاليانمحدأسنابنقؿالمهجلة   .(4)جنلعو

العػػػمافلجػػػكفنتل ػػػةتعػػػررإذاأتهػػػ .4 ؼالمالػػػؾالعػػػلفالممهكجػػػةلػػػوىإنػػػو لعػػػمنيا لف 
 كىذا لعنيأفلهمالؾصاحبالعلف كىنا ىائدةمر كةمفذلؾإن ماىكأتهجيانإرادتو

 .(5)أم جوإنمالؤا ذمفكليالمرت ؼإأحقلة

 ىػػ لصػػح(6)ولعػػلف تسػػقطمهجلػػةال لػػاف تقنػػؿاإلسػػقاط ىهػػكأسػػقطعػػ صمهجلتػػ .5
سقاط ىهكجػافلحػد نػدآ ػرعػي مغصػكبلماىياإلنرا معن اإلاإلنرا ىيال لاف

لفالعػػػلفتقنػػػؿالنقػػػؿ  (7)أكمػػػكدعىػػػمنرأه نػػػو لصػػػحاإلنػػػرا كلنقػػػ العػػػي لصػػػاحنو
نولصحإكلكقهنا (8)طرلؽالنقؿلجكفنالعقدالناقؿلهمهجلةجالنلعأكالملراثأكالكصلةك

                                                           

 (.327)ص ( عهني المد ؿىيالجقواإلس مي89)ص (الجقي ىقوالمعام ت1)
( عػهني 89)ص ( الجقػي ىقػوالمعػام ت140)ص ( ندالهطلؼ الحلازةكالتقادـىيالجقواإلس مي2)

(.328)ص المد ؿىيالجقواإلس مي
 (.359)ص يالعاـ(الزرقا المد ؿالجقي3)
(.74)(أنكزىرة المهجلةكنظرلةالعقدىيالعرلعةاإلس ملة ص4)
 (.328)ص (عهني المد ؿىيالجقواإلس مي5)
 (.318)ص (أنكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي6)
عػػهني المػػد ؿىػػيالجقػػو( 89)ص ( الجقػػي ىقػػوالمعػػام ت5/295)(الزحلهػػي الجقػػواإلسػػ ميكأدلتػػو7)

 (.328)ص اإلس مي
 (.4/414)(الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو8)
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اإلسػػقاطىػػيال لػػاف ل ػػازتمهلػػؾالعػػلفنم ػػرداإلسػػقاط إ أفال لػػاف تينقػػؿمهجلتيػػا
نم رداإلسقاطنؿ ند مفك كدسنبلنقؿالمهجلة.

 خصائص الممك الناقص: - ب

ــا أن يكــون ممًكــا لمعــين أو لممنفعــةِ  ــا ،أســمفُت الــذكَر أنَّ الممــَك النــاقص إمَّ أن  واألخيــر إمَّ
مَّـاو يكون انتفاًعـا لشـخٍص معـيٍن،  حـق ُممكـت "التـي  لمعـين اا أي تابًعـأْن يكـون انتفاًعـا عيني ـ اذ

 :(1)الرتفاق"، وعميو فإنَّ الممك الناقص ثالثة أقسام

مهؾالعلفكحدىا. 

معلف.  مهؾالمنجعةلع صو

.حقكؽا رتجاؽ"مهؾالمنجعةىيالعلف" 

 :الخصائص لكل  قسٍم منيا سأعرُض وىنا 

 ممُك العين وحدىا: -القسم األول

هُّ العلفؾتىمى كحدىاأقؿأنكاعالمهؾالنػاقص إذتمهػؾالعػلفمػفبلػًرمنجعتيػاىػك ػ ؼه
 أنػوينػكعهسيػمحى  لػرمػفسيػنًؿال لػرلهتجنػولألصًؿ إذالمقصكدمفتمهؾالعلفا نتجاعنيا ًإ  

 وىذِه الصورة ل تكون إل في حالتي الوصية وىما: (2)نيالةالحلاة

قػػبكىاتػػوتنتقػػؿطػػكاؿحلاتػوأكمػػدةلمنجعػػًة  ػػرإذاأكصػ مالػػؾالعػػلفنا .1 محػػددة ىإنػػو ى
.(3)مهجلةالعلفلهكر ة كمنجعتيالهمكص لوإفقنهيا

قػػن الكصػػلةىػػإ .2 ـ  كنمنجعتيػػا  ػػركتػػكىي  ػػ نػػدارهأكأرعػػولعػػ صو إذاأكصػػ عػػ صه ف 
ا؛لنولمهؾالعػلف أمػامنجعتيػا  ػر مهؾالعلفتنتقؿلهمكص لونيا ىلجكفمهجوناقصن

 .(4)تسهـلوالعلفجيلستكىيحقومنيا

  

                                                           

 (.308)(أنكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي ص1)
 (.94)(الجقي ىقوالمعام ت ص2)
( أنػػك343 342)ص ( عػػهني المػػد ؿىػػيالجقػػواإلسػػ مي4/415)(الزحلهػػي الجقػػواإلسػػ ميكأدلتػػو3)

 (.75)زىرة المهجلةكنظرلةالعقد ص
 (انظرالمر عالسانؽ.4)
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 العيِن وحدىا: خصائص ممك

ك ووجاف .1 العلفللسلوا نتجاعنالعلفنمم  .(1)مالؾي

.(2)لمالؾالعلفالتصرؼنيانمالعرنالمنتجعمفنلعالعلفأكىنتيالغلرهللس .2

.(3) لنتييمهؾصاحبالعلفلياإ نمكتوأكى ؾالعلفأكتمهجيالغلره .3

 .(4)إذاأتهؼصاحبالعلفعمفقلمةالمنجعةلمالجيا .4

 ممك المنفعة لشخٍص معين: -القسُم الثَّاِني

لوىمهؾالمنجعًةلع صو صكرتاف:معلفو

م اكالمنجعةىلستكىيالمنجعةننجسوًإم اأفتيمهؾى .1  أفلتلحلغلرهأفلنتجعنيا.ا 
ػ لػوإم ػاأفلسػجنياننجسػوكمثاليا: الميكصى نمفلنتجعىنػداًرهىػإف  مػاجمفأكص لع صو ا 

أكنغلرأ ر .(5)أفليسجفبلرهىليانم رو

 لوأفلحلؿا نتجاعلغلره.تاحي ليكأفلنتجعننجسوىقط .2
ىػػإنيـ ليتػػاحليػػـأفلمجنػػكا جمػػفكقػػؼنلتػػو نتجػػاعالطهنػػةالجقػػرا أكالغرنػػا مثاليــا:

 .(6)بلرىـمفا نتجاعمفىذهالدار

 َيختص  ممُك المنفعِة لشخٍص ما بعدِة خصائٍص منيا:

مال كزلوأفلقنؿالتقللدنالزمافكالمجافكالصجةانتدا ن ىم  ن .1 مفأ ارسلارتولع صو
محددعيألقلدمدةا نتجاعنسنعًة .(7)رو أكأفلسلرىليانمجافو

                                                           

 (.343)ص ( عهني المد ؿىيالجقواإلس مي95 94)(الجقي ىقوالمعام ت ص1)
 (.343)ص (عهني المد ؿىيالجقواإلس مي2)
 (.343)ص ىيالجقواإلس مي( عهني المد ؿ75)(أنكزىرة المهجلةكنظرلةالعقد ص3)
( عػهني المػد ؿ95 94)( الجقػي ىقػوالمعػام ت ص308)(انكالعلنلف تارلخالجقػواإلسػ مي ص4)

 (.343)ىيالجقواإلس ميص
 (.310)( أنكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي ص332 1/331)(القراىي الجركؽ5)
 (.96 95)ص ( الجقي ىقوالمعام ت332 1/331)(القراىي الجركؽ6)
( 313)( أنػكالعلنػلف تػارلخالجقػواإلسػ مي ص83)(أنكزىرة المهجلةكنظرلةالعقدىيالعرلعة ص7)

(.102)ص ىقوالمعام ت كمانعدىا( الجقي353)ص عهني المد ؿىيالجقواإلس مي
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 تقنػػؿالتػػكارث نػػدالحنجلػػةىػػي ملػػعصػػكره؛لفاإلرثلجػػكفىػػيالمػػاؿالمك ػػكد نػػد .2
"لػػـلمهجيػػاالمػػكرثلعػػدمياكفأفالمنػػاىعمػػاؿ حلػػثقػػاؿالجاسػػاني:دُّكىػػـ لعػػ المػػكت

ى لمهجياالكارثإذالكارثإنمالمهؾماجػاف هػ مهػؾ كالمهؾصجةالمك كد المعدكـ
لػك؛ ه   ؼال ميكرىينعضالصػكر (1)"المكرثىمالـلمهجولستحلؿكرا تو ىمػ  ن

.(2)ىذهالمدةةإفالكر ةلر كنونقلماتالمستم رلمدةمعهكمةى

أكمالؾ .3 المنجعةلعػمفإذاتعػدل هػ العػلفأكىهجػتنقصػده أم ػاإفىهجػتنغلػرقصػدو
ػػالػػو إنمػػاىػػكلمهػػؾالمنجعػػةىقػػػط العػػلفللسػػتمهجن تقصػػلرىإنػػو لعػػمف كلعػػمفلف 

.(3)العلفمهؾه  ر ك هلوالمحاىظة ه العلفجيلعلدىالصاحنياسهلمةك

العلفقدتجكف ه مالؾال .4 منجعًةإفأ ذىاإ ارةنالم اف أم اإفجانتإ ارةىإنيػانجقاتي
.(4) ه مالؾالعلف

 حق الرتفاق: -القسم الثالث

وعرفو قدري باشا بأنو: "حق مقرر عمى عقار كىذاالحؽمتعهؽنال لاف الع اص 
الم ػػرل ك كحقػػكؽا رتجػػاؽأرنعػػة:"العػػرب (5)"قــاٍر رخــر لمالــك غيــر المالــك األوللمنفعــِة ع

.(6)المركر"كالمسلؿ ك
 والخصائص ليذا النوع ىي:

التعهؽىذاالحؽنك كدالعقار ى ليت لؿنسلارةوأكجتاب .1 دائمن
(7).

لهعقار  ه   ؼا نتجػاعالع صػيلجػكفمقػر ارنحؽا نتجاع لننالجكفمقر  .2 رنالعػ صو
.(8)نعلنو

                                                           

 (.4/222)الجاساني ندائعالصنائع(1)
( ال جلؼ المهجلةىػيالعػرلعةاإلسػ ملة4/222)( الجاساني ندائعالصنائع6/38)انفقدامة المغني(2)

 (.97)ص ( الجقي ىقوالمعام ت78)ص
 (.83)نكزىرة المهجلةكنظرلةالعقدىيالعرلعة ص( ا3)
 (.98)ص ي ىقوالمعام ت( الجق78)ص ال جلؼ المهجلةىيالعرلعةاإلس ملة(4)
 (.94)اعا مرعدالحلرافإل معرىةأحكاؿاإلنساف صن( 5)
 (.315)أنكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي ص(6)
 (.78)ص ( ال جلؼ المهجلةىيالعرلعةاإلس ملة102)ص لجقي ىقوالمعام ت( ا7)
 (.102)ص ( الجقي ىقوالمعام ت94)الحلرافإل معرىةأحكاؿاإلنساف صناعا مرعد(8)
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لنتييىلو .3 دائـهبلرمؤقتنتكقلتو
(1).

ا نتجاعالعلنيممالكرث؛لنوتانعهلهعقارىلنتقؿنانتقالوحؽ .4
(2).

 أسباب الممكية في الشريعة: -ثالثًا
ذجػػرالجقيػػا ىػػيآ ػػارىـأسػػنابنقػػؿالمهػػؾ؛ىمنيػػا:ا سػػتل   هػػ المنػػاح ك قػػكدناقهػػة

ؿاتجػاؽنػلف كىػذهالسػنابال   ػةىػيمحػ(3)لهمهؾجالنلعكنحكه كالً  ىةجػالملراثكالكصػلة
ي:ت أندأىيذجرىاجا (4)الجقيا ىيا تناره

 :(5)الستيالء عمى المباح .1

 عمى المباح لو صور متعددة منيا: الستيالء

 إحياء الموات: -أ 

ىإحلػػا المػػكاتلعنػػياستصػػ حالراعػػيالنػػكرالتػػي لنتجػػعنيػػاأحػػدأكممهكجػػةلحػػد؛
امكاتنالوتمهجيا  .(7): "من أحيا أرًضا ميتة فيي لو"لقولو ، (6)ىمفلحليأرعن

  

                                                           

 (.102)ص ( الجقي ىقوالمعام ت316)نكالعلنلف تارلخالجقواإلس مي ص( ا1)
 انظرالمر عالسانؽ.(2)
 (1/679) الدرالم تارنف اندلف( ا5/278)(انفن لـ النحرالرائؽ 3)
(.5/278)(انفن لـ النحرالرائؽ 4)
(كمػانعػدىا أنػكالعلنػلف تػارلخالجقػواإلسػ مي 46) هعكط الجقوالمػاليلمهجلػةالراعػيالملرلػة ص(5)

( المناح:ىكالماؿال الي فالمهؾ كالذملد ؿىلومهؾع صمعلف كلـلك دمانعمف321)ص
تمهجػػو أمأنػػولػػـلسػػنؽلحػػدأفلمهجػػولنجسػػوأكأفلتصػػرؼىلػػو انظػػر:انػػفن ػػلـ العػػناهكالنظػػائر 

(.5/278)( انفن لـ النحرالرائؽ1/346)
( انفن لـ النحر1/346)( انفن لـ العناهكالنظائر 321)مي صأنكالعلنلف تارلخالجقواإلس (6)

ىػػذا(5/278)الرائػػؽ  كىػػيإحلػػا المػػكات نػػد مػػفالر ػػكعلصػػحابا  تصػػاصمػػفالدكلػػة كدرسػػتي
.كمانعدىا(54ال  ؼىيالمنحثال انيمفالجصؿال انيص)

ػػػ7) ( أنػػػيداكد سػػػنفأنػػػيداكدح2/822)( 13)املتػػػة(الن ػػػارم صػػػحلحالن ػػػارم نػػػاب:مػػػفأحلػػػاأرعن
 ( صححواللناني.3/142)( نابىيإحلا المكات3075)
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 الصطياد: -ب 

 أكىػكاقتنػاصحلػكافحػ ؿمتػكحش(1)ا ستل   ه صلدالنركالنحرمماىػكمنػاح
مُحِوَّ ىَنٌُْ صَْْتُ اىْثَحْزِ ًَطَعَاٍُوُ ٍَرَاعًا ىَنٌُْ ًَىِيظََّّْارَجِ يتو قولو تعالى: دليل مشروعو  ،(2) بلرمقدكر هلو

اىْثَزِّ ٍا ٍَُْرٌُْ حُزًٍُا ًَحُزًَِّ عَيَْْنٌُْ صَْْتُ
(3). 

 الستيالء عمى الركاز: -ج 

 فــي الركــاز خمــس"و "::ىس ػػرانػػفال لػػرالرجػػازمعهقنػػا هػػ حػػدلثرسػػكؿاإلالركــاز
 .(4): كنوز الجاىمية المدفونة في األرضأنو

 :(5)اآلجامو  الستيالء عمى الكأل -د 

فكىيك لمهؾلحد : "النـاس لقولو  ،جافىيأرضممهكجةىيكمناحل ملعالناسا 
 لتمهجو.كلععلده هلوهىمكؿمفلحكز، (6)"شركاء في ثالثة: الماء والكأل والنار

كنػػالربـمػػفإناحػػةالعػػارعالحجػػلـإحػػرازالمنػػاحمػػفإحلػػا مػػكاتأكاصػػطلادأكاسػػتل  
العهمػا  أكجػألأكآ ػاـ ىػإف  اللػكـنػالنظرلهكاقػعكدراسػةأ مػاؿالنػاسالنا مػة ػف ه رجػازو

نعػػاشجػػؿنجػػسد هيػػاأ ػػر هػػ بلػػرهمػػفأىػػرادالم تمػػع ىػػمىنكا التمهػػؾكا  اإلحلػػا ك ػػدكاحػػب 
ىقيلػػة دلػػدةلر الػػةكحمالػػةالنلئػػةكا  ػػارلعػػنط أكقػػاتيـكأق ميػػـك يػػدىـىػػيكعػػعتػػدانلرو

 ىجػيإحلػػا ئػة كلهت جلػؼمػفاإل ػػ ؿنتػكازفالنلئػةكتنظػلـسػهكؾاإلنسػافىػي  قتػػومػعالنل
تتنابـمعمقاصدالعرلعة المكات دنععيـنعضالمكاتل كزإحلا همفدكفبلرهلغالاتو

.(7)مف دـاإلعرارنالقرلنلفمفالمكاتكالحجاظ ه صجا كنقا اليكا 

                                                           

 (.8/250)(انفن لـ النحرالرائؽ1)
 (.1/451)(النيكتي الركضالمرنععرحزادالمستنقع2)
(.96)آلة (سكرةالمائدة3)
(.5/94)( انفج لر الندالةكالنيالة2/626)(انفال لر النيالةىيبرلبال ر4)
(المرادنالجأل:"الجألالمناحالذمننتمفال عابمػفبلػرنػذرأحػد كلػلسلحػدأفل ػتصنػو انظػر:5)

( المرادنا  ػاـ:"العػ رالمهتػؼ"2/826)( انفما و سنفانفما و2/230)انفن لـ النحرالرائؽ
 (.6/79)انظر:انفن لـ النحرالرائؽ

( صػػححواللنػػاني2/826)( نػػابالمسػػهمكفعػػرجا ىػػي ػػ ث 2472)(انػػفما ػػو سػػنفانػػفما ػػوح6)
 (.2/826)سنفانفما وانفما و  منوحراـ(انظر)دكف

 (.1224العرلعةاإلس ملةص)الجل ني تدانلرر الةالنلئةىي(7)
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ىيىذهالمكاردىعهػ النعػرلةجماأنيـنظركالهرجازكالمعادفأف ملعال لاؿلياحؽ 
الحاعػػرةالحجػػاظ هليػػا للصػػحتسػػهلمياله لػػؿالقػػادـنك ػػولصػػهحىلػػوالتسػػهلـ؛نحلػػثلمجنػػو
 دلػػػػدةتحمػػػػيم ػػػؿىػػػػذها  ػػػػار ا نتجػػػاعكا سػػػػتجادةمنيػػػا ىمنػػػػدعالعهمػػػػا ىػػػيكعػػػػعنظرلػػػاتو

.(1)جنظرلاتالتعسؼىياستعماؿالحقكؽ
 العقود الناقمة لمممكية: .2

كال هػػعالنلػػع ىمنيػػاالينػػةكالكصػػلةك(2)العقػػكدالناقهػػةلهمهجلػػةمػػفعػػ صلعػػ صآ ػػر
لهمهجلػػة نػػد مػػفجكنيػػاممهكجػػةكبلرىػػامػػفالعقػػكد كحتػػ تجػػكفسػػنننانػػاق ن (3)نةلندلػػونالنسػػ

لهمهجلة ىمعن جكنياناقهػةنلهمهجلػةأفتنتقػؿ مػف  ر ىإفلـتجفممهكجةلـتصحسننناناق ن
لحلز ك لجكفذلؾإ أفلجكفالمهؾ انتناقنؿنقؿالعقد .(4)حلزو

 الخالفة: .3

ىػػإفالمهػػؾ لنتقػػؿإ مػػفنعػػد   ىػػةالعػػ صلغلػػرهىػػيالمهجلػػة جػػالملراثكالكصػػلة
قكلػوالوصـية معػرك لةدللؿ ك(5)قؿالمهجلةمفبلرحا ةإل قنكؿكىاتيما ىنم ردالكىاةتنت

مُرِةَ عَيَْْنٌُْ ئِفَا حَعَزَ مَحَتَمٌُُ اىٌََْْخُ ئُِْ ذَزَكَ خَْْزًا اىٌَْصَِّْحُ ىِيٌَْاىِتَِِّْ ًَاْقْزَتِ َ :تعال 
(6).

رَِِْْ ٌُّصِْنٌُُ اىيَّوُ فِِ مًَْىَاَِمٌُْ ىِيذَّمَزِ ٍِثْوُ حَظِّ اىْأُّْثََِِْْْ فَاُِْ مَُِّ ِّظَاءً فٌَْقَ اثْنَ: كىيالملراثقكلوتعػال 

ََّا ذَزَكَ ئُِْ مَاَُ ىَوُ ًَىَتٌ فَاُِْ ىٌَْ َّنُِْ فَيَيَُِّ ثُيُثَا ٍَا ذَزَكَ ًَئُِْ مَاَّدْ ًَاحِتَجً فَيَيَا اىنِّصْفُ ًَىِأَتٌََّْوِ ىِنُوِّ ًَاحِتٍ ٍِنْيََُا اىظُّتُصُ ٍِ

وُ ئِخٌَْجٌ فَيِأٍُِّوِ اىظُّتُصُ ٍِِْ تَعْتِ ًَصَِّْحٍ ٌُّصِِ تِيَا مًَْ ََِّْ  آتَاؤُمٌُْ ًَمَتْنَاؤُمٌُْ ىَوا  ىَوُ ًَىَتٌ ًًََرِثَوُ مَتٌََاهُ فَيِأٍُِّوِ اىثُّيُثُ فَاُِْ مَاَُ ىَ

ذَتْرًَُُ مَُّّيٌُْ مَقْزَبُ ىَنٌُْ ََّْعًا فَزِّعَحً ٍَِِ اىيَّوِ ئَُِّ اىيَّوَ مَاَُ عَيًَِْا حَنًَِْا
(7). 

  

                                                           

 (.1223الجل ني تدانلرر الةالنلئةىيالعرلعةاإلس ملةص)(1)

 (.114)ص ( ناعا مرعدالحلراف49)ص ( هعكط الجقوالماليلمهجلةالراعيالملرلة2)
 (.121)ص  ملة( عهني المهجلةكنظرلةالعقدىيالعرلعةاإلس5/278)(انفن لـ النحرالرائؽ3)
 (.122 121)ص (عهني المهجلةكنظرلةالعقدىيالعرلعةاإلس ملة4)
( عػػػهني المهجلػػػة319)( أنػػػكالعلنػػػلف تػػػارلخالجقػػػواإلسػػػ مي ص5/278)(انػػػفن ػػػلـ النحػػػرالرائػػػؽ5)

 (.122)ص كنظرلةالعقدىيالعرلعةاإلس ملة
 (.180)(سكرةالنقرة آلة6)
 (.11)سكرةالنسا  آلة(7)
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 المبحث الثاني
 و، وشروطوإثباتمفيوم وضع اليد، وكيفية 

 :مفيوم وضع اليد -أوًل 
 وضع اليد في المغة: - أ

 الوضع لغة: -أوًل 
 الَوْضُع أصمو من َوَضَع، ولو استعمالٍت عدة منيا:

  كاحػػػدلػػػدؿُّ ـــوالػػػكاككالعػػػادكالعػػػلف:أصػػػؿه ـــض [لمشـــيء  وَحط  كىػػػكعػػػد (1)عمـــى الَخْف
.(2)رىعتو

 نودلنو  .(3)أي أسقطتوكنقكؿ:كععتي
 :ػع ًععىيًت ارتػوليكعى لسػجنكف(4)رخسـكي إلػ أرضو .كالكعػائع:قػكـهلينقىهػكفمػفأرضو

.(5)نيا
 قكلػوكىلو: " إن المََّو واضٌع َيَده ُلِمِسـيء الميـل ِلَيتُـوَب بالنيـار وُلِمِسـيء النيـار ِلَيتُـوَب

ٍععىكأرا،(6) بالميل" .(7): الَبْسطينادنالكى
 كقاؿ: َّتجرعيالتجكفتحتأقدامو أم:(8)المالئكة َتَضع أْجِنَحَتيا ِلطاِلب العمم" "إن

.(9)إذامع 

                                                           

(.6/117)(انفىارس مع ـالمقاللس1)
(.1/330)(الزىرم تيذلبالهغة2)
 (.2/663)(الجلكمي المصناحالمنلر3)
(.6/117)(انفىارس مع ـالمقاللس4)
(المر عالسانؽ.5)
( صححو1/499( نابما ا ىيالصجات )266انفحناف صحلحانفحنافنترتلبانفنهناف ح)(6)

اللناني ك هؽععلبالرنؤكطإسنادهصحلح ه عرطالن ارم.
(.5/431)(انفال لر النيالةىيبرلبال ر7)
ح)(8) سنفأنيداكد  )3643أنيداكد  نابالحث ه طهبالعهـ  انف3/354(  سنف انفما و   )

كالعهما كالحث ه طهبالعهـ )223ما و ح) نابىعؿالعهـ نهجظ:1/81(  فالم ئجة( كركلاه كا 
.يانظر:اللناني:صحلحانفما ةصححواللنانلتععأ نحتيارعالطالبالعهـ

(.5/431)(انفال لر النيالةىيبرلبال ر9)
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لػومػفمكعػك نا لهكععىيالهغة ىإن يأ ديأقػرباسػتعماؿو كنالنظًرلماسنؽمفمعافو
البسط.ىك:

 ي المغة:اليد ف -ثانًيا

 ُيِدٌي وىي مؤنثة.و  أصميا َيْدي جمع أيدٍ 

ىػػيمػػفالمنجػػبإلػػ أطػػراؼ: كقػػاؿالجلػػكمي(1)أطػػراؼالصػػانعإلػػ الجتػػؼكىػػيمػػف
 .(2)الصانع

ال ػػاهكالكقػػاركالح ػػر هػػ مػػفلسػػتحقوكمنػػعالظهػػـكالطرلػػؽكنػػ دالػػلمفكالقػػكة:كاللىػػدي
 .(3)كالقدرةكالسهطافكالمهؾ

سػهطانو كالمػرلىػديهي هلػوأمك ا تنمعن النعمةكاإلحساف كتطهؽاللىدي ه القػدرة ك
رىو  .(4)ًنلىًدى فأمىيتصُّ

 .5))أممهجيكحكزتيكالججالة؛ىكىيلدم:كلقاؿ
 لموضوعنا: الممك والحوز والتصرف.وأقرب ىذه الستعمالت 

 أذكر التعريف المغـوي لوضـع اليـد: بعد عرض المعنى المغوي لكل من الوضع واليد فإني
 ىو َبسُط الممِك والحوز.

 في الصطالح:وضع اليد  - ب

لػػػػ معنػػػػاها صػػػػط حي إكملكعػػػػعاللػػػػد نػػػػد مػػػػفالتعػػػػرؼنعػػػػد ػػػػرضالمعنػػػػ الهغػػػػ
  "الحلازة"رىيانعنارة  كمنيـمف"ذكاللد"نعنارةف ر ؼكععاللدالجقيا مىًمفكسن حظأف 

كىناأذجرالتعرلجاتالتيدارتىيىذهالمحاكرال   ة:
 ذكر تعريف وضع اليد: من -أوًل 

 :(1)"الستيالء عمى الشيء بالحيازة"  رؼالزرجعيكععاللد.
                                                           

( الجلركزآنادم القامكسالمحػلط1/745)( الرازم م تارالصحاح15/419)(انفمنظكر لسافالعرب1)
(1/1736) 

(.2/680)(الجلكمي المصناحالمنلرىيبرلبالعرحالجنلر2)
 (.1/1736)(الجلركزآنادم القامكسالمحلط3)
(.2/680)(الجلكمي المصناحالمنلرىيبرلبالعرحالجنلر4)
(.2/1063)مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسلط (5)
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 أو ثبـوت  ،تصرف ذي اليد في عين بالفعل"ػ ر ىتالمكسك ةالجقيلةالجكلتلةكععاللدن
 .(2)تصرفو فييا تصرف المالك"

تقللػػػدنػػػالنظرلتعرلػػػؼالزرجعػػػيىػػػإن يأ ػػػده ن ػػػر ػػػفكعػػػعاللػػػدنا سػػػتل  مػػػفبلػػػر
أكانتجاع كأطهؽا ستل   كمفعمنوأفلكىـا ستل  نالحلازة  فطرلػؽالغصػبنتصرؼو

ُـّأكالعارلػػةأكاإل ازالعػػػلف ػػفطرلػػػؽىقػػدلجػػػكفحػػ مػػػفلجػػظالمهػػػؾلػػػداع ىالحلػػازةلجظيػػػاأ ػػ
  هػػػ  ػػػ ؼالمكسػػػك ةىإنيػػػاقلػػػدتالتصػػػرؼ(3) ػػػارةأككدلعػػػةأكمهػػػؾحقلقػػػيإبصػػػبأك

نتصرؼالمالؾلهعي .

اليد في عـيٍن تصـرف  ي)تصرف وانتفاع ذ معنامماسنؽ:وضع اليدكلمجفليتعرلؼ
أك ىرىضأكنقدالمالك(، .(4)كتصرىوىيالعلفلجكفىيدارو

 اليد: يكر تعريف ذمن ذ -ثانًيا

 بالفعـل"ىو الذي وضـع يـده عمـى عـين ىنلنتأنػو: اللداذجرتم هةالحجاـالعدللةذ، 
 .(5)أو الذي ثبت تصرفو تصرف المالك"

 أو الذي يشبو  ذو اليد ىو الواضع اليد عمى عين بالفعل" ىقػاؿ:اللداذعرَّف عمي حيدر
 .(6)تصرفو تصرف المالك"

من خالل النظر إلى ما سبق من تعريفات لذي اليـد، فإنـو يفيـم أن الفعـل الـذي قـام بـو 
يـد، فاستعاضـوا ذو اليد ىو تصرف المالك في ممكيم، أي ذات التصرف الذي يقتضيو وضع ال

بذي اليد، لكن كالميم يتوافق ومعنى وضع اليد: مـن تصـرف واسـتيالء  عن تعريف وضع اليد
 المالك في ممكو.ذي اليد في عيٍن تصرف 

 ذكر تعريف الحيازة: من -ثالثًا

                                                                                                                                                                     

 (.3/370)(الزرجعي المن كرىيالقكا د1)
 ػػفم هػػةالحجػػاـالعدللػػةالجكلػػت–(كزارةالكقػػاؼكالعػػئكفاإلسػػ ملة2) المكسػػك ةالجقيلػػةالجكلتلػػة  نقػػ ن

(43/302.)
(.4/221)( الدردلر العرحالجنلر1/234)جة(التسكلي الني ةىيعرحالتح3)
 (.4/221)(الدردلر العرحالجنلر4)
ػػػػاد ةم هػػػػةالحجػػػػاـالعدللػػػػة(ل نػػػػةمجكنػػػػةمػػػػف ػػػػدة همػػػػا كىقيػػػػا ىػػػػيال  ىػػػػةالع مانلػػػػة 5) ( 1679)اٍلمى

(1/339).
(.4/292)ص حلدر دررالحجاـعرحم هةالحجاـ (6)
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 :والسـتيالء عميـو والتصـرف يكـون بواحـد  يء"وضع اليد عمى الش  رؼالدردلرالحلػازة
من أمـور سـكنى أو إسـكان أو زرع أو غـرس أو اسـتغالل أو ىبـة أو صـدقة أو بيـع أو 

 .(1)"في رقيق ءو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطىدم أو بناء أ

 :(2)"وضع يده عمييا وجرى التصرف فييا" ذجرزركؽمعن حازهىيعرحو. 

 وجود رجل متصرف في دار مدة سنين طويمـة باليـدم والبنـاء واإلجـارة  رىياانفالقػلـ" :
 .(3)سبيا إلى نفسو ويضيفيا إلى ممكو"والعمارة وىو ين

 ــار يتصــرفىػػيالحلػػازة:ةقػػاؿانػػفقدامػػ فييــا تصــرف  "إن كــان فــي يــد رجــل دار أو عق
 .(4)رة واليدم والبناء من غير منازع"المالك بالسكنى واإلعارة واإلجارة والعما

 التعقيب عمى تعريفاِت الحيازة:

 الػػدردلرمػػف ػػ ؿمػػاسػػنؽمػػفذجػػرمػػاكردىػػيتعرلجػػاًتالح زركؽكلػػازة ىػػإن يأ ػػدُّأف 
العقارتحد ث فالحلازةذجرألحلازةنكععاللد كانفقدامة ندمااااىيتعرلجيمر ن  ف 

تعرلؼانفالقلـليجيـمفالتصرؼىيالدارأن يػاتحػتلػده إذناكالدارتحتلده جما أف 
الجقيا اتجقكاىيجكفالحلازةكععلد ربـا ت ؼ ناراتيـىيالتعنلػر ػفمعنػ  ىإف 

الحلازة.

 زركؽاىتػػرؽ ػػنيـنعػػدـاتجقػػتالتعرلجػػاًتالسػػانقةنػػذجرأ ػػركعػػعاللػػد نالتصػػرؼ لجػػف 
التم لؿلك كهالتصرؼ.

 اتجقػػتالتعرلجػػاتنتقلػػًدالتصػػرؼنجكنػػوتصػػرؼالمالػػؾ ىػػانفالقػػلـكانػػفقدامػػةذجػػراهىػػي
لهعػػلف لجػػف تعرلجيمػػا كالػػدردلرذجػػرك ػػكهالتصػػرؼ كىػػذهالك ػػكه تجػػكفإ مػػفمالػػؾو

ػػػزركؽلػػػـلقلػػػدالتصػػػرؼنجكنػػػوتصػػػرؼمالػػػؾو  قػػػو هػػػ ذلػػػؾ:ىإط اكىػػػذاليػػػكردا تراعن
أككدلعةوأكتصرىوىيالعلفقدلجككععاللدكالتصرؼليكىـأف  أكبصبو ف فمهؾو

 ارة.إ
                                                           

(.4/233) العرحالجنلرالدردلر (1)
( كالعػملرالمقصػكدىػيالتعرلػؼ2/936)(زركؽ عرحزركؽ ه متفالرسػالة نػفأنػيزلػدالقلراكانػي2)

نجتحالرا كىيجؿمالو تنة كىيالدكركالحكانلتكالقراف انظر: نعو الزنلدم لعكد ه الرناع  معرى
 (.8/99)انفمنظكر لسافالعرب( 21/22)تاجالعركسمف كاىرالقامكس

(.1/168)(انفالقلـ الطرؽالحجملة3)
(.12/26)(انفقدامة المغني4)



 

22 

 أكمعارعػةأحػداىترؽانفقدامة فالسانقلفنجػكفالحلػازة نػد مػف ػدـك ػكدالنػزاع
 ليذهالحلازة.

 مػػػفعػػػركطيالحلػػػازة اجمػػاأفانػػػفالقػػػلـىػػيتعرلجػػػو  نيػػػانػػػذجر ػػددو ىػػ نػػػد مػػػف  ن ػػرى
م ػردالحلػازةالتصرؼسنلفطكلهة كأفلنسنيالنجسو كنيذالجترؽ فبلره ىػ تججػي

 لهمهؾنؿ ندمفنسنيالنجسوكاستمرارلده هليا.

 مػػفنعػػضالتعرلجػػاتأفا سػػتمرارمعلػػارأسػػاسىػػيالحلػػازة كلعػػيدلػػوذجػػرهالمػػدةلجيػػـ
 الزمنلة أكالىعاؿالتيتدؿ هليا جالسجن كالزرا ة.

ذجرىػاالجقيػا  ىنػالربـمػفتجػاكًت نػاراتيـىػيالتعنلػرالتػينعػد ػرًضتعرلجػاًتالحلػازة
نيـاتجقػكاىػيجكنيػاكعػعنالجػسػنيالهحػائز  نيا ىمنيـمفذجرمركرالزمفكمنيـمػفذجػرن
كالتصرؼىليا كىناأذجرتعرلجناليا: لهلد ه  لفو

وضع اليد باستمرار عمى الشيء والتصرف فييا تصرف المالِك في ممكو(.)الحلازةىي:

:وذلَك أِلمور

 كزط ؽكععاللد ه العي لعمؿالعقاركالمنقكؿمفنقدأك رض ى لجػكفالحػإ
 انالعقارأكبلره.محصكرن

 جالكاعػعالمؤقػتالػذمكلػدلؿ هػ أفكعػعاللػدىنػالػلس ؾلؤجػدالمهػنذجرا سػتمرار
ىمػػهؿ مهلػػولهػػزكاؿ جمػػاأنػػومػػفعػػمفىػػذاالقلػػدأفلملػػزنػػلفندالػػةكعػػعاللػػدكالحلػػازة

ا ستمرارلهحلازةالقاطعةمفالنزاع.

 زراعأكننػا أكىػدـإمؿ ملعك كهالتصرؼمفسػجن أكعلكتقللدىانتصرؼالم ؾ
كبلرىا.

 كنتقللدالتصرؼنتصرؼالمالؾ حت ل رجتصرؼالغاصبكالمستعلر ندمالعػعكف
 ػارةكالكدلعػة كىػذامػفعػمنوأف  ىػإط ؽالتصػرؼلػد ؿالغصػبكاإللدىـ ه عػي
لحدثالنزاع.

 لهحلػػازةكالتعقلػػب هليػػا ىػػإنيأ ػػدأفمػػف ػػ ؿمػػاسػػنؽ رعػػومػػفتعرلجػػاتالعهمػػا
آ رأعػاؼ هػ الحلػازةنعػضالتقللػدات  نعضالعهما تكاىقكامعتعرلؼكععاللد كنعضه

عاىات:يـمعكععاللد كمفأعاؼنعضاإلكىناأذجرمفتكاىقتتعرلجات

 :اللد.لهحلازةمعتعرلؼكععاالدردلركزركؽتكاىقاىيتعرلجيمالموافقون
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  :عاىاتالتيذجراىا:القلـكانفقدامة كىناأذجراإلانفالمضيفون

 ابن القيم:

 .أعاؼ ه كععاللداستمرارالتصرؼسنلفطكلهة

 .انسبالحائزمهجلةالمحكزلنجسو أعاؼألعن
 ابن قدامة:

 لهحلازة  كلقصدنياا ستمرار(.)انتجا المناز ةكالمعارعةمفأحدو

 ضافات:رأيي في اإل

 :اسػتمرارتصػرؼكاعػعاللػدمػفعػمنوأفلػدلؿ هػ أحقلػةاستمرار تصـرف واضـع اليـد
لننػيكليػدـكلسػجف كاععاللدنالعي المحكز ىإفرألناى ننامفالناسلتردد ه دارو

ْون فيـو اليد عمى العقار ل تثبت ِبـالكَ "كلزرع ه أ لفالناسناستمرارو ىقاؿالجاساني:
نما تثبت بال .، فاستمرار التصرف ركد(1)تصرف فيو"واذ

 :مفرأليأفتصرىوالمستمرللسنحا ةولفلنسػبنسبة الحائز ممكية المحوز لنفسو
ىناؾمناز ة ىػلمجفلنػاتعاىةحا تياأد  إفحد المحكزلنجسو لجفىذاالقلدكاإل

أكمعارعػػة نػػد مػػعالتصػػرؼالمسػػتمرأفكؿىػػيتنعػػاتالحلػػازةإفحػػدثنػػزاعأفنقػػ
نسنةالعي لنجسو.كلد يكاععاللدالمهجلة

 :صػرلحنزلػ ػدـك ػكدالمعارعػةمػعاسػتمرارالتصػرؼىػكنمانتفاء المنازعـة ةا تػراؼو
فقال ابن قدامة: "اليد دليل الممك واستمرارىا من غيـر منـازع يقوييـا نالمهؾلكاععاللد 

 كلعهػػػوقصػػػدمػػػفانتجػػػػا المناز ػػػةاسػػػتمراركعػػػعاللػػػػد (2)فاضــــة"فجـــرت مجـــرى الست
 ىاستمرارىام نت ه  دـك كدمنازع.

 الخالصة:

أن وضـع اليـد يتفـق مـع الحيـازة كالحلػازة ىػإنيأ حػظنعد رضالتعرلجػاتلكعػعاللػد
في أمور ويفترق عنيا بأمور أخرى:

نقطة التفاق:
                                                           

(.6/256)(الجاساني ندائعالصنائع1)
 (.12/26)(انفقدامة المغني2)
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 المالػػػػؾ:ىكاعػػػػعاللػػػػدكالحػػػػائزلمتهجػػػػافالتصػػػػرؼمجانلػػػػةا نتجػػػػاعكالتصػػػػرؼتصػػػػرؼإ
.كا نتجاعىيالعلف جمالنتجعكلتصرؼالمالؾنعت الك كه

 نقاط الخالف:

نؿنم ردكععاللد للد لعترطىلوا ستمراركمركرالزمف هلوكععاالستمرارية: (1
 ه أم لفت نت أماالحلازةلعترطىليػامػركرالػزمف هليػاكاسػتمرارالتصػرؼىليػا 

أمأفالحلازة:ىيكععهلهلدنتقادـ.
:كععاللػدىػيجػؿالحػكاؿلمجػفرىػعالػد كل هػ كاعػعاللػد مكانية سماع الدعوىإ (2

حػػػائزإفلػػػـتمػػػر هػػػ الحلػػػازةمػػػدةاسػػػتمرارىاإمػػػاأفتسػػػمعالػػػد كلعػػػدالىأمػػػاالحلػػػازة
مػا تسػمعالػد كلىػيحػاؿمػركرالمػدةالعػر لة كععاللدالمانعةمفرىػعالػد كل كا 

.(1)كالقانكنلةالمانعةمفسماعالد كل
 وبعد العرض السابق يمكن لي أن أجد أن الحيازة ىي: تقادم وضع اليد.

 وضع اليد: إثباتكيفية  -انًياث
وضع اليد عمى العقار عـن المنقـول، فينـا أذكـر كيـف ُتثبـت وضـع  إثباتتختمف وسائل 

 اليد عمى العقار ثم المنقول:

 وضع اليد عمى العقار: إثبات .1

ىصػػاحباللػػد لطالػػبنالنلنػػة إنمػػاتطهػػبالنلنػػةممػػف كعػػعاللػػدأمػػرظػػاىرلهعلػػاف
اىم لدعـى النـاس لـو يعطـى النـاس بـدعو " :ل الؼالظاىر ىعػفانػف نػاسقػاؿرسػكؿاإل

كىػػيركالػػةوأ ػػرل ػػف مػػركنػػف.(2)"دمــاء رجــال وأمــواليم ولكــن اليمــين عمــى المــدعى عميــو
دعـى واليمـين عمـى مـن أنكـر االبينة عمى مـن ":قاؿععلب فأنلو ف دهأفرسكؿاإل

.(3)"إل في القسامة

                                                           

 (.36كنلنتمقدارىذهالمدةالمانعةمفسماعالد كلب مسة عر اما انظر:ص) (1)

( 2321)( انػػفما ػػو ح3/1336)نػػاباللمػػلف هػػ المػػد   هلػػو ( 1711)صػػحلحمسػػهـ ح(مسػػهـ 2)
( قػػاؿالعػػلخاللنػػاني:صػػحلح انػػفحنػػاف 2/778)نػػابالنلنػػة هػػ مػػفاد ػػ اللمػػلف هػػ مػػفأنجػػر 

( قاؿععلبالرنؤكط:إسنادهصحلح.11/477)( 5083)صحلحانفحناف ح
( نػػػاب3103)( النليقػػػي السػػػنفالصػػػغلرلهنليقػػػي ح3/111)( 99)الػػػدارقطني ح(الػػػدارقطني سػػػنف3)

=( نابأصؿالقسامةكالندالةىليامعالهػكث 16445)( النليقي السنفالجنرل ح:3/257)القسامة 



 

25 

ػػد يالػػذم النلنػػةتيطهػػبمػػفالمي  (1)قكلػػول ػػالؼالظػػاىرمػػف ػػ ؿالحػػدلثالسػػانؽ ىػػإف 
مػػد   هلػػو ىػػإف ػػا عػػ صلنػػازعدُّكاللمػػلفمػػفالمػػد   هلػػو كىػػيمسػػملتناكاعػػعاللػػدلعػػ

آ ػػػرتطهػػػبمنػػػوالنلنػػػةك تطهػػػبمػػػفكاعػػػعاللػػػد ىػػػإفأرادأفلي نػػػت  هػػػ  قػػػارنلػػػدعػػػ صو
ىػذاالمدً يكععلدهكمهجلتولهعقارىإنو ليقنؿمنوسكلالنلنةالكاعحةجعػيادة العػيكدأف 

.(2)العقارمهؾلدهلتصرؼىلوتصرؼالمالؾ

ول يثبت وضع اليد عمى العقار بكل ما يتداعى وجود التيمة:

.(3)"اأكلدىع نوعررناأفل هبالعاىدإل المعيكدلونجعن"فالتيمة عرفيا الزحيمي:

عدنظر ىيالتعرؼقرلحةكنيةعاى نتظاـالقعا كحجًظالحقكؽ ند أفلجكف ندالقي
عيـكالحلػػؿالتػػيلسػػكبياالنػػاسلهكصػػكؿإلػػ حقػػكؽبلػػرىـ كالتػػيمػػفعػػمنياأفتز ػػزلػػ الػػت إ

صػدارالحجػاـالمننلػة هػ الػتيـىػيالقعػالاأد ػ لك ػكًدإبيالعدؿىيطرقاتالقعا  ىت نُّ
 ػػادؿ كىػػكمػػفالغالػػاتال كمػػفالمػػكر.لػػ تحقلقيػػاإا سػػاملةالتػػيتسػػع عػػرلعتناالغػػرقعػػا و
ي:متكععاللدمالإ ناتالتيتستد يك كدالتيمةىي

 :تصادق الخصمين -أ 

 ل نتكععاللدلحدال صملفنتصادقيما هػ أفالعقػارالػذمنلػدأحػدىمالػو ىػإذا
المػػد يتراىػػعا نػػافلهقعػػا أحػػدىمالػػد يأف قػػارنانلػػدا  ػػرلػػو ىلقػػرالمػػد   هلػػونمهجلػػة

ىإن و ليحجـلهمد ين نكتلدهكمهجلتولهعقارالمينازعىلو: لهعقارنتكاىؽمنيما

منيمػا كذرلعػةل ػذ قػارالغلػرنحجػـالقاعػيا حتماؿأفلجكفىذاالتصادؽتكاعػعن
اللدىيىذهالحالةبلرمعاىدة .(4)ليما ذلؾأف 

                                                                                                                                                                     

( كقاؿىيذ لػرةالحجػاظىلػوزلػادة:إ ىػيالقسػامة كىػياسػنادهالزن ػيكىػكعػعلؼانظػر:8/213)=
( كقاؿاللناني:الزن يكاسمومسهـ:عػعلؼ كانػف ػرلحمػدلس انظػر:اركا 2/1129)ذ لرةالحجاظ

 (.8/393)الغهلؿ:
(المد ي:ىكمفل نر ماىيلدبلػرهلنجسػو كالمػد   هلػو:مػفل نػر مػاىػيلػدنجسػولنجسػو انظػر:1)

 (.6/224)الجاساني ندائعالصنائع
 .(43/305)الجكلت المكسك ةالجقيلةالجكلتلة -العئكفاإلس ملة(كزارةالكقاؼك2)
(.8/179)(الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو3)
 ػف الجكلػت-كقاؼكالعئكفاإلسػ ملة( كزارةال4/458)(حلدر دررالحجاـعرحم هةالحجاـ4)  نقػ ن

 (.43/305)المكسك ةالجقيلةالجكلتلةم هةالحجاـالعدللة 
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الغلػر ىيػذهالػد كلالمرىك ػةنتصػادؽالطػرىلفىتكاطؤىماكتكاىقيماحلهةلهكصػكؿلحػؽ 
ىدارحؽالغلر.إيمةىيتيكردالتُّ

 :قرار المدعى عميوإ -ب 

 ه آ رنمهجلإذااد    ىػذا:الميػد    هلػوتولهعقػارالػذمىػكتحػتلػده ىقػاؿع صه
كأقاـالنلنة ه ذلؾ ى  صػكمة العقارأكد نلوى فالغائبأكرىنو ندمأكبصنتومنو

 ىيناأ نتالمد   هلػوأفالعػلفللسػتمهجػو كذلػؾلفلػدهلػدحجػظ (1)نلنوكنلفالمدً ي
 صكمة.

كىنػػالفال صػػكمةقامػػتنػػلفالمػػد يكالمػػد   هلػػو كأ نػػتالمػػد   هلػػوننلنتػػوأف
مهػػؾلجػػ فالغائػػب ىػػإفالمهػػؾكىػػلمهػػؾلنجسػػو أقػػرأفىػػذاالعقػػارالعقػػارلػػلسلػػو ىنإنجػػارها

اللػدننلنػةت نػتك ل نتالمهؾلهغائػبإذا ػا ذأنول نتنإقرارالمد   هلو جمالهغائب 
إ ناتمهجلةالغائبلهعقار؛لنوىيىذهالحالةلـتك د صكمةمعالغائبجيلكجؿبلرهىي

هػؾالمإ نػاتدحجظكللسالمػرادمػفالنلنػةأفلدهلإ ناتمهجو كلفمقصكدالمد   هلوىنا
ك لعتنػػرإقػػرارالمػػد   فاللػػد ت نػػتىػػيالعقػػارإ نالنلنػػةإلهغائػػب ىقػػاؿىػػيىػػتحالقػػدلر:

 هػ المػد  كععاللدنالنلنةىيد كلالعقاركا نة هػ المػد ي  إ نات هلوناللد لف
.(2) هلوالذمىكالمقرُّ

رالمد   هلػونالمهػؾلهغائػب ل نػتالمهػؾلهغائػب ك عػمفلهمػد   هلػوإقراإذناىإف 
 لنوىيىػذاننلنةلمتينيالل نتالمهؾلهغائبمهجلةالغائبلماتحتلدهنإقرارهأكإ ناتىي

المقػػاـلػػكردالتيمػػةىػػيحػػؽالمػػد   هلػػو إذ  صػػكمةقائمػػةنػػلفالمػػد يكالغائػػب جمػػاأف
لكجهوىيالدىاع فمهجو.الغائبلـ

 :عمم القاضي -ج 

نظرًا لختالف الفقيـاء فـي مسـألة قضـاء القاضـي بعممـو، وىنـا  وىذا الشرط مختمف فيو
 أعرض عرًضا موجزًا لختالف الفقياء في ىذا الشرط:

 اختمف الفقياء في قضاِء القاضي بعممو بين مانٍع ومجيز عمى مذىبين:

                                                           

 (.19/32)(انفاليماـ ىتحالقدلر1)
(.19/34)(انفاليماـ ىتحالقدلر2)
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نعػػػضالجقيػػػا إلػػػ منػػػعقعػػػا القاعػػػينعهمػػػومطهقنػػػا انحػػػن: واألول: المـــانع قـــولال 
كالحنانهػػةىػػي كالمتػػم رلفمػػفالحنجلػػةكالمالجلػػة كذىػػبإلػػ ىػػذاالقػػكؿ:اإلمػػاـمالػػؾ

.(1)المعيكر ندىـ

كالقػكؿ كذىنكاإل القكؿنال كاز كىكمنسػكبإلػ صػاحنيأنػيحنلجػةالثاني:  لقولا 
 .(2)الكؿلهعاىعي كركالةأ رللحمدكانفحـز

 األدلة:

 ::استدؿأصحابىذاالمذىبنالجتابكالسنةكالمعقكؿاألول قولأدلة ال

 الكتاب: (1

جَيْتَجًًَاىَّذَِِّ َّزٌٍَُُْ اىَُْحْصَنَاخِ ثٌَُّ ىٌَْ َّأْذٌُا تِأَرْتَعَحِ شُيَتَاءَ فَاجْيِتًُىٌُْ ثَََاِّ َ  قكلوتعال :
(3). 

ــة:  أمػػراإلتعػػال ن هػػدالقػػاذىلفإذالػػـلػػمتكانالنلنػػةكىػػيأرنعػػةعػػيكد كجػػذاوجــو الدلل
فجافمتلقننامف همو لنولـلػمتً نالنلنػةالقاطعػةللننػي هليػاالقاعيىإنو لحجـنعهموكا 

.(4)الحجـ

  

                                                           

( النيػػػػػكتي جعػػػػػاؼالقنػػػػػاع4/398)( العػػػػػرنلني مغنػػػػػيالمحتػػػػػاج2/470)(انػػػػػفرعػػػػػد ندالػػػػػةالم تيػػػػػد1)
 (.11/400)( انفقدامة المغني22/33)( ردالمحتار6/335)

( انػف2/303)( العلرازم الميذب4/398) العرنلني مغنيالمحتاج(16/105)(السر سي المنسكط2)
 (.9/370)( انفحـز المحه 11/400)قدامة المغني

(.4)(سكرةالنكرآلة3)
 (.37)(السجرم مكانعالقعا ىيالجقواإلس مي ص4)
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 السنة: (2

نكم تختصـمون إلـي"قػاؿ:أفرسكؿاإل  فأـسهمةرعياإل نيا  إنما أنا بشر واذ
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض فأقضي لو عمى نحو ما أسمع فمـن قضـيت لـو 

 .(1)"ا فال يأخذه فإنما أقطع لو قطعة من الناربحق أخيو شيئً 

رسػػكؿاإلننػػ حجمػػوىنػػا هػػ مػػاسػػمعومػػفح ػػجالمتنػػاز لف مػػفوجــو الدللــة:  أف 
.(2) همو

ــ حجػػـنمػػاسػػمع لجنػػولػػـلػػدؿأفىػػذاالحػػدلثدؿ هػػ أفرسػػكؿاإلض عميــو: رِ واعُت
.(3) ه  دـحجمونعهمو

 المعقول: (3

الكقع القاعينعهمو  تنعىكاهىيج لػرمػفالحجػاـ كلجانػتأحجامػوتتػر حتنعنػ 
ا مػالتناقهػوالنػاسحقًّػ هػ سػما ومػفأ لػافالنػاس كلػلسجػؿُّا الذمقدلجػكفمننلًّػ(4)لعهمو

.(5)ىج لرمنومال انبالصكاب كذلؾمفعمنوأفلك ولوالتيمةىيقعائو

استندالم لزكفىيقكليـإل أدلةمفالجتابكالسنةكالمعقكؿ:أدلة القول الثاني: 

 الكتاب: (1

تِاىْقِظْطِ شُيَتَاءَ ىِيَّوِ ًَىٌَْ عَيََ مََُّْظِنٌَُّْا مَُّّيَا اىَّذَِِّ آٍَنٌُا مٌٌُُّا قٌََّاٍِ َ  قكلوتعال :
(6). 

ـــة:  اإلتعػػػال لػػػممرىػػػيا لػػػةنإقامػػػةالعػػػدؿنػػػلفالنػػػاس كأكلػػػ النػػػاسنيػػػذاوجـــو الدلل
كلحجػػػـنعجػػػس مظهػػػـك ال طػػػابالقعػػػاة كلػػػلسمػػػفالعػػػدؿأفلعهػػػـالقاعػػػيأفأحػػػدال صػػػـك

 .(7) همو

                                                           

 (.6/2622)( ناب:مك ظةاإلماـله صكمة 6748)(الن ارم صحلحالن ارم ح:1)
( 6/335)( النيػػكتي جعػػاؼالقنػػاع11/402)انػػفقدامػػة المغنػػي( 22/216انػػف نػػدالنػػر التميلػػد)(2)

 (.3)السنا ي قعا القاعينعهموالع صي ص
(.9/153)(العكجاني نلؿالكطار3)
(.41)(السجرم مكانعالقعا ىيالجقواإلس مي ص4)
 (.2/471)( انفرعد ندالةالم تيد11/401)( انفقدامة المغني4/109)(القراىي الجركؽ5)
 (.135)آلة (سكرةالنسا 6)
 (.9/429)(انفحـز المحه 7)
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 السنة: (2

ىقالػت:د هػتىنػدننػت تنػةامػرأةأنػيسػجلاف هػ رسػكؿاإل:قالػت ف ائعة
"لارسكؿاإلإفأناسجلافر ؿعحلح لعطلنيمفالنجقةمالججلنيكلججيننيإ ماأ ذت

ــال رســول اه  ،ىيػػؿ هػػيىػػيذلػػؾمػػف نػػاح" مػػفمالػػونغلػػر همػػو : "خــذي مــن مالــو فق
.1))"بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

أفرسػكؿاإلقعػ لينػدرعػياإل نيػانػمفتنجػؽ هػ نجسػياكننليػامػفوجو الدللة: 
.(2)لطهبمنيانلنةنؿحجـليانعهموماؿزك يامفبلرأف

ػػد تأفقصػػةىنػػدإنمػػاض عميــو: رِ اعتُــ ػػ ي فرسػػكؿاإلإ حلػػثاقعػػائلًّاىتػػكل حجمن
 نيما كلكجافمفقنلؿالحجـلمػاحجػـ هلػوأىت ىندىيبلرحعكرأنيسجلافرعياإل

.(3)ىيبلنتو

 المعقول: (3

إفجافالقاعيلحجـنالنلنةجعيادةالعيكدالتيلعترلياالظفىيالصكاب ىقدتجكف -أ
.(4)عيادةالعيكدبلرصحلحة ىمفنابأكل أفلحجـنعهمولف هموأكل كأقكل

التعػػػدلؿىلصػػػحلػػػوأفلحجػػػـىػػػيكال ػػػرحإفجػػػافلحػػػؽلهقاعػػػيأفلحجػػػـنعهمػػػوىػػػي -ب
 .(5)التعدلؿكال صكماتقلاسنا ه ال رحكالحقكؽ

 سبب الخالف:
 دـك كدنصصرلحلقعينحؿأكمنعقعا القاعينعهمو ك هلوا تهجتتمكل ت .1

الجقيا ىيىيميـلهنصكص.

كالمجافالذم اعوالجقيا لقتعيا ت ىيـىيتحدلدحجـمتكاىؽ ىالمتقدـرألالزماف .2
كالمتػػم رك ػػػدأفالػػذمـناللػػةىاسػػدةىتنعػػوا ػػت ؼىػػػي أفالػػذمـمػػازالػػت هػػ الحػػؽ 

الحجـ.

                                                           

(.3/1338)( نابقعلةىند 1714)(مسهـ صحلحمسهـ ح:1)
 (.11/401)(انفقدامة المغني2)
 (.11/401)(انفقدامة المغني3)
 (.2/471)( انفرعد ندالةالم تيد11/156)(النككم ركعةالطالنلف4)
 (.11/401)(انفقدامة المغني5)
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 الراجح: لقولا
بعد عرض أدلة المذاىب والتي لم يكن منيا دليل صريح بحل أو حرمة، فإني أميـل إلـى 

 وذلك ألمور: ،ار القول القاضي بعدم حكم القاضي بعممواعتب

فأ ازكالهقعاةالقعا نعهميـ ىذلؾمنني ه دراسةكاقعمتزفككرعكإفجافالمتقدم .1
ظػػاىرلهعلػاف كتمسػػؾنػػالح ؿكالحػراـ أمػػااللػكـىالػػذمـىسػػدتكالعػمائرتزلػػ  ػػف نػادو

القضـــاء بـــالعمم فـــي ىـــذه األزمـــان "يتعـــين حســـم مـــادة تجـــويز الحػػؽ ىقػػػاؿانػػػفح ػػر:
.(1)المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن ل يؤمن عمى ذلك"

ربػػػـ عػػػك يـ  تنػػػارات ػػػدة  .2  تنػػػدمالحنجػػػةانيػػػىإكتػػػكليالقعػػػا ىػػػيزماننػػػااللػػػـك
ليػذه القعػاة ىمصػنحالقعػا اللػكـلحػكمجػؿم تػازو كالجطنةكالجراسةالحقلقلةالتيتهـز

ة.المكرالعجهل

العدـك كددللؿصرلحنحجموسكل همو.لسدسلؿمفالتيـالتيستهحؽالقعاة تنعن .3

ففــي ضــوء مــا ســبق ذكــره فــي مســألة قضــاء القاضــي بعممــو، ل يكــون قضــاء القاضــي 
 .يم التي من شأنيا أن تيدر الحقوقوضع اليد لما فيو من الت ثباتبعممو سبياًل إل 

 وضع اليد. ثباتالبينة الواضحة كشيادة الشيود إل ل بدَّ من أنو إًذا يتضح لنا 

 وضع اليد عمى المنقول: إثبات .2

القاعػيلحجػـ ىإذاتنازع صمافىيمنقكؿأماـالقعػا  كىػكنلػدأحػدال صػملف ىػإف 
المنقػػػكؿجمػػػال نػػػت نػػػاتلكاعػػػعاللػػػدنمهجلتػػػولهمنقػػػكؿ؛لنػػػو حا ػػػةىلػػػوإل لف  النلنػػػة؛كذلػػػؾى

 .(2)قرارلمعاىدةكالمعالنةكاإلنةل نتنانالنل

 شروط وضع اليد: -ثالثًا
اعر نا ند دحت  ليع  دةكععاللدصحلحن ىػ ليجػتحنػابكعػعاللػد مفتكاىرعركطو

 هػػ الغػػارب كتعػػلعحقػػكؽالنػػاسكالمػػالجلف نػػؿحػػرصالعػػرع هػػ حجػػظحقػػكؽالنػػاسمػػف
لكععاللد ي:تأذجرىاجا    ؿكعععركطو

                                                           

 (.13/160)(انفح ر ىتحالنارم1)
 ػػفم هػػةالحجػػاـالعدللػػةالجكلػػت–(كزارةالكقػػاؼكالعػػئكفاإلسػػ ملة2)  المكسػػك ةالجقيلػػةالجكلتلػػة نقػػ ن

(43/305.)
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ف:التصر   .1

 سػػجافو  نػػدأفلتصػػرؼكاعػػعاللػػدىلمػػالحػػكزهتصػػرؼالمالػػؾىلمػػالمهجػػو مػػفسػػجن كا 
كبلرىامفأك والتصرؼ كنيذالملزه فكاععاللد هػ العارلػةأككىدـ كبرسو كننا كزرعو

نمػاإ  ىكاععاللد ه العارلةكالكدلعة لمهجافالتصرؼىيالعلفتصرؼالمالػؾ(1)الكدلعة
ىالعارلػػػةمػػػمذكفلهمسػػػتعلرالعػػػلفنا نتجػػػاعىقػػػطىلػػػدهلػػػدعػػػماف كجػػػذا تصػػػرىوىليمػػػامحػػػدكد

 .(2)ىإفكععاللد هلياكعععماف الكدلعة
 :فمثاًل  ،وتصرف واضع اليد يختمف باختالف الشيء

 (3)ىيالدارحت ل نتكععلده:لسجنياكلحدث هلياأننلة.

 (4)كتقطعالع اركالحعائشىيالرضتزرعكتغرس.
 ادعاء الممكية: .2

.(5)الوإفاد  أنومهجو"لقكؿانفتلملة:"الصؿىلمانلدالمسهـأفلجكفمهجن

ىحت لصحكععاللد نػدمػفاد ػا كاعػعاللػدمهجلػةالعػي الػذمنلػده جػمفلنسػب
عػػعاللػػدمػػفبلػػراد ػػا كاعػػعاللػػدالعقػػارأكالعػػلفالتػػيتحػػتلػػدهلنجسػػوكقػػتالمناز ػػة ىك

المهؾ لجلدىيمكا يةمفال صـالمنػازع هػ المهجلػة ك لعػترطإذااد ػ المهػؾأفلنػلف
ىإذاتراىػعال صػكـأمػاـالقعػا ككاعػعاللػدذجػرالتصػرؼمػفبلػرأفلنسػب (6)سنبالمهؾ

يتتصػرؼىليػا ىمػاك ػومهػؾالعػلفالتػعًد ليػد ؿ هػ نجسػوالػتيـ إذالػـتػلنجسوالمهؾ ىإنػو
  لدؾ هليا

  

                                                           

(.12)ص ( الما رم الحلازةىيالعقار135)ص الغرلاني أ رالتقادـىيالجقواإلس مي(1)
(468 1/467)(السلكطي العناهكالنظائر2)
 ػػػػفم هػػػػةالجكلػػػػت-(كزارةالكقػػػػاؼكالعػػػػئكفاإلسػػػػ ملة11/147)(القرطنػػػػي النلػػػػافكالتحصػػػػلؿ3)  نقػػػػ ن

 (.43/304)ةالجكلتلة المكسك ةالجقيلالحجاـالعدللة
 (.11/147)( القرطني النلافكالتحصلؿ12/5523)(اله مي التنصرة4)
(.29/323)(انفتلملة م مكعالجتاكل5)
( الغرلػػاني أ ػػرالتقػػادـىػػي4/235)( الدسػػكقي حاعػػلةالدسػػكقي11/145)(القرطنػػي النلػػافكالتحصػػلؿ6)

 (.136)ص الجقواإلس مي
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 اليمين: .3

الصػػؿ القاعػػيلك ػػولكاعػػعاللػػداللمػػلف لف  إذا  ػػزالمػػد ي ػػفإقامػػةالنلنػػة ىػػإف 
 ىإفحهؼكاعػعاللػدنعػد ػرضالقاعػي هلػواللمػلفت نػت(1)كالظاىرلكاىؽقكؿكاععاللد

ىقػاؿاإلمػاـمالػؾىػي (2)تطهػبمنػوالنلنػةالمتػدا للف  لده كك يتلواللملفنا تنارهأقػكل
 .(3")حدل و فعيادةالسماع:"إفجافقدتطاكؿزمافذلؾ أحهؼالمقركجافالقكؿقكلو

 أن تطول مدة وضع اليد: .4

نػؿحػددالجقيػا زمننػالعػدـقنػكؿ ىإذاجافكاععاللدلد يكععولمدةسنة تقنػؿمنػو
نلػنيـذلؾتنعناالد كل ه ماتكعع هلواللدك تػراكحنػلفسػنعت لهعلفالمحكزة  ه  ػ ؼو

كىنػاأذجػرمػالكاىػؽمكعػك نا ل تهؼمف قػارأكمنقػكؿفسنة ه تجصلؿلإل ستك   
 .(4)مف  ؼىيتحدلدالمدةالتيل نتنياكععاللد ه العقار

 مدة وضع اليد عمى العقار المانعة من سماع الدعوى:

امانعنػاال نني ه العقارلدال زمةلجكفكعع(5)الجقيا ىيتحدلدالمدةتنالف صحلحن
 دةوأذجرىا:لدهمفاد ا الغلر هلو كم نتنال   ه أقكاؿو

كىػكقػكؿانػفالقاسػـ كرنلعػة كأصػن  مدةالحلازةالصحلحة عرسػنلف القول األول: 
 .(6)المالجيكأعيبكانفكىب كىكالمعيكرىيالمذىب

                                                           

 (.1/53)(السلكطي العناهكالنظائر1)
 (.135)ص ( الغرلاني أ رالتقادـىيالجقواإلس مي4/235)(الدسكقي حاعلةالدسكقي2)
 (.4/34)(مالؾ المدكنة3)
(.12)ص (الما رم الحلازةىيالعقار4)
ك لػػػةالمػػػاؿالمحػػػكزنػػػلف قػػػار(ا ػػػت ؼالجقيػػػا ىػػػيتحدلػػػدمػػػدةالحلػػػازة جػػػافلعتمػػػد هػػػ    ػػػةأمػػػكر:ن5)

كمنقكؿ كالع قةنلفالمد يكالمد   هلو كتصرىاتالحائز كىناىيىػذهالمسػملةذجػرت  ىيػـننػا ن
لعقار(المتعهقةنحكزال ننيمػاؿالغلػرلتعهقػونمكعػك نا انظػر:الغرلػاني )ا ه نك لةالماؿالمحكز

(.49)ص أ رالتقادـىيالجقواإلس مي
 المدكنػػػػةاإلمػػػػاـمالػػػؾ( 4/234)( الدسػػػكقي حاعػػػػلةالدسػػػكقي11/152)(القرطنػػػي النلػػػافكالتحصػػػػلؿ6)

( التنػػػػك ي عػػػػرحانػػػػف2/404)( التنػػػػك ي عػػػػرحانػػػػفنػػػػا ي12/5523)( اله مػػػػي التنصػػػػرة4/50)
 (.2/936)( زركؽ عرحزركؽ ه متفالرسالة4/234)( الدسكقي حاعلةالدسكقي2/405)نا ي
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ــاني:  كىػػكقػػكؿآ ػػر نػػف سػػنعسػػنلفىػػمج ر مػػادكفالععػػرةنعػػاـأك ػػاملفالقــول الث
 .(1)القاسـ

 .(2)لرىالإلماـ قاؿنواإلماـمالؾ تحددنسنلفمقدرةنؿلعكدتقدالقول الثالث: 

ك   ػلف كآ ػركفنسػتٍّ(3)لمتم رمالحنجلػة:مػنيـمػفحػددىان   ػلفسػنةالقول الرابع: 
 .(5) كآ ركفن  ثك   لفسنة(4)سنة

ذىنػػتإللػػوم هػػةالحجػػاـالعدللػػة ىػػرأكاتحدلػػدىان مػػس عػػرةسػػنةإ القــول الخــامس: 
.(6)ىيد كلالكقؼ

 األدلة:

 أدلة القول األول: استندوا لقوليم بدليٍل من السنة:

 .(7)ا عرسنلفىيكلو"مفحازعلئن":قاؿرسكؿاإل

الدللــة: وجــو ىػػيىػػذاالحػػدلثنػػصرسػػكؿاإل هػػ العػػددكحػػددهنععػػرسػػنلف كنمجيػػـك
 .(8)الم الجةأفمادكفالععرسنلف حلازةىليا

  
                                                           

أنكارالنركؽىيأنكاعالقراىي ( 2/176)نفمحمد عرحملارةا( 11/173)(القرطني النلافكالتحصلؿ1)
(.7/281)الجركؽ

( زركؽ عػػػرحزركؽ هػػػ مػػػتف4/234)( الدسػػػكقي حاعػػػلةالدسػػػكقي5/192) المدكنػػػةاإلمػػػاـمالػػػؾ(2)
(.2/936)الرسالة

(.2/97)ردالمحتار(انف اندلف تجمهةحاعلة3)
 انػف انػدلف تجمهػة(160)ص ( أنكزىػرة المهجلػةكنظرلػةالعقػد7/422)(السعدم قرة لكفال لار4)

(.1/332)حاعلةردالمحتار
 (.2/97)( انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار7/228)(انفن لـ النحرالرائؽ5)
(6 كىقيا   هما   دة مف مجكنة الع مانلة(ل نة ال  ىة مادة ىي العدللة الحجاـ م هة
كحددكامدةحلازةالكقؼالمانعة (2/97)انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار( 334 1/333) (1660)

 .مفسماعالد كلن  ثك   لفسنة

السهسػػهةالعػػعلجة( ذجػػرهاللنػػانيىػػي1/418)( نػػابمػػا ػػا ىػػيالقعػػا 394)(أنػػيداكد المراسػػلؿ ح7)
كقػػػاؿ:عػػػعلؼ كقػػػاؿالنسػػػائي نػػػو:لػػػلسن قػػػة انظػػػر:سهسػػػهةالحادلػػػثالعػػػعلجةكالمكعػػػك ةكأ رىػػػا

(.10/430)لأللناني
(.11/173)(القرطني النلافكالتحصلؿ8)
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 أدلة القول الثاني: استدلوا لقوليم بالسنة والمعقول:

 السنة: (1

لجػػنيـاىترقػػكاىػػيتمكلهػػو ػػنيـ قػػاؿ اسػتدؿأصػػحابىػػذاالقػػكؿنػػذاتدللػػؿالجرلػػؽالكؿ
 .(1)ا عرسنلفىيكلو"مفحازعلئن":رسكؿاإل

:الععػرسػنلفىػيالحػدلثأمالععػركمػاقػربمنيػا أمنالعػيركالعػيرلفوجـو الدللـة
 كىسػػرملػػػارةالععػػػرىػػػي(2)كال   ػػة كجػػػذامػػػاقػػربمػػػفالععػػػرةنػػال كاـأمنالعػػػاـأكالعػػػاملف

.(3)"وما قاربيا كالتسع والثمان"عرحوكقاؿ:

 المعقول: (2

المقصكدمفالععرةأ كاـحصكؿالمعاحنة كىكمك كدىلماقاربالععرةمػفسػنعىمػا
.(4)ىكؽ

ــ جمػػاأف (5) لعمػػؿنػػو كلػػلسنعػػي "":ىقػػاؿ نتعػػعلؼانػػف نػػدالنػػر:ض عميــورِ اعُت
 .ارستمران ادةالنظرإ كىذالك بكاقعالحلاةل تهؼكالحلاةتطكرت

 أدلة القول الثالث: استدلوا بالمعقول:

 المعقول:

ا ت ؼالزمافكالع اصكالمجنةلد ك  ت ؼتقدلرالقاعيلمػدةالحلػازةالمانعػة
مػػفسػػماعالػػد كل ك هػػ ىػػذالتػػرؾتقػػدلرمػػدةالحلػػازةالتػػيمعيػػا تسػػمعالػػد كللهقاعػػي

.(6)كاإلماـحسبمالنزؿمفالمر

                                                           

( ذجػػرهاللنػػانيىػػيالسهسػػهةالعػػعلجة1/418)( نػػابمػػا ػػا ىػػيالقعػػا 394)(أنػػيداكد المراسػػلؿ ح1)
قػػػاؿ:عػػػعلؼ كقػػػاؿالنسػػػائي نػػػو:لػػػلسن قػػػة انظػػػر:سهسػػػهةالحادلػػػثالعػػػعلجةكالمكعػػػك ةكأ رىػػػاك

(.10/430)لأللناني
(.11/186)(القرطني النلافكالتحصلؿ2)
(.2/276)نفمحمد عرحملارةا(3)
(.11/173)(القرطني النلافكالتحصلؿ4)
 (.2/938)أىؿالمدلنة(انف ندالنرالقرطني الجاىيىيىقو5)
( زركؽ عػػػرحزركؽ هػػػ مػػػتف4/234)( الدسػػػكقي حاعػػػلةالدسػػػكقي5/192) المدكنػػػةاإلمػػػاـمالػػػؾ(6)

(.2/936)الرسالة
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ؿ فدارىيلدر ؿئًؿاإلماـمالؾىيمدكنتو ندماسيفمالؾمالؤلدقكلو:قاكأ ر 
.(1)"اقدتقادـ عرسنلف:ىقاؿىيحدل و:"إفجافأمرن

 .(2)إذاجافقدحازىاسنلفذكات دد""
ىػػػيىػػػذاالػػػزمفللسػػػكانمجانػػػةاإلأفالقعػػػاةاللػػػض عميـــو:رِ اعتُـــ مػػػاـمالػػػؾكليػػػـمهجػػػةـك

لهقاعيلفكقتجاؼوكأفالقعالااللكـج رتى سنلؿتيادجماىيالقركفالكل  جماا  
 .(3)لججركلنظرلجؿقعلةمدةمحددةكلحدد

 دلة القول الرابع: استندوا في تأييد قوليم إلى المعقول من وجوه:أ

تػرؾالػد كلفالمنسػكط:إذانقؿالع مةانػفالغػرسىػيالجكاجػوالندرلػة ػالوجو األول:
فتػرؾالػد كلمػع تسػمعد ػكاه ل  ػـاد ػ  ك   لفسنةكلـلجفمػانعمػفالػد كلا   ن

 .(4)االتمجفلدؿ ه  دـالحؽظاىرن

ىاصحلحةد  نتقاؿاللدك كفمركرىذهالمدةالطكلهةججل ندُّأنيـلعجماالوجو الثاني:
 .(5)الذرلعةا حتلاؿكالتزكلرمنعناكسدًّ

كنعػػدىػػذهالمػػدةالطكلهػػةمػػف   ػػلفسػػنةأكمػػالقارنيػػا الوجــو الثالــث: ػػىػػإف  فعػػاىدكامى
لغهنيـالنسلاف كالمد يوكاععاللدنالطرلقةالتيتحصؿنيا ه العلفبالنناقدماتكا أكأن

 .(6)مفنلنةىلتعذرتحصهياد كاه ند  ناتإل
مػفننػا نعدمركرىذهالمدةالطكلهةلكععاللدكالتصرؼمػفكاعػعاللػدالوجو الرابع:

ؾ  ػػرؼالنػػاسأفكاعػػعاللػػدمالػػالغالػػبكىػػيأكسػػجن كىػػدـكزرعكبػػرس هػػ العلػػاف ىػػي
 .(7)قرارمنون نكتكععاللدلغلرهإكسجكتالمد يطلهةىذهالمدة
  

                                                           

 (.4/49) المدكنةاإلماـمالؾ(1)
 (.4/50) المدكنةاإلماـمالؾ(2)
 (.53)ص (الغرلاني أ رالتقادـىيالجقواإلس مي3)
(.1/332) اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار(انف4)
 (.161)ص ( أنكزىرة المهجلةكنظرلةالعقد1/332)(انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار5)
 (.571)ص ( محمصاف النظرلةالعامةلهمك ناتكالعقكد161)ص (أنكزىرة المهجلةكنظرلةالعقد6)
(.571)ص ناتكالعقكد(محمصاف النظرلةالعامةلهمك 7)
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 :من وجيين المعقولإلى قوليم بة القول الخامس: استندوا أدل

 .(1)التزكلركالتحالؿىيأ نائيامدةال   لفكماقارنيامدةطكلهة لمجفالوجو األول:

ك لػةالقعػا مسػتمدةمػفالسػهطاف كىػذهالك لػةتحتمػؿالت صػلص جمػاالوجو الثاني:
"القعػػػػا ل ػػػػػكزت صلصػػػػػوكتقللػػػػدهنالزمػػػػػافكالمجػػػػافكاسػػػػػت نا نعػػػػػض:نػػػػلفذلػػػػػؾانػػػػفن ػػػػػلـ

 .(2)ال صكمات"

 سبب الخالف:
."ا عرسنلفىيكلومفحازعلئن":ا ت ىيـىيتمكلؿحدلثرسكؿاإل .1

هنععػيـمرسػ نعػد ا عػرسػنلفىيػكلػو" ىمػفحػازعػلئن":ا  ت ؼىيصحةالحػدلث .2
.اأكععلجن

 دـكركدحدلثصحلح فرسكؿاإللحددىلومدةكععاللد. .3

4. .  تجاكتقدراتالقعاةنلفزمافالسهؼكالتانعلفكمفنعدىـنزمفاللـك

احتمػاؿالتزكلػركا حتلػاؿىػإفىاللكـلػكمػرت   ػلفسػنة ا ت ؼالزمافكالع اص .5
 الجسادالذمـكالنعد فالدلف.جنلرتنعن

 ادمأكمكقكؼ ه حدلثرسكؿاإلازةىؿىيأمرا تيتحدلدالمدةلهحل .6

 :القول الراجح
إلػػ ا تنػػارالقػػكؿ نعػػد ػػرًضأقػػكاًؿالعهمػػاً كأدلػػتيـ كذجػػرأسػػناب  ىيػػـ ىػػإن يأملػػؿي

 دة:ا  امن عرةاعين نكتكععاللدنعدمركر مسالق  كذلؾلمكرو

ػ .1 عكاععاللدكمرت مسة عػر امن ىعػتد ػكلعػدهىإنػو هػ البهػبر  ػـاإفكىعى
فالعػيكدقػدلنسػكإذإف أكأج ػراجمركر   لف امنللسكالد كل  نات دعيكدإللك

ماتكا.قدفأكلجكنك

                                                           

(.1/332)(انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار1)
( ل نػػةمجكنػػةمػػف ػػدة همػػا كىقيػػا ىػػيال  ىػػةالع مانلػػة م هػػة1/230)(انػػفن ػػلـ العػػناهكالنظػػائر2)

 .(1/367 )(1801)الحجاـالعدللةمادة
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ػػ .2 أقػػؿمػػدةلمجػػفىليػػاتػػدللسالمجائػػدكالتزكلػػركا حتلػػاؿ كأ نػػتامػػدةال مسػػة عػػر امن
ا ػػـلتهكىػػا مػػسسػػنلفلتصػػرؼمػػالػػكرألالمػػد يكاعػػعاللػػد عػػرنمكآجػػدلكعػػعاللػػد

قرارمنوناللدلغلره.إ

مفت نطالقعاة كاتناعىكاىـىػيتحدلػدالمػدة .3 تحدلدالمدةأد   ستقرارالقعا ند ن
 لحمهػػكفذاتالقر لحػػػةكالجطنػػػةجمػػػاك ػػػدت نػػػدلكعػػعاللػػػد  سػػػلماأفقعػػػاةاللػػػـك

مػفتجػربيـلتحدلػدمػدةمحػددةلجػؿاحا زنتقؼرةالقعالاالمعركعة هليـ كج  القدام
ع صكمجاف.

ليػػػـمػػػفكاقػػػعوآرا العهمػػػا ىػػػيتحدلػػػدالمػػػدةمننلػػػة هػػػ  .4 كالم هػػػة رسػػػكهادىػػػـا تيػػػاداتو
 العدللةىيالقربزماننامفزماننا ىتحدلدىاليذهالمدةالنجعكالصهحلكاقعنا.





 

 

 
 
 
 

الفصُل الثاني 
 صور تممك العقار بوضع اليد وأثره عمى الدعوى

 
 َوِفيِو ثالثُة مباحث:

 كأنكاعالعقارىيالجقواإلس مي.المهجلةالعقارلةالمنحثالكؿ: 
 المنحثال اني:صكرتمهؾالعقارنتقادـكععاللد. 
 المنحثال الث:أ رالتقادـىيتمهؾالعقارنكععاللد ه الد كل. 
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 المبحث األول
 الممكية العقارية وأنواع العقار في الفقو اإلسالمي

 الممكية العقارية: -أوًل 
 تعريف الممكية:

تعرلجيػانػتحد تي  :ػىيالجصؿالكؿ فتعرلػؼالمهجلػةىػيالهغػةكا صػط ح كا تػرتي
 )اختصاص التصرف والنتفاع الشرعي في الشيء ممن يممكو(.

 تعريف العقار:

 تعريف العقار لغًة: - أ

ػلعة لقػػاؿمػػا كالعيقػر كالعقػػارالمنػػزؿكالع   لػودارك  قػػارالعقػارأصػػهو:العىٍقػػري ك ػػص 
الج لرالعىقارنععيـالع الر ؿي قارنالن ؿ كالميٍعًقري

(1).

قاؿال هلؿ:العقار:علعةالر ؿ كال مع قارات كلقاؿللسلودارك  قار قاؿانف
ميٍعًقر:ج لرالمتاعال راني  كف كر ؿه :العىقارىكالمتاعالمىصي

(2).

  كىػػػي مػػػع قػػػارات(3) ػػػؿمهػػػؾ انػػػتلػػػوأصػػػؿجالػػػداركالنكالعقػػػارقػػػاؿالجلػػػكمي:جػػػؿُّ
.(4)اكالعقارالحرماجاف الصالمهجلةلمتيند ؿسنكمدائـلسم رلعن

)حيازة الضيعة أو الدار(. ىيالهغة:الممكية العقاريةكلمجفتعرلؼ

 العقار في الصطالح: - ب

ت لـو، ثـمَّ أقـارن تفاوتت عبارات الفقياِء في تعريِف العقار، وىنا أعرض أشـير التعريفـا
 .بين تعريفاتيم

 "العقــار ىــو الثابــت الــذي ل يمكــن نقمــو مــن محــل إلــى رخــر كالــدور  رىػػوانػػفاليمػػاـ:
 .(5)"األراضيو 

                                                           

(.4/591)(انفمنظكر لسافالعرب1)
 (.4/95)مع ـمقاللسالهغة(انفىارس 2)
(.2/421)(الجلكمي المصناحالمنلر3)
(.2/421)( الجلكمي المصناحالمنلر2/615)(مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسلط4)
 .(1/215انفاليماـ ىتحالقدلر)(5)
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العقارماىك انتىػيالرضممػاتتغلػرىلئتػو مف  ؿتعرلؼانفاليماـأ حظ:أف 
 ػػكىرد كم  ػػؿلػػذلؾالراعػػيكالػػدكر ىعػػ كعػػجهومػػالػػكنقػػؿ العقػػارىػػكالرضانػػفاليمػػاـأف 

 جالدكر.امعو قارنكجؿما هليامما لنجؾ نولعدُّ
 .(1)"العقار اسم لألرض وما اتصل بيا من بناء أو شجر"  رىوالدسكقي:

أن ػػوأطهػػؽ هػػ العقػػارالرض كم  ػػؿلمػػالمجػػفأف نػػالنظرإلػػ تعرلػػؼالدسػػكقيك ػػدتي
ىمسػاسالعقػارك ػكىرهالرض كمػا هليػامػفعػ رأكليقاـ هلياجالعػ ركالننػا ىػيالعقػار 

.اناستق ليا نؿإذااتصهتنيابلرىا تعد قارن
 .(2)األرض والبناء والشجر"" :منون ر ىوالعرنلني

عػ ر ىػإذاكي ػدتأرضلعهكىػاىذجرالرضكالننػا كال م  ؿالعرنلنيلمالسم نالعقار
ر ػػػفالعقػػػارك قػػػكليـلػػػدرجكفأفالمعػػػالف قػػػار ىالعػػػرنلني ن ػػػعػػػرؼالنػػػاسنكأعػػػ ارىننػػػا 

 جالننا كالع ر.نمصهوكمالتصؿنو
 .(3)وبساتين ونحوىا كمعاصر وطواحين" "أرض ودور  رىوالنيكتي:

كجػؿمػالمجػفكاىؽالنيكتيسانقلوىيالمعن العاـلهعقار ىعنػر نػونالراعػيكالػدكر
ىلئتػػػومػػػالػػػكنقػػػؿجالنسػػػاتلفكالطػػػكاحلف ىػػػالرضكمػػػا هليػػػالعػػػدتغلػػػرتأفلعهػػكالرضممػػػا

جهيػػػالننػػػا جامػػػؿىإنػػػولطهػػػؽ هلػػػو قػػػار  تصػػػالو:لػػػكاتسػػػعتمسػػػاحةالرض قػػػارنا ىمػػػ  ن
 نالرض.

 بالنَّظِر إلى تعريفاِت الفقياِء فإن ي ألحُظ:

 ُّلهعقار.كاالرض كىرناأنيـ ملعنا د

 القػػاـ هلػػو ىمػػنيـمػػفم  ػػؿلمػػالقػػاـنالعػػ اركالغػػرسكالنسػػاتلفا تهجػػكاىػػيالتم لػػؿلمػػ
 كالطكاحلفكالمعاصر.

ػػػػػانلػػػػػنيـ لن ػػػػػاإذاك ػػػػػدناالعػػػػػ اركالنسػػػػػاتلف كالم هػػػػػةىػػػػػذهننظػػػػػرم تعػػػػػدُّ  ىنػػػػػاقائمن
 هليػػ ىإن ػػانطهػػؽي هػػ جػػؿعػػي و ىليػػاننػػا  ىهػػكا قػػارناكالمعاصػػر هػػ أرضو نظرنػػاإلػػ أرضو

المتعػػارؼ هلػوأفالعػػ اركالغػرسإٍفك ػػدت اركأعػ كنسػاتلفىإن ػػانقػكؿىػػذا قػار ذلػؾأف 
                                                           

(.3/479)(الدسكقي حاعلةالدسكقي1)
 (.2/80)(العرنلني مغنيالمحتاج2)
(.3/273)(النيكتي جعاؼالقناع3)
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ىتعػػدمنقػػك ن ىػػإذاا تنػػرتالننلػػةكالعػػ ارمػػع، فقــال فــي درر الحكــام: كحػػدىامػػفبلػػربػػرسو
تعددكفالراعيالكاقعة هلياىأماإذاا تنرتكحدىاا الراعيالكاقعة هلياتعدحلنئذ قارن

.(1)منقك ن

حلػدرنػورتنالفالعناراتىػيتعرلػؼالعقػارإنمػاىػكتنػالفصػكرم ىالعقػؿلقػرنمػا ن ػى
ركا ػػػفالعػػػ اركالغػػػرسنالعقػػػارعػػػاىاتلػػػكجانػػػتكحػػػدىاتعػػػدمنقػػػك ن نػػػؿ ن ػػػنجػػػكفىػػػذهاإل

 ػكىر لجػنيـ مػلعيـام ازلًّػاممػا هػ العقػار ىلعػدتعنلػرنانا تنارجكنيػا ػز ن اتجقػكا هػ أف 
 العقارالرض.

التعريف المختار:

لكاىؽما لتعارؼ هلوالناسىيأفالعقار:إن يأملؿإل ا تلارتعرلؼو
األرض الثابتــة ومــا حوتيــا ممــا ل يمكــن نقمــو أو تحويمــو مــن مكــان آلخــر دون تغيــر "

.ىيئتو كبناء أو شجر أو غرس"

ألمور: واخترُت ىذا التعريف

 لهعقار.ُـّعىىيندالتونالرضال انتة لف كىرالعقارالرض كمالتصؿنيالي نرت 

  حت ػػ لعػػمؿكلعػػـالرضكالننػػا كالعػػ اركالغػػرسلػػكاتصػػ ننععػػيما ىلكاىػػؽالمعنػػ
ىػػػيالهغػػػةأنػػػومػػػاىػػػك انػػػتكأصػػػؿج الهغػػػكملهعقػػػار الن ػػػؿ ىالن ػػػؿ ل نػػػتإ ىنلنػػػتي

.(2)ليما قارنغرسوىيأرض ىلطهؽ ه

 " :ىإذاا تنرتالننلػةكالعػ ارمػعالراعػيالكاقعػة هليػاتعػدحلنئػذولقول عمي حيدر
 .(3)"دكفالراعيالكاقعة هلياىتعدمنقك نا أماإذاا تنرتكحدىا قارن

:تعريـــف الممكيـــة العقاريـــة بأنيـــانعػػػدماتعرعػػػتلػػػذجرتعرلػػػؼالمهجلػػػةكالعقػػػار لمجػػػف
والنتفاع الشرعي في العقار(.)سمطة التصرف 

 

                                                           

 (.1/101)(حلدر دررالحجاـ1)
(.39)ص (العملرة نكازؿالعقار2)
 (.1/101)(حلدر دررالحجاـ3)
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شرح التعريف:

o  :أمقػػدرةىػػيالػػتحجـكالتصػػرؼتصػػرؼالمػػ ؾمػػفســمطة التصــرف والنتفــاع الشــرعي
أكىدـو  مصهحةالغلر.ننمنجعةالعلف نما لعرانتجاعك سجن أكننا و

o  :نإط قػػوفــي العقــار لعػػمؿال انػػتكأنػػوأفنلنػػتمعنػػ العقػػارلن ػػيسػػنؽى ذجػػرتالعقػػارى
صػكرتو كبلرهمفالمنقكؿالتيليمجفنقهومػفبلػرتغللػرىػيىلئتػوكالذم لمجفنقهو 

لجظالعقارلعمؿ:الرض  كالع ركالغرس.الدكركالننا كالصؿكأمأف 

 أنواع العقار في الفقو اإلسالمي: -ثانًيا
سػػانقنا ػػفمعنػػ العقػػارناصػػط حالجقيػػا  كىنػػاأكعػػ حتصػػنلجاتالعقػػار هػػ تحػػد تي

ىذاالتقسلـا تيادم الجقيا ذاتيـلـلتجقكا قسملف لجف  كاحدةتعنر فكعع نارة ه لف 
 :(1)إط ؽالمسملات ه العقاراتالزمنةكالمجنةججلهةنتغللرأفمعن العقار جما

المباني: -القسم األول

معػػلفو كلهحػػؽينيػػا نػػةوأكحرىػػة(جمي)ىػػيالعقػػاراتالتػػيتيسػػت دـلهسػػجًف أكلداً  مػػؿو
.(2)زرا لةالبلركالحدائؽ كالراعيالننلة

األراضي: -القسم الثاني

 دة أذجرىاىنا: تقسـالراعيىيالجقواإلس ميلقساـو
 األراضي الممموكة: (1

كالتػػيلتصػػرؼنيػػاصػػاحنياجلجمػػاعػػا  ىل ػػكزىػػيالراعػػيالممهكجػػةمهجلػػة اصػػة 
لصاحنيانلعياكرىنيا كل نتحؽالملػراثىليػالكر تػوالعػر للف كحمػتالعػرلعةىػذهالرض

َوَلـْيَس ِلِعـْرٍق َظـاِلٍم َمْن َأْحَيا َمَواتًا ِمَن اأْلَْرِض ِفي َغْيِر َحق  ُمْسِمٍم َفُيَو َلـُو، ":لصاحنياىقاؿ
.(3)"َحق  

                                                           

 (.67)ص (العملرة نكازؿالعقار1)
 (المر عالسانؽ.2)
( كىيىذاالحػدلث نػدالن ػارم2/822)( ناب:مفأحلاأرعامكاتا 1)(الن ارم صحلحالن ارم ح3)

ىػػيبلػػرحػػؽمسػػهـ..( النليقػػي السػػنف)مػػفأحلػػاأرعػػاملتػػةىيػػيلػػو( كزادانػػف ػػكؼ:)ركل مػػر
(كىػػيت رل ػػوقػػاؿانػػفح ػػر:6/236)( نػػاب:مػػفأحلػػاأرعػػاملتػػةللسػػتلحػػد 11777)الجنػػرل ح

(.7/462)ح ر المطالبالعاللةععلؼ دنا انظر:انف



 

43 

مػػالػػـلجػػفىلػػوتعػػدٍّووجــو الدللــة مــن الحــديث:  اإلحلػػا  ػػائزه  هػػ حػػؽأممسػػهـ أف 
.وكأرعالغلرلهمسهـى ل كزاإلحلا ىيحؽكالراعيالممهكجةىيحؽ 

 األراضي العشرية: (2
 كتعمؿ:(1)كىيالراعيالتيل بىلياالععرالذمىلومعن العنادة

إل أقص حدكداللمفك دف؛لفرسػكؿاإللػـلم ػذمنيػا(2)أرضالعربمفالعذلب .1
 ه أنيا عرلة.ىدؿ  ا را ن

الرضالتيأسهـأىهياطك ناكنقكاىليػاجالمدلنػةالمنػكرة؛لنيػاأرضإسػ ملةلناسػنيا .2
.(3)ماىيمعن العنادة

.(4)الرضالتيىتحت نكةكقسمتنلفالغانملف .3
 األرض الخراجية: (3

اإلماـ ه أىهيػا كترجيػاىػيلػدأرنانيػا نعػدىيال راعيالتيىتحت نكةكقيرنا ىمف 
أفكعػػع هػػ أع اصػػيـال زلػػةإذالػػـلسػػهمكا ك هػػ أراعػػليـال ػػراج أسػػهمكاأكلػػـلسػػهمكا 
م ػػػؿأرضسػػػكادالعػػػراؽكالعػػػاـكمصػػػركالينػػػد كك ػػػبىليػػػاال ػػػراج لنيػػػاىػػػيالصػػػؿأرض

.(5)الحنفية بإللوالججار كىذاماذى
أما األرض الخراجية في نظر الجميور:

.(6)ماصكلحأىهيا هليا ه أنيالنا كنقرىامعيـنال راجالذملجرعواإلماـ هليـ -أ
.(7)الراعيالتي رجأىهيامنيا كىنامفالمسهملف -ب
.(8)ماىتحت نكةكلـتقسـنلفالغانملف -ج

                                                           

(.3/254)(الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو1)
 (.3/254)الجقواإلس ميكأدلتوالزحلهي ( قرلةمفقرلالجكىةانظر:3/271)(الزلهغي تنللفالحقائؽ2)
 (.3/271)(الزلهغي تنللفالحقائؽ3)
(.1/143)نفس ـ المكاؿلهقاسـنفس ـا(19/333)(النككم الم مكع4)
(.3/255)( الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو3/271)(الزلهغي تنللفالحقائؽ5)
(.2/577)(انفقدامة المغني6)
(كمػػػانعػػػدىا المػػػاكردم الحجػػػاـ136)ص ( الجػػػرا  الحجػػػاـالسػػػهطانلة2/575)(انػػػفقدامػػػة المغنػػػي7)

 (.1/220)السهطانلة
(.2/577)المغني(انفقدامة 8)
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 األراضي المتروكة: (4

حػػؽا نتجػػاعالراعػػيالتػػيتيػػرًىػػي يػػالعامػػةالنػػاًسنعػػدىكىػػاتأرنانيػػاكلػػـلسػػتحقيانؾى
أكتعصلب .(1)كارثنجرضو

قسمين:إلى وقسميا القانون العثماني 

 جػػػػالطرؽكالسػػػػكاؽالعامػػػػةكالسػػػػاحاتكالمسػػػػطحات؛الراعػػػػيالمتركجػػػػةلعامػػػػةالنػػػػاس
.(2)كسلكؿالمائلةمفنحاركنحلراتكأنيارك لكفكم ارو

 أمىػػػػي امػػػػةلىػػػػؿالقرلػػػػة  اصػػػػة؛لعامػػػػةأىػػػػؿقرلػػػػةمعلنػػػػةتالراعػػػػيالتػػػػيترجػػػػ
.(3)نالمقارنةمعبلرىـ

 األراضي الموات: (5

  (5)ىػيالرضال ػرابالدارسػة: كقػاؿانػفقدامػة(4)ىيالراعيالتيلـتجف امرة
.(6)لمهجياأحد

 األراضي الموقوفة: وىي نوعان: (6

ا تارىااإلماـمفالراعيالمجتكحةللقجيػا هػ مصػالحالمسػهملف أراضي وقف عامة: 
"مػػػااصػػػطجاهاإلمػػػاـلنلػػػتالمػػػاؿمػػػفىتػػػكحالػػػن د إمػػػانحػػػؽفقـــال المـــاوردي:.(7)كنلػػػتالمػػػاؿ

مػػػانػػػمفلصػػػطجلوناسػػػتطانةنجػػػكسالغػػػانملف نػػػو ىقػػػد ال مػػػسىلم ػػػذهناسػػػتحقاؽأىهػػػولػػػو كا 
مػػفأرضالسػػكادأمػػكاؿجسػػرلكأىػػؿنلتػػوكمػػا-رعػػياإل نػػو-طػػاباصػػطج  مػػرنػػفال 

ىجػػػافمنهػػػػ بهتيػػػػاتسػػػػعةآ ؼدرىػػػـجػػػػافلصػػػػرىياىػػػػيمصػػػػالح ىػػػرب نػػػػوأرنانػػػػوأكىهجػػػػكا
 .(8)امنيا"المسهملفكلـلقطععلئن

                                                           

 (.1/387)(الماكردم الحجاـالسهطانلة1)
 (.5)(القانكفالع ماني المادة2)
 (المر عالسانؽ.3)
 (.1/209)(الجرا  الحجاـالسهطانلة4)
(6/164)(انفقدامة المغني5)
 (.4/41)(العاىعي الـ6)
 (.70)(العملرة نكازؿالعقار ص7)
 (.1/385)(الماكردم الحجاـالسهطانلة8)
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 .(1)ىيالراعيالتيكقجياأصحانياىيك كهالنرأراضي وقف خاصة: 

 أراضي الحمى والمرافق: (7

ػمى معناه: "الح امػفالمػكاتلمنػعالنػاسر ػيمػاىليػامػفالجػأللل ػتصأفلحمػيأرعن
.(2)نيادكنيـ"

أرىػػػاؽالنػػػاسنمقا ػػػدالسػػػكاؽكأىنلػػػةالعػػػكارعكحػػػرلـالمصػػػاركمنػػػازؿ" :ىـــي المرافـــق
.(3)السجار"

:(4)ويمكن أن أقسميا لقسمين ىما

  :كمنػازؿعػرارنمحػد جالصػحارماإلتعمهياالناسنقدرحػا تيـدكفلسالمرافق العامة
السجاركحهكؿالملاه كالعكارعكالطرؽ.

  :ــــق الخاصــــة ىاسػػػػتعماليا ػػػػاص لفجالػػػػدكركأىنلتيػػػػاال اصػػػػةنمعػػػػ اصمعلنػػػػالمراف
 نمصحانيا.

 :األراضي الحكومية"األراضي األميرية "  (8

لياحجكمةتسكسػياتجؿدكلةوأصنحدنلفالمصاراستيحد تالدكؿ كرسا الحدكإنعد
تحػتمهجلتيػا كلجػؿ مكرالتػيتر اىػاالعقػاراتينياكأمكرىا كمفالككتر  عؤ  حجكمػةوأراضو

كىناأ رىيا:
 "األراضي التي رلت لبيِت المال بطرائق عديدة ليقوم برعايتيـا وتـدبير شـؤونيا بمـا يعـود

.(5)بالنفع عمى الصالح العام لألمة"

:(6)الحكومية"اضي األميرية "ثل لما تشممو األر وأم

                                                           

 (.70)(العملرة نكازؿالعقار ص1)
(.1/373)( الماكردم الحجاـالسهطانلة6/185)(انفقدامة المغني2)
(.6/185)(انفقدامة المغني3)
 (كمانعدىا.1/376)(الماكردم الحجاـالسهطانلة4)
(.117)لمهجلةالراعيالملرلة ص( هعكط الجقوالمالي5)
(6)http://site.iugaza.edu.ps/msousi/ النعضأطهؽ ه ذجرالدجتكرماىرالسكسيىينحثلوأف 

أملرلة. الراعيالحجكملةأراضو

http://site.iugaza.edu.ps/msousi/
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مػفمػممكرالراعػيالزرا لػةكالمحاطػبكالمرا ػيكالغانػات كالتصػرؼىليػا -أ لجػكفنػإذفو
 .(1)الدكلة

 كىػينهػدنا(2)الراعيالتيآلتلهدكلة فطرلؽالجتكحاتجمراعيالسكادىيالعراؽ -ب
 العدكمفقطاعبزة.ىهسطلفلمجفأفنم ؿليانالراعيالتيآلتلهدكلةنعداندحار

.(3)دتالحجكمةمف دـك كدمالؾلياالراعيالتيترجياأىهياأزماننا دلدة كتمج -ج

  

                                                           

(.3)(القانكفالع ماني المادة1)
(.3/255)( الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو3/271)فالحقائؽ(الزلهغي تنلل2)
(.118)( هعكط الجقوالماليلمهجلةالراعيالملرلة ص3)
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 المبحث الثاني
 صور تممك العقار بتقادم وضع اليد

ىػيالمنحػثالسػانؽ ػفالمهجلػةالعقارلػةكأنػكاعالعقػار  ىتنعنػاليػذهالنػكاعنعدماتحد تي
امنيالد ؿىيدائرة كازتقادـكععاللد كمفىناقنؿنلافالصكر يأٍفأنلفألًّلقتعيمن 

أتطرؽلتعرلؼالتقادـىيلغةالعربكاصط حالجقيا :

 تعريف التقادم في المغة والصطالح: -أوًل 
 التقادم في المغة: -أ 

، واستعممت في المغة لتدل عمى معاٍن عدة، أذكر بعضيا ىنا:(1)التقادم من )َقَدَم(

ػػػػنقػػػػلضالحػػػػدكث قػػػػدـلقػػػػدـقػػػػدمنالِقــــَدم:  كال مػػػػعقػػػػدما  كىػػػػكقػػػػدلـا اكقدامػػػػةكتقادمن
.(2)كقدام 

 ىقػاؿتعػال :(3)أمأ رةحسنة؛السنقةىيالمر لقاؿ:لج فقدـصدؽوالقدم والقدمة: 
     ًٌَْتَشِّووزِ اىَّووذَِِّ آٍَنُووٌا مََُّ ىَيُووٌْ قَووتًََ صِووتْقٍ عِنْووتَ رَتِّيِوو

كمنزلػػةاأم:نعػػرىـنػػمفليػػـسػػانؽ لػػركأ ػػرن(4)
.(5)رىلعة

.(6)ع اعكالن  قدمة:الع ا ة كر ؿقدـكقدـواإلقدام من القدم بمعنى: 

اإذاتقػػدـمقػػدمنكاقػػدمنكاأقػػدـىػػ ف هػػ قرنػػوإقػػدامن:المعػػي كىػػكاإلقػػداـ لقػػاؿ :والقــدم
.(7) هلون را ةصدره

قػدـ:العػي تقػادـ ك هػ ك ػكدهزمػفطكلػؿىيػكقػدلـمعػ  :ا وقدامـةقدم الشيء قدمً 
.(1)كطاؿ هلوالمد

                                                           

 (.1/560)(الرازم م تارالصحاح1)
(.12/465)(انفمنظكر لسافالعرب2)
(المر عالسانؽ.3)
 (2)(سكرةلكنسآلة4)
(.3/192)(الزىرم تيذلبالهغة5)
( انػػػػػفمنظػػػػػػكر لسػػػػػػافالعػػػػػػرب1/560)(الػػػػػرازم م تػػػػػػارالصػػػػػػحاح1/170)(الزنلػػػػػدم تػػػػػػاجالعػػػػػػركس6)

(12/465.) 
 (.12/465)( انفمنظكر لسافالعرب1/560)(الرازم م تارالصحاح7)
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.(2)مفلتقدـالناسنالعرؼأكالرلاسةوالقدام: 

مػػػػالطػػػػمالرضمػػػػفر ػػػػؿاإلنسػػػػافكىكقيػػػػاالسػػػػاؽكنلنيمػػػػاالمجصػػػػؿالمسػػػػم والقــــدم: 
.(3)الرس 

تقـادم الشـيء قـدم وأقرب ىذه المعاني المغوية لموضوعنا، ما ذكر فـي المعجـم الوسـيط: 
وطال عميو األمد.

 التقادم في الصطالح: -ب 

لم أقف عمى تعريٍف يمخص معنـى التقـادم عنـد القـدامى، وربمـا يكـون  من خالل البحثِ 
ذلك لوضوحو عندىم فمم يحتج إلى تفسير، أو أنيم اكتفوا بالتفسير المغوي لمعنى التقادم، أي 

التقــادم، خــالل الحــديث عــن مــرور الــزمن عمــى أي أن لفــظ مــرور الزمــان ســاوى عنــدىم لفــظ 
 .(4)مسألة ُتدرس

لجػػفالمعاصػػرلف رىػػكاالتقػػادـىػػي نالػػاجتانػػاتيـالجقيلػػة؛إ أفجػػؿكاحػػد رىػػونحسػػب
العنيأفالنابالذمكردتىلو مالسلاؽالذم ا ىلو ى ا تتعرلجاتيـمتنك ةمتناسنةمع

فجافالتقادـجؿتعرلؼنمصطهح اصم تهؼ فا  كلمجػفلػيأفأ ػرؼىلػو ارجنن ركا 
 رهنا تنارالنابالذمكردتىلو:عاىيمعبلإالتقادـجمرجب

باب العقوبات: .1

 ػػرؼالسػػجرمالتقػػادـىػػيسػػلاؽحدل ػػو ػػفالعػػيادة هػػ تقــادم الشــيادة فــي العقوبــة:  -أ 
مػفالزنػاكالسػرقةالحدكدىيك:"تم رالعيكد فاإلد  نعيادتيـىػيحػدكداإلتعػال 

 .(5)كعربال مركالقذؼكالردةكالنغي"
 :ـوتميز السفري في تعريفو ب

                                                                                                                                                                     

(.2/720)( مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسلط2/492)(الجلكمي المصناحالمنلر1)
(المر عالسانؽ.2)
(.2/493)(الجلكمي المصناحالمنلر3)
( انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار3/187)(الزلهغي تنللفالحقائؽعرحجنزالدقائؽكحاعلةالعهني4)

( المػاكردم الحػاكمىػيالجقػو4/16)( الجاسػاني نػدائعالصػنائع4/127)( انفقدامػة المغنػي2/99)
 (.17/36)العاىعي

 (.753)ص (السجرم مكانعالعيادةىيالجقواإلس مي5)
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 ر ػػفالتقػػادـنالتػػم ر كالتػػم رلسػػتعمؿلهد لػػة هػػ مػػركرالكقػػتأكالػػزمف هػػ  ن ػػ
عي ما ىهـلعنر نونمركرزمفأكمدةمعلنة نؿأطهؽالتم لر.

 التعهػػػؽنحػػػدكداإل ىهػػػـلم ػػػؿلهعػػػيادة هػػػ حصػػػرالسػػػجرمالتقػػػادـعػػػيادةالعقكنػػػةنمػػػ
العقكناتالتيتتعهؽنحقكؽالعناد أكالعقكناتبلرالمقدرة.

ةمعلنػةمػفالػزمف هػ مػد  رؼ ندالقػادر ػكدةالتقػادـنمنػو:"معػيتنفيذ العقوبة:  -ب 
.(1)ةتنجلذالعقكنة"مد ىلمتنعنمعيىذهال الحجـنالعقكنةدكفأفتنجذ

 عن غيره ببعض النقاط: لي أن ألحظ ما تميز بو تعريف عودة ويمكن

 تجردنحصرهالحدلث فالتقادـىيتنجلذالعقكنة أمأفمقصػكده:التقػادـلعنػيمػركر
ةىلمال صالعقكنة ىهـلعمؿمركرالزمف ه بلرتنجلذالعقكنة.مد 

 هػـلتطػرؽلمػركرنالتنجلػذ ىاىتـننلافمركرالزمفنعػدصػدكرحجػـالعقكنػة؛لنػوقلػده
.(2)الزمافقنؿالحجـ

ػ) رىوالزرقانمنو:"انقعا زمػفمعػلفباب المعامالت:  .2 ا أكأج ػرأكج مسػة عػر امن
أقؿ(  ه حؽىيذمةإنساف أك ه  لفلغلرهىيلدهدكفأفلطالبصاحنيمانيػا

.(3)كىكقادر ه المطالنة"
 المعامالت بأنو:ولحظت عمى تعريف الزرقا في 

 .ذجرالمدةلمركرالزمفج مسة عرأكأقؿأكأج ر

 كىػػيممػػا تػػذجرنػػالتعرلؼ كىػػكقػػادر هػػ المطالنػػة"":ذجػرالزرقػػا هػػةالتقػػادـنقكلػػو
.(4)إنمامفتنعاتالتعرلؼ

  

                                                           

(.1/778)( كدة التعرلعال نائي1)
(.20)(نراىمي نظرلةالتقادـ ص2)
 (.335)ص المد ؿالجقييالعاـ (الزرقا3)
 (.21)ص (نراىمي نظرلةالتقادـ4)
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 باب القضاء: .3

ا دكفأفلحرجيػاصػاحنيطكلهةلحددىاالنظػاـ هػ الػد كل"مركرمدةقنيبي:  عرفو -أ 
.(1)كنالتقادـلسقطحؽسماعالد كل"

 ويمكن لي أن ألحظ عمى ما عرفو قنيبي:

 أنػوىػيتعرلجػولتقػادـالػد كلكىػيأسػاسالقعػا  جمػاتحد ث ػفالتقػادـىػيالػد كل
ذجرأ رمركرالزمف ه  دـرىعالد كل كىكسقكطالحؽىيسماعالد كل كىذا

 مقاـالتعرلؼ ذجرآ اره.

 مركرنالهزمافىيالتقادـك ن ر نيانالطكلهة.دُّؽالمدةالتيتعأطه 

"معػيمػدةمحػددةقعػا  هػ الخـاص:  بمعنـاه بـراىيم التقـادمإالدكتور محمد  وعرف -ب 
.(2)نجاره"إد كل التيتسقطنودكفالحؽمعإمجافإقامةال

 مػفنراىلـالمػدةنالمحػددةقعػا  أمأنيػاالمػدةالتػيلحػددىاإقلد القعػا ىػيأمنػابو
 أنكابالد اكل.

  جمػاذجػرقنلنػي لجنوذجرمف ػ ؿالتعرلػؼآ ػارىػذاالتقػادـ هػ الػد كلكالحقػكؽ
كىناىكىيمقاـتعرلؼالتقادـكماىلتو نلافآ اره.

تغلػرالحجػاـنمػركر" بـراىيم التقـادم بمعنـاه العـام:إالـدكتور محمـد  باب الفتـوى: وعـرف .4
 .(3)الزماف"

 التعرلػػؼأنػػوقػػدتجػػكففىػػيتعهلقػػو هػػ نػػراىلـنػػل إكمػػف ػػ ؿتعرلػػؼالػػدجتكرمحمػػد
إذالتغلػػرالحجػػاـبلػػرمػػركرالػػزمف ىالتقػػادـ لحمػػؿمعنػػاهإ أسػػنابأ ػػرللهتقػػادـ

 .(4)اىيتغلرالحجـمفبلرأفتعكبالحجـأسنابأ رلجافكحدهمؤ رن
عــدد فـي اقترانيـا بالتقــادم، فـإنيم جميًعــا رغـم اخــتالف تتالتـي  وبعـد عـرض المصــطمحات

األبـــواب والكتـــب التـــي أضـــيفت لمتقـــادم، متفقـــون عمـــى أنَّ التقـــادم ىـــو: مـــرور لمـــزمن  وألن 

                                                           

 (.1/139)نلني مع ـلغةالجقيا (ق1)
(.22)ص (المر عالسانؽ2)
 (.17)ص (الغرلاني أحجاـالتقادـىيالجقواإلس مي3)
 .(21)ص (المر عالسانؽ4)
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تقادم وضع لعقار، فيمكن لي أن أعرف مصطمح "موضوعنا يتحدث عن تقادم وضع اليد عمى ا
 ي:أتبما ي "اليد

 .(1)رؼنالعي تصرؼالم ؾ"رىيالتصاستمرا"تقادم وضع اليد: 

 صور تممك العقارات بتقادم وضع اليد: -ثانًيا
العقاراتتعدمفالمكاؿالتيلسع اإلنسافنعت الطرؽإل تمهجيا كالماؿىػيطنلعػة

لهمهػؾ لجػفقػدلطػرأطػارئأكلعػكنوسػنبلمنػع نػو اصػلةالتمهػؾىػيأصهوأفلجػكفقػان ن
هجيػا كىنػاأنػلفنعػضالعقػاراتالتػيلمجػفتمهجيػاكالتػي لمجػفتم (2)جؿالحكاؿأكنععيا

أكلمجفتمهجيانسنبعر ي:
 العقارات التي ل يمكن تممكيا بتقادم وضع اليد بأي حال: 

ننتجػاعمااقترفنصجًةالنجعالعاـ أممالجكفلعمكـالناسحػؽا  يػامػفبلػرتصػرؼو
:(3)رادمعلنلف كمفالم هة هلياجتصرؼالمي ؾ كمالجكفمهجنالى

جػػػالطرؽكالسػػػكاؽالعامػػػةكالسػػػاحاتكالمسػػػطحاتاألراضـــي المتروكـــة لعامـــة النـــاس:  .1
ىمػػادامػػتىػػذهالعقػػارات (4)كسػػلكؿنحػػاركنحلػػراتكأنيػػارك لػػكفكم ػػاروالمائلػػةمػػف

ىػإفاىترقػتلهنجعالعاـىإنو لقنؿنممحاؿكععاللػد هليػا كتمهجيػانتقػادـالزمػاف 
اىجػيىػذهالحالػةلػـلعػدمتصػجن  نياىػذهالصػجات جػمفلهغػ طرلػؽأكلسػتغن  نػو
 نصجاتالنجعالعاـ ىل كزتمهجولنوتغلركصجو.

كزرا تياالراعيالممهكجةلصحانيالتصرىكفنيانننائياكسجنيااألراضي الممموكة:  .2
فباب نياأىهياجرائيا  ل كزنممحاؿمفالحكاؿأفلععا ك الغلرلده هلياكا 

أكإ ارة.طكل نازمنن مفالعقكدجنلعو   إ نعقدو

  

                                                           

(كسنؽأفنلنتوىيالمنحثال انيمفالجصؿالكؿىيتعرلؼالحلازة ىالحلازةىيمركرىػيالػزمف هػ 1)
 .(22) انظرصكععاللد

(.4/413)(الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو2)
 (المر عالسانؽ.3)
 (.369 3/365)(القراىي الجركؽ4)
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 بتقادم وضع اليد إل بوجود سبب شرعي: العقارات التي ل يمكن تممكيا 

تعدمفالمهًؾالعاـ أكلهنجػعالعػاـج ػزائفالدكلػةأكأمػ ؾالحجكمػةالتيكىذهالعقارات
لجفد تالحا ةل منياأكرببىيععؼ منيا أكك دتمصهحةرا حةأكأمكاؿالكقؼ 

.(1)مفنقؿمهجلتيا فالدكلة
ومن أمثمة العقارات ىذه:

ــ .1 ــاألراضــي الموقوفــة وقًفــا عام  نلعيػػاأكىنتيػػاك ىمراعػػيالكقػػؼ لىًصػػحُّا: ا أو خاص 
ىليػػػػانغلػػػػرك ػػػػوحػػػػؽٍّإ منػػػػانيالكقػػػػؼأك؛إ إذا رنػػػػتأكتيػػػػدمت ػػػػرا أمتصػػػػرؼو

 .(2)؛ىينالصحنلعيانيذاالمسكغالعر يالراداتيإأج رمفاأصنحتالنجقة هلي

كىالراعػػيالحجكملػػةم صصػػةل زلنػػةالدكلػػة  لصػػحنلعيػػاأاألراضــي الحكوميــة:  .2
إ نإذفكسنبمعارإللػومػفالدكلػةلتحقلػؽمصػهحةرىنياأككىنياأكالتصرؼىليا

 عاـ.را حةلهنجعال
ػػػأراضـــي الحمـــى:  .3 امنعػػػكاالر لػػػةمػػػفالر ػػػيىليػػػاىحمػػػ المهػػػؾكالدكلػػػة إفأحلػػػكاأرعن

إذاكي دمسػكغعػر ي كا نتجاعنيا ىإنو لصحتمهجيامادامتىيحم الدكلة ًإ  
ىنالسمحالتمهؾنإذفمفالحامي.ىإنو لعكدنالنجع أكلصالحالدكلةكالر لة

العقػػاراتكالنجػػعالعػػاـ ل ػػكزكعػػعاللػػد هليػػا لفكعػػعاللػػد هػػ المهػػؾىمم ػػاؿىػػذه
، فقـال تعـالى: "َول تَـْأُكُموا َأْمـَواَلُكْم َبْيـَنُكْم ِباْلَباِطـِل العاـلعدمفصكرا  تدا  هػ أمػكاؿالغلػر

ْثِم َوَأْنـُتْم َتْعَمُمـونَ ِمْن َأْمَواِل النَّ  اَوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأُكُموا َفِريقً  أجػؿ(3)"اِس ِبـاإلِْ  ىا لػةتحػـر
ا  تػػدا  هليػانكعػػعكأراعػيالنجػعالعػػاـ أمػكاؿالنػاسنالناطػػؿ تػد ؿىػيىػػذاالسػلاؽىلحػـر

اللدنغلرمسكغعر ي.
العقارات التي يجوز تقادم وضع اليد عمييا من غير قيد: 

مهجنالحد أكلـتقعىيدائرةالنجػعالعػاـأكسكلماسنؽمف قارات ىمالـتجيفكىي
كتمهجيانتقادـالزماف كم اليا: زلنةالدكلةىل كزكععاللد هليا

  
                                                           

 (.4/414)(الزحلهي الجقواإلس ميكأدلتو1)
 .لمر عالسانؽ(ا2)
 (.188)(سكرةالنقرة آلة3)
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األراضي الموات:

األراضــي غيــر العــامرة الخربــة التــي ل يممكيــا " :سػػنؽأفنلنػػتأفالراعػػيالمػػكاتىػػي
صػ حا  مػاركإكلجػكفىػذاالتمهػؾناإلحلػا  أم ػائزنيذاالمعنػ كتمهؾىذهالراعيأحد"، 

حلا نالسنًةكالمعقكؿ:تيال ستعماؿ ك نتتمعرك لةاإلىذهالراعيكتيلئ
 الحديث الشريف: .1

َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيتَـًة َلـُو ِبَيـا َأْجـٌر َوَمـا قال: " أن رسول اه  عن جابر بن عبد اه 
 .(1)َفَمُو ِبِو َأْجٌر" َأَكَمْت ِمْنُو اْلَعاِفَيةُ 

ا هػ اإلحلػا ال ػر ك لجػكفال ػرتنعنػرت ػبرسػكؿاإلوجو الدللة من الحـديث: 
لماىكبلرمعركع.

 المعقول: .2

 ومنيا: ،ا لما فيو من أمور عائدة بالنفع لمصالح العامحياء الموات مشروعً إيعد 

صػ حياإنكرتحتاجإل  يدىيىالرضال ددمفىرصالعمؿلىرادالم تمع:إل اد -أ
.(2)مفاللدمالعامهةالتطهب ددنكىذا  دادىاا ك

ىُووٌَ : كىلػػواسػػت انةلقكلػػوتعػػال  نتػػاجلػػا التعػػ لع هػػ العمػػؿكالجػػدكاإلحمػػفعػػمفاإل -ب

ًَئِىَْْووِ اىنُّشُوٌرُ  ا فَاٍْشٌُا فِِ ٍَنَامِثِيَوا ًَمُيُوٌا ٍِوِْ رِسْقِووِ     اىَّذُِ جَعَوَ ىَنٌُُ اْرْضَ فَىٌُىً
 ىػاإلسػنحانوذلػؿ(3)

 الرضكميدىالجينجدكنعمؿكنعمركنصهحنكرىا.

مػػكاتأرضىتعػػال :ىمػػف قػػدالنلػػةىػػيإحلائػػوحصػػكؿال ػػركال ػػكابمػػفاإلسػػنحانو -ج
ػػالمناجػػبىػػذهالرضك ركاتيػػا ىإلامت ػػا ن نػػونػػإذفاإلمػػراإلسػػنحانوكتعػػال  كابتنامن
.(4)ال ركال كابلناؿ

                                                           

( ذجػػػرهاللنػػػانيىػػػيالسهسػػػهةالصػػػحلحة انظػػػر:اللنػػػاني 22/262)( 14361)(انػػػفحننػػػؿ المسػػػند ح1)
 (.2/111)السهسهةالصحلحة

 (.94)ص (العملرة نكازؿالعقار2)
(.15)(سكرةالمهؾ آلة3)
 (.94)ص (العملرة نكازؿالعقار4)
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وممــا ســبق بينــا أن العقــارات المــوات ىــي ممــا يجــوز تممكيــا بغيــر قيــد، إل أن الفقيــاء 
تباينوا في وضع شرط لإلحيـاء وىـو إذن اإلمـام، فيـل يشـترط لإلحيـاء إذن مـن اإلمـام، أي أنَّ 

 ذٌن من اإلمام؟وضع اليد عمى األرض الموات ىل يسبقو إ

 ن اإلمام في اإلحياء عمى ثالثة أقوال:ذإتباين الفقياء في اشتراط 

ــول األول:   ف كالعػػاىعلة لكىػػكقػػكؿلهصػػاحن مػػاـلصػػحةاإلحلػػا  لعػػترطإذفاإلالق
 .(1)كالحنانهة

 .(2)كىكقكؿأنيحنلجة لعترطلصحةاإلحلا إذفكليالمرالقول الثاني:  

إذفاإلمػػاـ كمػػاجػػافلجػػرؽنػػلفمػػاجػػافقرلننػػامػػفالعمػػراف ىلعػػترطىلػػوالقــول الثالــث:  
.(3)كىكقكؿالمالجلة  لعترطىلوإذفاإلماـىامنونعلدن

األدلة:
السنة والقياس:إلى قوليم بأدلة القول األول: استندوا 

السنة: (1

َمْن َأْحيَا َأْرًضا َمْيَتًة َلُو ِبَيا َأْجٌر َوَما قال: " أن رسول اه  عن جابر بن عبد اه  -أ 
.(4)ْلَعاِفَيُة َفَمُو ِبِو َأْجٌر"ِمْنُو اَأَكَمْت 

ــة:  مػػفبلػػرتقللػػدنػػإذفإمػػاـأكأفرسػػكؿاإلوجــو الدلل ذجػػراإلحلػػا  هػػ العمػػـك
.(5)بلره

دللػؿ هػ ا  ناتػك ترتػبالمهػؾ هػ م ػرداإلحلػا  :قال القاضـي ولمػفأحلػا هػ العمػـك
.(6)ىيالتمجفك لعترطىلوإذفالسهطافأفم رداإلحلا جاؼو

                                                           

(.1/452)رالسنلؿ( انفسالـ منا1/423)( العلرازم الميذب3/322)(السمرقندم تحجةالجقيا 1)
 (.3/322)( السمرقندم تحجةالجقيا 4/99)(الملربلنام اليدالةعرحالندالة2)
 ىقػكؿالمالجلػةلقتعػيالتجصػلؿ:نعلػد ػفالعمػراف قرلػبمػفالعمػراف (6/3)(العندرم التػاجكا جهلػؿ3)

ل تصنا نتجاعنو.عرر ه أحدىيإحلائو قرلبمفالعمرافىيإحلائوعرر ه مف
( ذجػػػرهاللنػػػانيىػػػيالسهسػػػهةالصػػػحلحة انظػػػر:اللنػػػاني 22/262)( 14361)(انػػػفحننػػػؿ المسػػػند ح4)

 (.2/111)السهسهةالصحلحة
( 1/285)(النيكتي الركضالمرنععرحزادالمستنقع5)
(.6/51)(المناكم ىلضالقدلر6)
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األرض أرض اه والعبـاد عبـاد اه " :قضـى أن أشيد أن رسـول اه  :عن عروة قال -ب 
 .(1)ومن أحيا مواتا فيو أحق بو"

ىليػا وجو الدللة:  أعاؼرسكؿاإلالرضإل ىاإلسنحانوكتعال ىكمالؾمتصػرؼه
ىيػػكأحػػؽُّ كالعنػػادىػػـلػػواسػػت هجيـىليػػا ػػر ػػرابأرضو نمهجلتيػػامػػفبلػػره كلػػـلػػذجرىمػػف م 

ىجػاف هػ  مكمػون ػكازاإلحلػا مػفبلػر رسكؿاإلىيحدل وإذنناأكعػرطنالصػحةاإلحلػا 
قلد.

مفبلرقلدل ما ػةمعلنػة ا اصًّاذننإاحتماللةجكفىذاالحدلثونوقش ىذا الدليل:
.(2)دلهعناا امًّانصًّ

الحدلث اـ عميو:  ويرد كلػك كلـلػردىلػوت صػلصنجئػةمعلنػةأكأعػ اصمعلنػلفأف 
.(3)نلفلنقؿإللنالانمع اصمعجاف اصًّ

 القياس: (2

ىتمهجيػػا لسػػتد ي أكحطػػبأكصػػلدالقلػػاس هػػ تمهػػؾسػػائرالمناحػػاتمػػفحعػػلش
حلا المكاتجذلؾ حا ةإلذفاإلماـىلوكامفاإلماـ إذنن .(4)ا 

قلػػاسمػػعالجػػارؽ لفالحطػػبكالحعػػلشكالصػػلدلػػـلجػػفنملػػدمالنػػاسنعػػدويــرد عميــو: 
.(5)كل  هليااإلماـى ندمفإذنوىهـتستدعإذفاإلماـ ن  ؼالراعيىاست الحرب

ػأفالمػكاتللسػتحصػرنويجاب عمى ىذا العتراض:  ؿ هليػاا هػ الراعػيالتػيتحص 
.(6)ؿتعـبلرىاالمسهمكفنالجتكحات ن

  

                                                           

( صػػححواللنػػانيىػػيحاعػػلة3/143)( نػػابىػػيإحلػػا المػػكات 3078)(انػػيداكد سػػنفأنػػيداكد ح1)
 سنفأنيداكد.

(.4/99)(المربلاني اليدالةعرحالندالة2)
(.97)ص (العملرة نكازؿالعقار3)
(.1/423)(العلرازم الميذب4)
(.99)ص (العملرة نكازؿالعقار5)
 (.99)ص (العملرة نكازؿالعقار6)
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السنة والقياس:إلى رأييم بأدلة القول الثاني: استندوا 

 السنة: (1

.(1))إنما لممرء ما طابت بو نفس إمامو( : قول رسول اه -أ 

إذتطلػبنجسػومػا حصرمالتمهجولهمر نطلبنجساإلماـكالمقصدإذنووجو الدللة: 
 إذااستعارهىلمالرلدأفلتمهجو.

 :عدة أمور منياويرد عميو ب

:أماال رىمكعكع -أ .(2)سندالحدلثىلوععؼ كقاؿانفحـز

ؿ لفمػػرادهأ لمهػػؾىنػػلفانػػفن ػػلـ:أنػػوإذاقعػػلنانيػػذاالمعنػػ العػػاـىػػ لقنهػػو اقػػ -ب
النلع ىػػػ كلػػػلسجػػػذلؾ كظػػػاىرالتعػػام ت ػػػ ؼذلػػػؾ إ نػػػإذفاإلمػػاـئناالر لػػةعػػػل

.(3)لعكدىلوالعنادلإلماـ

طانػػتلػػونجسػػونتمهلػػؾالعنػػادالمػػكاتمػػفبلػػرك إمػػاـىػػذهالمػػةالكؿرسػػكؿاإل -ج
 .(5)املتةىييلو"مفأحلاأرعن":ىقاؿ (4)إذف

 .(7)ه ولرسولو ثم لكم من بعد" (6)األرض ي:" عادعن طاوس قال رسول اه  -ب 

                                                           

(9/8)( 12175)( النليقػػي معرىػػةالسػػنفكا  ػػار ح4/20)( 3533)(الطنرانػػي المع ػػـالجنلػػر ح1)
ركاهنهجػػظ:لػػلسلهمػػر إ مػػاطػػابنػػونجػػسإمامػػو كذجػػرالزلهغػػيأنػػومنقطػػعإسػػناده لحػػتجنػػوانظػػر:

(.3/431)الزلهغي نصبالرالة
(.8/234)(انفحـز المحه 2)
 (.8/239)النحرالرائؽ(انفن لـ 3)
(.6/158)(القراىي الذ لرة4)
 (سنؽت رل و.5)
الرضمػػاتقػػادـمهجػػوكالعػػربتنسػػبالننػػا الك لػػؽكالنئػػرالمحجمػػةالطػػيالج لػػرةالمػػا إلػػ  ػػاد" 6) ػػاًدمُّ (" ى

إلػػ  ػػادالقػػدلـ ػػادلنسػػنةي ( كىسػػرىاالمنػػاكم:"لقػػاؿلهعػػ2/436)انظػػر:الجلػػكمي المصػػناحالمنلػػر
فتقػػدـمهجيػػاكمعػػت هلػػوالزمػػافىهػػلسذلػػؾم تصػػا الكلػػ كالمػػرادىنػػاالرضبلػػرالممهكجػػةا فكا 

 اد"انظر:المناكم ىلضالقدلر  (.4/394)نقـك
( قػػػاؿاللنػػػاني:عػػػعلؼ 6/237)( نػػػاب: لتػػػرؾذمػػػيلحللػػػو 11784)(النليقػػػي السػػػنفالجنػػػرل ح7)

 (.1/811)انظر:اللناني صحلحكععلؼال امعالصغلر



 

57 

قػػدلـالرضكبلػػرالممهػػكؾ ىػػكمهػػؾإلكرسػػكلو رسػػكؿاإلوجــو الدللــة:  نػػل فأف 
ىػػػ لتصػػػرؼكلسػػػتندنػػػوبلػػػرىإصػػػ حعػػػمنوكالقلػػػاـ هػػػ أمػػػرهكعػػػؤكنوىػػػكمػػػفعػػػمفاإلمػػػاـ 

.(1)اإلماـ

مػػاتنقػػ مػػفنػػصالحػػدلثويــرد عميــو:  ىلمػػاتنقػػ : ىقػػاؿرسػػكؿاإل(2)لنجػػيذلػػؾأف 
.(3)ىهورقنتيا"امفمكتافالرضىمفأحلاعلئن"

 القياس:  (2

االراعػيالمػكات ىجماأفالغنائـانتقهػتلهمسػهملفنحػرب ىجػذ القلاس ه الغنائـ -أ
.(4)إذفاإلماـمفند ىليا

ــاقش:  ىقػػاؿ لفاإلتعػػال حػػذرمػػفأ ػػذالغنػػائـقنػػؿإذفاإلمػػاـ قلػػاسمػػعالجػػارؽوين
ًٍََِْ َّغْيُوْ َّأْخِ تََِا غَوَّ ًٌََّْ اىْقَِْاٍَحِ ثٌَُّ ذٌَُفََّ مُوُّ ََّْض  ٍَا مَظَثَدْ ًَىٌُْ ىَا ُّظْيًٌٍَََََُُا مَاَُ ىِنَثٍِِّ مَُْ َّغُوَّ تعال :

(5)،
.(6)أماالمكاتىهـلحذراإلتعال مفتمهجيانغلرإذفاإلماـ

ىجذا القلاس ه نلتالماؿ ى ل كزتمهؾأمعي مفنلتالماؿنغلرإذفاإلماـ -ب
.(7)الراعيالمكات ل كزتمهجيانغلرإذفاإلماـ

لفمالنلتالمػاؿأ ػذن زلػةأكصػدقةىلجػكف قلاسمعالجارؽد عمى ىذا القياس: ورُ 
ىػػػػ لقػػػػاسنلػػػػتالمػػػػاؿالػػػػذملعػػػػرؼصػػػػاحنو هػػػػ مػػػػف لعػػػػرؼلػػػػورب ا صػػػػاحنيامعركىنػػػػ
.(8)كاتبلرمتلقفأجافلياربأـ كالراعيالم

  

                                                           

 (.101)ص (العملرة نكازؿالعقار1)
 (.23/167)(السر سي المنسكط2)
( قػػػاؿاللنػػػاني:عػػػعلؼ 6/237)( نػػػاب: لتػػػرؾذمػػػيلحللػػػو 11784)(النليقػػػي السػػػنفالجنػػػرل ح3)

 (.1/811)كععلؼال امعالصغلرانظر:اللناني صحلح
(.6/194)(الجاساني ندائعالصنائع4)
.(161)آلة (سكرةآؿ مراف5)
.(102)ص (العملرة نكازؿالعقار6)
 .(8/234)( انفحـز المحه 3/424)(العنادم ال كىرةالنلرة7)
 .(8/234)(انفحـز المحه 8)
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أدلة القول الثالث:

ا ميتـة مـن أحيـا أرًضـ»قـال:   ية، بما رواه سعيد بن زيد عـن النبـقوليم بالسنعمى استدلوا 
.(1)«لو وليس لعرق ظالم حق يفي

اإلحلػػا مػػالػػـلجػػفىلػػوعػػرر هػػ الغلػػر كالراعػػيأنػػاحرسػػكؿاإلوجــو الدللــة: 
ىليا لجفالراعػيالقرلنػةمػفالعمػراف قػدالمكاتالنعلدة فالعمراف عؾأفالعررمنتؼو

لحػػاؽالعػػررنػػالغلرظهػػـلػػو ىك ػػدتالحا ػػةىنػػااىػػاعػػررنؤيؽإحلاهًحػػلي نمػػفىػػـىػػيال ػػكار كا 
ذنوىلماجافقرلنن العمراف كقػاؿىػيالمنتقػ :"لتعػللقو هػليـىػيمسػارحيـامفلنظراإلماـكا 

.(2)ىاحتاجإل نظراإلماـكا تياده" ك مارتيـكمكاععمكاعليـكمر  أبناميـ

سبب الخالف:
 طػاب .1 ا ت ىيـىيتمكلؿالحادلثالكاردةىيإحلا المكات ىمنيـمفنظرإل  مـك

ماـ إل  كازاإلحلا مفبلرقلدكعرطإذفاإلرسكؿاإلىيإذفإحلا المكات ىنحكا
ات  ػػونحػػكمػفكمػنيـمػػفأكلػونالت صػػلصلجئػػةمعلنػةىقل ػػداإلحلػػا نػإذفاإلمػػاـ كمػػنيـ

النظرلمهؿاإلحلا مفكقكعظهـكعرر ه بلرهىجػرؽنػلفمػاىػكقرلػبأكنعلػدمػف
العمراف.

اإلمػاـ ى ملػعالنصػكصالػكاردةىػي دـكركدنصصرلحىيتقللدإحلا المكاتنػإذف .2
الحػػدلث ػػفا مػػارالمػػكات ػػا ت امػػةمػػفبلػػرعػػرطإذفاإلمػػاـ ىتمسػػؾنيػػامػػفلػػـ

لقلداإلحلا نعرطإذفاإلماـ مفقلداإلحلا ناإلذفىقدتمكؿالنصكصقلدىا.

ـ ىجػيا ت ىيـىيالمكرالتيتمتدإلليػاسػهطةاإلمػاـ كالتػي نػدىليػامػفإذفاإلمػا .3
زمػػفرسػػكؿاإللػػـلر ػػعالمسػػهمكفلػػونػػاإلذفىػػيإحلػػا المػػكات كمػػعازدلػػادالراعػػي
المجتكحػػةكامتػػدادسػػهطةاإلمػػاـكميامػػو ا تهجػػكاىلمػػالتطهػػبإذفاإلمػػاـكمػػا لسػػتد ي

ذلؾ.

                                                           

( أنػػيداكد سػػنفأنػػيداكد ح2/822)( نػػابمػػفأحلػػاأرعػػامػػكات1)(الن ػػارم صػػحلحالن ػػارمح1)
.(6/6)( صححواللنانيانظر:اللناني إركا الغهلؿ3/142)( نابإحلا المكات 3075)

 (.4/37)(النا ي المنتق عرحالمكطم2)
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تقػػػدلرالمنػػػاىعكالمعػػػارالعائػػػدةمػػػفإحلػػػا المػػػكات ىمػػػاالمصػػػهحةالمر ػػػكةكالمقػػػدرةمػػػف .4
لمكاتمػعكقػكععػرر هػ ال ػكار كىػؿلنػاحإحلػا المػكاتالتػيتهحػؽالعػررإحلا ا

نإذفاإلماـ 

القول الراجح:
أملؿإل ا تنارالقكؿالقاعينالتجرلؽنلفال رنةالقرلنةمفالعمراف كال رنةالنعلػدة

لتعػلفكىلستحسػفإ ػ ـالدكلػة النعلػدةأمػاالقرلنػةلطهػباإلذفمػفاإلمػاـ كجػيمفالعمراف ى
 ه الدكلةىتحالنابلهناسىيإحلا ماعاؤكاىيظؿعكانط امةتحددىا لعدةأمكر:

األراضي الخربة القريبة من العمران:

ىلوتقدلـلهمصهحةالعامة هػ مفالعمرافاعتراطإذفاإلماـىيإحلا الراعيالقرلنة .1
رلعة ىيذهالراعيال رنةالقرلنةلمجػفأفليسػتجادمنيػاال اصة كتنابـمعمقاصدالع

 ه المدلالقرلػبأكالنعلػد ىػلمجفابتناميػانمعػارلعتعػكدنػالنجع هػ الدكلػةكالىػراد 
كلمجػػػفنمػػػركرالزمػػػافأفلمتػػػدالعمػػػرافالسػػػجانيىتسػػػتك بالدكلػػػةالمػػػكاتالقرلػػػبمػػػف

جيرنػػػا أسػػػيؿممػػػالػػػكجانػػػتىػػػذهالدكلػػػة ىكصػػػكؿال ػػػدماتليػػػامػػػفمػػػا أكطػػػرؽأك
ىػػالػػنعضالىػػراد بتناميػػانمػػالعػػكد  طاإإلػػ عػػينعلػػدة لجػػفاإلمػػاـإذاارتػػملالرا

 نالنجع هليـك ه الدكلة ىتصرىوىنامنكطنالمصهحةالعامة.

 كذلػؾلجػكفىػي(1)إذفاإلماـىلمالهحؽالعرر   ؼنلفالعهما  ه  دـا تناره .2
ال رنػػةالقرلنػػةمػػفالعمػػراف ىإحلػػا المػػكاتالقرلنػػةمػػفالعمػػرافإذاأقلمػػتىليػػاالراعػػي

منػػاطؽنائلػػة حتػػ  تهحػػؽالعػػررنالنػػاس إلػػ تحتػػاج المعػػارلعالجنلػػرة جالمصػػانع
.(2)زاؿنالعررىالعرر لي

األراضي الخربة البعيدة:

عاسػعةىالدك .1 لػة حا ػةليػاىليػا ىلتعػلفالراعيال رنةالنعلػدة ػفالعمػرافمسػاحاتو
هىػػيإطػػار ا ىلصػػهحالنػػاسمػػااسػػتطا كاإحلػػاا نتجػػاعنيػػن هػػ الدكلػػةالسػػماحلهنػػاس

 العكانطالتيتععياالدكلةإفكععت.

                                                           

 (.106)(العملرة نكازؿالعقار1)
 (.1/68)(السلكطي العناهكالنظائر2)
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ػػفلنجػػعيأكلنتجػػعنيػػا ك منجعػػةالراعػػيالمػػكات .2 النعلػػدة ػػفالعمػػراف تنحػػثالػػدكؿ م 
لصػؿإلليػانعػضالىػرادكلقكمػكفنإحلائيػاكا  مارىػا مر كةلهدكلةأكالىػرادمنيػا ىػمف

م مرلعكدنالنجع ه الىراد الدكلػةمػفتعػغلؿلعػددأجنػرمػفالعػامهلف ككال ركجننتاجو
كابتناـ ركاتالرض أنجعكأىعؿمػفترجيػامػفبلػرإحلػا أكاعػتراط نؽومػفاسػإذفو

 اإلماـ.

ػػػمقاصػػػدالعػػػرًعتتنػػػابـمػػػعمصػػػالحالعنػػػاد .3 ر هػػػليـكتلسػػػر هػػػليـأمػػػكرحلػػػاتيـ  تعس 
ا فَاٍْشٌُا فِوِ ٍَنَامِثِيَوا ًَمُيُوٌا ٍِوِْ     ىٌَُ اىَّذُِ جَعَوَ ىَنٌُُ اْرْضَ فَىٌُىًىقاؿتعػال :الكصكؿإل مرادىـ 

رِسْقِووووِ ًَئِىَْْووووِ اىنُّشُوووٌرُ
 هػػػ ىعػػدـتقللػػػدإحلػػػا المػػكاتنعػػػرطإذفاإلمػػػاـ لعػػ عالىػػػراد (1)

كأمكا ندهإ مارىا ىهرنمالمهؾأىرا مػاكلنقصػيـالرضمعداتو ىلعمركنيػاكل نػكف لعمؿو
 معاعػػػيـ ك ػػػدـا عػػػتراطأد ػػػ لتحقلػػػؽالمنػػػاىعكالجكائػػػدمػػػفإحلػػػا المػػػكاتمػػػفانعػػػاشو

لمراإل. ل قتصاد كنلؿلأل ركال كابامت ا ن
بإذن اإلمام لو كانت قريبة  ادم الزمانكن وضع اليد عمييا بتقوبيذا يتبين أن الموات يم

من العمران، فالمصمحة العامة راجحة عمى الخاصة في إحياء القريب، أما البعيدة من العمـران 
ن بيتعــين عمــى الدولــة الســماح لمرعيــة ف إحيــاء مــا اســتطاعوا منيــا، فإحيــاء الخربــة البعيــدة واذ

فع عمـى الدولـة مـن تشـغيل أكبـر عـدد كانت تحقق مصمحة راجحة لألفراد فإنيا أيًضا تعود بـالن
نعاش اقتصاد الدولة من صناعة أو زراعة وغيرىا.اذ ألفراد، واغتنام ثروات الدولة، و ممكن من ا

 

                                                           

(.15)(سكرةالمهؾ آلة1)
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 المبحث الثالث
 أثر تقادم تممك العقار بوضع اليد عمى الدعوى

لهعقاراتالتي ىإنول كزكععاللد هليا كما ل كزكععاللد هليا نعدماتعر عتي
نكععاللد كلمرزمفطكلؿ  ه ما لصحكععاللد هلولدهلععنعضالع اصقد

كععاللد ه مهؾالغلرمد اةلرىعالد اكل هػ القعػا  كلػك الػد اكلالم رىك ػةلمػاىإف 
ـ أ رتكىلمالمتيجافلهقعا حا ة  .قادـكععاللد ه الد كلأنلفمعن الد كل 

 والصطالح: الدعوى في المغة -أوًل 
 الدعوى في المغة: -أ 

 عدة أذكر منيا: ، تأتي الدعوى بمعانٍ (1)من َدَعوَ 
 :ىعالوى ف:لقاؿاإلخبار .2))أمل نرنذلؾ فنجسو؛لىد ً ينجـر
 : المػد  كالمػد   هلػوىػي حـق عمـى غيـره إثباتقول يطمب بو اإلنسان كىيالقعا

.3))القعا الم اصـ
 :مػع:أد لػا  كىػيالتنزلػؿ كالمنسػكبإلػ بلػرأنلػوكالمتننػ المتيم في نسبوالد ي 

مَتْنَاءَمٌُْ ًٍََا جَعَوَ مََْعَِْاءَمٌُْ:العزلز
.5))كالمد كإل الطعاـ 4))

 :كمنياقكلوتعال الستغاثة:  ٌُْصَاَِقِ ًََاَْعٌُا شُيَتَاءَمٌُْ ٍِِْ ًَُُِ اىيَّوِ ئُِْ مُنْر
كقاؿ 6))

 .(7)لرلد:آليتيـ.لقكؿ:استغل كانيـ"الجرا :"كاد كاعيدا جـمفدكفاإل

 لوتعال ::جماكردىيقك(1)الد عاء ٌََُْعٌَْاىٌُْ فِْيَا طُثْحَاَّلَ اىيَّيٌَُّ ًَذَحَِّْرُيٌُْ فِْيَا طَالًٌ ًَآخِزُ ََعٌَْاى

اىْعَاىََِ َتُ ىِيَّوِ رَبِّ مَُِ اىْحََْ
(2). 

                                                           

(.14/257)انفمنظكر لسافالعرب(1)
(.1/195)الجلكمي المصناحالمنلر(2)
المر عالسانؽ.(3)
(.4)سكرةالحزابآلة(4)
(.1/287)مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسلط(5)
(.23)سكرةالنقرةآلة (6)
 (.1/347)الزىرم تيذلبالهغة7) )
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 قول يطمب بو اإلنسان إثبات حق عمى غيره كأقربىذهالمعانيلمكعك نا:

 الدعوى في الصطالح: -ب 

أو دفعـو  قول مقبـول عنـد القاضـي يقصـد بـو طمـب حـق قبـل غيـره":نف انػدلف رىياا

 .(3)"عن حق نفسو

 : بن عابدينويالحظ عمى تعريف ا

  مػفالمػد يلهقاعػينػممرمػا ا نػارنإ كل)نقكؿ(كىػذاالقػكؿ:قػدلجػكفأنو ن ر فالد
.(4) ناركالطهبقكؿ(لعمؿاإل)أكطهبمفالقاعي ىالتعنلرنعنارة

 (5)لـتستكًؼالعركطأكتجكفصحلحةكتقللدالقكؿنالمقنكؿ:ل رجالد كلإذا.

 ندالقاعي:ل رججؿالقكاؿالتيترىع ارجم هسالقعا .نقكلو 

 ػػػفلػػػد كلمػػػفطهػػػبحقػػػومػػػفبلػػػرهأكدىػػػعىػػػيتعرلجػػػومعػػػمكفانػػػف انػػػدلفذجػػػرا 
.(6)نجسو

ا "طمب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عميو أحدىما معتبرة شرعً   رىياالقراىػي:
 .(7)ل تكذبيا العادة"

 :(8)فروقال شرح القرافي تعريفو في

طهػب)كل رجمفقكلػوا لحددكلنلفأفالمد يمعهكـ كلطهب لننطمب معين(:) قولو
 اإل نار"."(معلف

ـ ىيناأمأفالمد يلطالبنالدلفىيرقنةالمد   هلوالمعهكفي ذمة معين(:) قولو
 إعاىةلهعلف.عم فالدلفىيالذمة

                                                                                                                                                                     

(.14/257)انفمنظكر لسافالعرب1) )
 (.10)سكرةلكنسآلة2) )
(.22/24)انف اندلف ردالمحتار(3)
(.81)ص لاسلف نظرلةالد كل4) )
المر عالسانؽ.(5)
المر عالسانؽ.(6)
(.4/153)القراىي الجركؽ(7)
المر عالسانؽ.(8)
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لجػػف مػػفالحقػػكؽاأمأفالمػػد  نػػو لجػػكفنذاتػػوحقًّػػ)أو مــا يترتــب عميــو أحــدىما(:
كم ػػؿلػػوالقراىػػيد ػػكلالمػػرأةالطػػ ؽأكالػػردة هػػ زك يػػا  لترتػػب هلػػوحػػؽ لنػػيأكدلػػف
ااأكجػػػاىرنأنػػػاهمػػػاتمسػػػهمنف أمػػػفمهػػػؾالمػػػرأةنجسػػػيا أكالػػػكارثىيػػػذافلترتػػػب هليمػػػاحقػػػكؽ 

 ىلترتبلوالملراثالمعلف.
 أن ألحظ عمى تعريف القرافي:ويمكن لي 

 أنػػولػػػـلقلػػػدم هػػػسالػػػد كلنم هػػػسالقعػػا  ىػػػمطهؽالطهػػػبمػػػفبلػػػرأفلحػػػدده كىػػػذا
مػػد اةلػػد كؿالػػد اكل ػػارجم هػػسالقعػػا ىلػػو ىمػػفالمستحسػػفأفلػػذجرالقعػػا ك 

.(1)رض ه القعا مفطهب لفأكدلفسلماأنوذجرىيعرحوجؿمالع

 لعػمؿالػد اكلالتػيتيقػاـمػفأ ػرسالط هب كالط هبلجكفنالقكؿىػ  ن ر فالد كلن
الطهب لعمؿاإل نار .(2)أكأصـنجتانةوأكإعارة جماأف 

إخبار عن سابق حق أو باطل لممخبر عمى غيـره بمجمـس " : رؼاليلتميالد كلنمنيا
 .(3)الحكم"

 ويالحظ عمى تعريف الييتمي:

 حؽٍّ أكدىعى فحؽٍّاالد كل نجكنياإ نارنذجرىيتعرلجومعمكف.

 الػد كلالحقلقلػةالتػي لم ا ن رنم هسالحجـىإن وىنالتكسعإل ما ػارجالقعػا  لجػف 
لترتب هلياالحجاـالقعائلةتحصرنالقعا .

وب حق لممخبـر عمـى غيـره عنـد "إخبار عن وجنمنيػا: فالد كل ن رزجرلاالنصارم
 .(4)كم"حا

 .كاىؽزجرلاالنصارماليلتميىيالتعنلر فالد كلناإل نار

 ط قػػو نػػدحػػاجـل عهػػوبلػػرمػػانعمػػفد ػػكؿأمد ػػكل ػػارجالقعػػا  ىهػػكل ػػمإلػػ إ
 محجـا تما يأكمصهحلد ؿىيىذاالتعرلؼ.

 التعريف المختار:
                                                           

(.78)ص لاسلف نظرلةالد كل(1)
(.82)ص لاسلف نظرلةالد كل(2)
(.44/315)اليلتمي تحجةالمحتاجىيعرحالمنياج(3)
(.4/386)النصارمزجرلا أسن المطالب (4)
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 .حق أو دفعو" القضاء يقصد بو طمب "إخبار بالقول أو ما يقوم مقامو أمام

 وذلك ألمور:

ناإل نارأكمالنكبمقامو:للعمؿالطهبنالقكؿأكنالجتانةأك .1 اإلعارة.ن نرتي

الػػػد  كلنالػػػد اكلالمقامػػػةأمػػػاـالقعػػػا  ىل ػػػرجمنيػػػامػػػالرىػػػع نػػػدمحجػػػـأككلت ػػػتص .2
 ػػارجأسػكارالقعػػا  كلتجػػكفالػد كلمسػػتكىلةنل ملػػععػركطكمتطهنػػاتالػػد كل مصػهحو

المرىك ةلهقعا  ىهكلـتستكًؼعركطالد كلىينابالقعاً ترد.

مفىيالد .3 .أكحمالةحؽٍّ اكلمفطهبحؽٍّك نرتنالطهبأكالدىعلتعمؿجؿماليعى

 :(1)ممك العقار بوضع اليد عمى الدعوىأثر تقادم ت -ثانًيا
الزمػػاف هػػ تصػػرىوىػػيىػػذاالعقػػارتصػػرؼ إذاكعػػععػػ صلػػده هػػ  قػػارمػػاكمػػر 

ىػذاالتصػرؼ  هلوالناسمفبلرا تراض هػ مهجػوكلمرُّالم ؾ لننيكليدـكلجرم  ىػإف 
لمػػالػػكرىعػػتلهقعػػا  كىنػػاأذجػػرأ ػػرمػػركرالزمػػافىػػيتمهػػؾالعقػػار هػػ لػػؤ ر هػػ الػػد ك

الد كل:

  

                                                           

مف  ؿالنحثك دتأفمفاستطردىينلافمسملةالتقادـنكععاللدىقيا المالجلةكالحنجلػة كتحػدث(1)
العاىعلةكالحنانهة فمسائؿالتقادـنكععاللد أكتقادـالتصرؼنعد قدنلػعأكعػرا أكملػراثعػمف

الحػدلث نيػامػذىبكاحػدكجػافمسائؿمتجرقةىيأنكابالػد كل كالقعػا  ىج لػرمػفالمسػائؿانجػردىػي
 ال  ؼنلفىقيا المذىب.
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 أثر التقادم بوضع اليد عمى سماع الدعوى: -أ 

 كمػرتالمػدةالمقػررةلمنػعسػماععسػماعالػد كل ىػإذاتمػتالحلػازةتقادـكععاللدلمن
لػػدؿ هػػ ا تػػراؼالمػػد ي جمػػاأنػػوإذاك ػػدمػػا(1)تسػػمعىػػيالقعػػا الػػد كل ىػػإفالػػد كل 

 كىػػػذاالتجصػػػلؿاسػػػتطردنػػػوىقيػػػا الحنجلػػػةىػػػياىتػػػراض(2)نالمهػػػؾلكاعػػػعاللػػػد تسػػػمعد ػػػكاه
نجلػةالمسائؿكمالترتب هليا كمفأم هةالحا تالتػيتمنػعمػفسػماعالػد كل نػدىقيػا الح

 ي:متمال
 ما يتعمق بمضي المدة: -أوًل 

 تصػػػؿلمنػػػعسػػػماعالػػػد كل  (3)لعقػػػارمػػػدةمعلنػػػةلػػػككعػػػعالمػػػد   هلػػػولػػػده هػػػ ا (1
مػػفةنكسػػنقومػػفتمهػػؾالعػػلفنػػممطرلػػؽمػػفطػػرؽالمهػػؾمػػفنلػػعأككصػػلةأكإرثمػػد 

لهمػدةالمانعػةمػفسػماعالػد كل ىػ تسػمعالػد كل هػ الزمف كم مكعالمدتلفمسػاكو
.(4)كاععاللد

تصرؼىلوإنماىك قارمسػتم رأكلكاد  المد ي ه كاععاللدأفالعقارالذمل (2
 كمعػػتالمػػدةالمقػػررةلمنػػعسػػماعلػػو كأنجػػركاعػػعاللػػدأنػػومسػػتم رأكمسػػتعلرمعػػار

الػػد كل كالمػػد يحاعػػرلػػراهلتصػػرؼىػػيالعقػػارمػػفبلػػرأفل اصػػموأكلنجػػر هلػػو
كلنقػػ الحػػؽ تسػػمعد ػػكاهىػػكعػػعلػػدهقنػػؿمعػػيالمػػدةالمقػػررةمػػفسػػماعالػػد كل 

 .(5)ب هلوىيا  رةلحاس

اد ػػ لػػكتصػػرؼكاعػػعاللػػدىػػي قػػارمػػدةمػػفالػػزمفكلػػـلنجػػر هلػػوالمهػػؾأحػػد  ػػـ (3
المػػد يمهجلػػةالعقػػارىػػي ػػارجم هػػسالقعػػا   نػػدمحجػػـأكمصػػهح  ػػـمعػػتمػػدة

                                                           

كالمػػرادمػػف ػػدـسػػما يا: ػػدـالعمػػؿنمقتعػػاىامػػفطهػػبلمػػلفمػػفالمػػد   هلػػوكنلنػػة هػػ المػػد ي (1)
(.4/234)كللسالمرادنجيسما يانتاتا انظر:الدسكقي حاعلةالدسكقي

( انف اندلف تجمهةحاعلةرد6/221)درم التاجكاإلجهلؿ( العن2/416)التسكلي الني ةعرحالتحجة (2)
(.4/234)( الدردلر العرحالجنلر1/332)المحتار

 (مفالنحث.36كقدسنؽتحدلدالرا حىلياص) (3)

ل نةمجكنةمف دة هما كىقيا ىيال  ىػةالع مانلػة ( 2/100)انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار (4)
(.1/336) (1671)م هةالحجاـالعدللةمادة

( ىنلفسجكتوطكاؿالمدةمفبلر ذرلنطؿحقػوىػيسػماعالػد كل 8/277)الحطاب مكاىبال هلؿ(5)
(.1/336) (1673)ل نةمجكنةمف دة هما كىقيا ىيال  ىةالع مانلة م هةالحجاـالعدللةمادة
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لهمحجػػـمهجلتػػولهعقػػار ىكصػػهتالمػػدتافقنػػؿرىعيػػالهمحجػػـكنعػػدرىعػػوأ ػػرلنعػػدرىعػػو
 .(1) تسمعد كاهإفرىعيالهقعا ى سماعالد كلالمدةالمانعةمف

 ما يتعمق بالعتراف في الممك لواضع اليد: -اثانيً 

ـ اد ػ أفالعػلفالتػيسػاكـ هليػا (1 نػالنلعأكاإل ػارة  ػ آ ر هػ  ػلفو إذاساكـع صه
فلػػـتصػػؿلمنػػعسػػماعالػػد كل مهجػػو مسػػاكمتو تسػػمعد ػػكاهلف ىػػنعػػدمعػػيمػػدةكا 
.(2)اراؼمنونالمهؾعمننا ت

كتػـالعقػدكانتقػؿالعقػارلهمعػترمكتصػرؼ عػ ص الػثـاأمػاإذاناعع صآ ر لننػ (2
ةأرادم اصػػمةمػد تصػرؼالمػػ ؾكلػـلنجػػر هلػوال الػػثمهجػوىػػيم هػسالنلػػع  ػـنعػػد

.(3)اانالمهؾعمننا تراىننجارهكقتالنلعلعدُّإ دـلف   تسمعد كاهى المعترم
لكــن ىنــاك حــالت تســمع فييــا الــدعوى رغــم مــرور المــدة المانعــة مــن ســماع الــدعوى، 

 وأذكر منيا:

لػػك اصػػـالمػػد يكاعػػعاللػػدىػػيم هػػسالقعػػا قنػػؿانقعػػا المػػدةالمانعػػةمػػفسػػماع (1
الػد كل كلػـلجصػؿالقاعػيىػػيىػذهال صػكمة ػـأىمهيػا  ػػـمعػتالمػدةالمانعػةمػػف

.(4)ىل كزلهقاعيسماعالد كل سماعالد كل

ل كزى ا كللسليـكليأككصياأكم نكنناأكقاصرناأكمساىرنإذاجافالمد يمرلعن (2
سماعالد كلك ا تنارلمعيالمػدة لفمنػعسػماعالػد كللجػكفنسػنبالػتمجفمػف

 كصيليػـرىعالد كل كىناالمرلضكالمساىركالم نكفلـلتمجنكامفرىعالد كل ك
أكلتحدثكلداىع فحقيـ  .(5)لقـك

                                                           

(.1/334)( 1666)م هةالحجاـالعدللةمادةا كىقيا ىيال  ىةالع مانلة ل نةمجكنةمف دة هم(1)
( الدسػكقي 14/47)( الن لرمػي حاعػلةالن لرمػي هػ ال طلػب2/422)التسكلي الني ػةعػرحالتحجػة(2)

(.4/234)حاعلةالدسكقي
(.2/97)ص المحتار( انف اندلف تجمهةحاعلةرد7/228)انفن لـ النحرالرائؽ(3)
( اله نػػةالدائمػػةلهنحػػكثالعهملػػة التقػػادـىػػيمسػػملة2/99)ص انػػف انػػدلف تجمهػػةحاعػػلةردالمحتػػار(4)

(.1/334)( 1666)( م هةالحجاـالعدللةمادة22)ص كععاللد
مجكنػػػةمػػػف ػػػدةل نػػػة( 2/97)( انػػػف انػػػدلف تجمهػػػةحاعػػػلةردالمحتػػػار4/268)حلػػػدر دررالحجػػػاـ(5)

(.1/334)( 1663)م هةالحجاـالعدللةمادة  هما كىقيا ىيال  ىةالع مانلة
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ػػاؿممػػالعػػكدنػػالنجعلهصػػالحالعػػاـجػػالمرا ي ىػػ ا تنػػارىنػػا (3 إذارىعػػتد ػػكل هػػ المحى
 لنيامما ل كزكععاللد(1)تسمعىإنيالتقادـالزمف؛ىهكرىعتىذهالد كللهقعا 

.(2) هليانممحاؿ
 معرفة المدعي من المدعى عميو: -ب 

امرزمف ه كععلدع صما ه  قارلتصرؼىلوتصرؼالم ؾنننا كىػدـإذ
كا  ػػارةكنلػػعكعػػرا  ىػػإفمػػالكاىػػؽالظػػاىرمهجلػػةكاعػػعاللػػدلهعقػػار كىػػذالعػػلف هػػ معرىػػة
المػػد يمػػػفالمػػد   هلػػػو كتمللػػػزالمػػد يمػػػفالمػػػد   هلػػومػػػفأىػػػـأ نػػا القعػػػا  التػػػي

اا جلًّػلنلنػةكمػفسػلطهبمنػواللمػلف كىنػاالمػد يلػد يأمػرنتقتعيمعرىةمػفسػلطهبمنػوا
ظيار لذلؾلطهبمنوالنلنةللتععدج مو أم االمد   هلوىاستمرارلػدهظػاىرإلحتاجإل 

 كنيػػذالتنػػلفأفتقػػادـكعػػعاللػػد هػػ العقػػار(3)قػػكؿصػػاحباللػػدمػػعلملنػػوىػػيمهجػػو ىػػالقكؿ
كالمد   هلو.لؤ رىيالتمللزنلفالمد ي

 ين:يَ واضع اليد أقوى المتداع -ج 

ىإنػولترتػب نعدمعرىةالقاعيكتمللزهلهمد يكالمد   هلو مف ػ ؿالعػلفالمحػكزة
لفظػاىرلػده هػ العقػاردللػؿ هػ مهجػوكأحقلتػونمػا  هلوجكفكاعػعاللػدال انػبالقػكل

ىػي نػات ك هلػوىػإف ػب اإل(5)القعػا  ىاللدسنبلقكم انبالمد   هلوىي(4)تحتلده
الد كللجػكف هػ المػد يمػف لكاىػؽقكلػوظػاىرلػدالحػائز ىػ لجهػؼكاعػعاللػدنالنلنػة 

.(6)رنماتطهبمفالمد ي  ىنالهظاىإ

                                                           

( ل نةمجكنةمف دة هما كىقيا ىيال  ىػةالع مانلػة 2/100)انف اندلف تجمهةحاعلةردالمحتار(1)
(.1/337)( 1675)م هةالحجاـالعدللةمادة

 (.4/414) الجقواإلس ميكأدلتو(الزحلهي2)
( الن لرمػػػػي حاعػػػػلةالن لرمػػػػي هػػػػ 10/194)( القراىػػػػي الػػػػذ لرة6/225)الجاسػػػاني نػػػػدائعالصػػػػنائع(3)

 (.14/41)ال طلب
(.12/71)النككم ركعةالطالنلف(4)
(.1/314)المزني م تصرالمزني(5)
(.1/166)الحجملة( انفالقلـ الطرؽ20/189)النككم الم مكع(6)
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ىإفأت المد يننلنةىنلنتوتجكفأقػكلمػفلػدالمػد   هلػو؛لفلػدهقػدتجػكفىػيلػده
أكإ ارة ىلجعػؿسػنبالمػد ي هػ كاعػعاللػد ىػإفأقػاـكاعػعاللػد أكبلرىػانسنببصبو

.(1)فاللددللؿآ رىلوزلادةنلافنلنة ه مهجولقكل اننول
 ينقض الحكم لواضع اليد في الدعوى: -د 

ةمفالمد   هلو ىإنولقعيننا  ه قكةالنلناتالمرىك ينعدتمللزالقاعيالمد 
اللػػد ىػػإفأقػػاـالمػػد يالنلنػػةالقكلػػةحجػػـلػػونمك ػػبىػػذهممػػعلمػػلفذإللػػو أكنظػػاىراللػػد

قػارنقػضالحجػـالسػانؽلعااععاللدننلنةتدلؿ ه مهجلتػوالنلنة كلسهـالعقارلو ىإذا ا ك
جـلوك نماحجـلهمد ينالنلنةظنًّلكحي امفالقاعينمهجونمك بنلنتو عكدالعقارمهؾلده كا 

.(2)لفطرىوأصنحأقكلنالنلنةككععلده للد ندما ا ننلنة دلدةحجـلولجفكاععا
 بيان سبب ممك الحائز: -ه 

تنػػالفىقيػػا المالجلػػةىلمػػالػػكرىعػػتالػػد كل هػػ كاعػػعاللػػد ىػػؿلترتػػب هليػػاأفلنػػلف
كاععاللدسنبمهجوىيالد كلأـ  كذلؾ ه    ةأقكاؿ:

أنو لجهؼننلافمهجو كىػكقػكؿمطػرؼكانػفأنػيزمنػلف كاقتصػر هلػوالقول األول: 
.(3)انالغصبانفلكنس كانفالقطافكانف تاب لطهبإ أفلجكفمعتيرن

صػدقة أمأفكلجهؼننلافمهجوكنممك وصارإللومفىنػةأكعػرا أالقول الثاني: 
.(4)رقكؿانفرعدالقكؿقكلومعلملنو كذجرالحطاب:أنوظاى

 :(5)التجصلؿ ه ك يلفك قكؿانفرعدالقول الثالث: 

ػػ لسػمؿالحػػائزىلػو  إذالػػـل نػتالصػؿلهمػػد ي ك أقػرلػػوالحػائزالوجـو األول: ام 
ىيلدهكتنطؿد كلالمد ي ك ت ب ه المد   هلواللملف.

                                                           

(.1/314)المزني م تصرالمزني(1)
 (.1/79) عرحملارةانفمحمد( 20/189)العلرازم الم مكععرحالميذب(2)
( الحطاب مكاىبال هلؿلعػرح2/278) عرحملارةانفمحمد( 2/428)التسكلي الني ةعرحالتحجة(3)

 (.8/280)م تصرال هلؿ
( مػف ػ ؿالنحػث11/145)( القرطني النلػافكالتحصػلؿ1/262)انفرعدالقرطني مسائؿانفرعد(4)

استطرادناىينلافأدلػة لـأ دىيالمصادراسنادالقكؿلجقيا بلرظاىرج ـانفرعد جماكأننيلـأرى
 المذاىب.

 (.11/186)القرطني النلافكالتحصلؿ(5)
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نػمفلقػكؿ:اعػترلتومنػولهمد يأكأقػرلػوالحػائزنالمهػؾ:إذا نتالصؿوالوجو اآلخر
أككىنوليأكتصدؽنو هي؛ىينػالسػمؿالحػائز مػاىػيلػدهكلصػدؽمػعلملنػومػفبلػرأف

لجهؼننلنة لجفإذاأقرلوقنؿمعيمدةالحلازةالمانعةمفسماعالد كللجهؼنالنلنة.

األدلة:

 :المعقولإلى قوليم في األول: استندوا  دليل القول

ى ىائدةمف إذاجانتالحلازةتدؿ ه المهؾكتكاىؽالظاىركننا ن هليالحجـالقاعي
فإإذ قكلػوإ نػات لجهػؼنىػنلافسنبمهجو ىهكنػلفأنيػاصػارتإللػوننلػعأكىنػةأكإ ػارة

نالغصػبكا سػتطالةىػإفا أمػاإفجػافمعػيكرن(1)مهجوىيىذاالمقاـ ىائدةمر ػكةمنػوإ نات
ما رؼ نومكعععنيةىيمهجوىمااعتير نولقدحىيمهجو؛ىاستد  طهبنلػافسػنب

.(2)مهجو
 المعقول:إلى قوليم في أدلة القول الثاني: استندوا 

الحجػـلك ػػبلػػو،(3)مـن حــاز شــيًئا عشــر ســنين فيــو لـو"":قػكؿرسػػكؿاإل معنػػاهأف 
المهؾىيالد كل ىإذاحازر ؿ قارنامدة امهػةىػيك ػوالمػد يسػكا ننػ كىػدـأكلػـلػنًف

 ىقػكؿانػفرعػد(4)أكليدـ كاد ػ مهجلتػولهعقػارننلػعأكىنػةأكصػدقةىػالقكؿقكلػومػعلملنػو
.(5)كاععاللدننلافك ومهجوأنواد اهلنجسوننلعأكصدقةلدؿظاىره ه أنولرلتجهلؼ

استدلوا بالمعقول: أدلة القول الثالث:

.(6)أدلتوتجكف معنانلفأدلةالقكؿالكؿكال اني

هنالمهػػؾلك ػػبظػػاىرناؤمػػد يلطهػػبنلػػافسػػنبالمهػػؾ ىاد ػػاىػػإفأقػػرالحػػائزنالمهػػؾله
اد ائو.إ ناتتجهلجون

                                                           

 (.2/428)ةعرحالتحجةالتسكلي الني (1)
(.8/280)الحطاب مكاىبال هلؿلعرحم تصرال هلؿ(2)
 سنؽت رل و. (3)

 (.11/145)القرطني النلافكالتحصلؿ(4)
 (.89)ص الغرلاني أ رالتقادـىيالجقواإلس مي(5)
مف  ؿالنحثلـأ دأدلةمفالنصكصالعر لةأكالمعقكؿليذاالقكؿ.(6)
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تػدؿ هػ مهجػو كالقاعػيلحجػـنالظػاىر أماإفلـلقػرنالمهػؾلهمػد يىػإفظػاىراللػد
ك ىائدةمر كةمفتجهلجوننلافسنبمهجو.

 سبب الخالف:
هجػو  ماعلنلفمطالنةالحائزننلػافسػنبمإآفأكسنةأك دـكركدنصعر يمفقر .1

إل تنالفالجقيا ىيىذهالمسملة.اأك دـمطالنتو كىذاماد 

 ىػػيا جتجػػا نظػػاىراللػػدأـ نػػدمػػفزلػػادةنلػػاف ىلسػػتد ينلػػافك ػػوالمهػػؾا ػػت ىيـ .2
مػػفرألأفظػػاىرىمػفاجتجػػ نظػاىراللػػدات ػػونحػك ػػدـالمطالنػةننلػػافسػػنبالمهػؾ ك

 لنلافالحقكؽات ولهمطالنةننلافسنبالمهؾ.لنااللدللسجاى

 نجػػارهلتنعػػوتنعػػاتإقػػرارهأكإنالمهػػؾلهمػػد ي ىمػػنيـمػػفرألأفنجػػارهإقػػرارالحػػائزأكإ .3
فأنجػرالمهػؾ حا ػةلنلػافسػ ىإفأقرلطهبنلافسنبالمهػؾ نبمهجػو كمػنيـمػفكا 

ىهـلرتب هلوطهبنلافسنبالمهؾ. نجارهإقرارهأكإلـلهتجتإل 

رألأفنلػػافسػػنبالمهػػؾدكرنلػػافسػػنبالمهػػؾىػػيالقعػػا كتغللػػرالحجػػاـ ىمػػنيـمػػف .4
سػػنل نلػػؤ ر هػػ الحجػػاـالصػػادرةمػػفالقعػػا  كمػػنيـ النلػػافتنعنػػلتغللػػرالحجػػاـلػػـلػػرى

 سنبالمهؾ.

مػػنيـمػػفنظػػرإلػػ أفكعػػعاللػػددللػػؿ هػػ المهػػؾ ىهػػـلطهػػبىالعػػنيةىػػيكعػػعاللػػد  .5
كىنػاؾعػنية ااأكبصػنننلافسنبالمهؾ كمنيـمفرألأفماتحتاللدقدلجػكفمهجنػ

ىيالحصكؿ ه العقار ىطهبنلافسنبالمهؾ.

 القول الراجح:
أميُل إلى ترجيح القول القاضـي بالتفصـيل، فـإن أقـر بثبـوت األصـل لممـدعي يطمـب منـو 

ن لـم يقـر بثبـوت األصـل لممـدعي بيـان سـبب الممـك  وذلـك ل يطمـب منـو  بيان سبب الممـك، واذ
 ألمور عدة:

 ىلطهبمنوالنلنةلفقكلػوم ػالؼ ناتلجهؼالمد ينعب اإلالصؿىيالقعا أف .1
الحػػائز لمػػاىػػكظػػاىر ىالظػػاىرأفالعقػػارلمػػفىػػكتحػػتلػػدهكلتصػػرؼىلػػو ىػػإفأقػػر 

تصػػػػرؼىلػػػػوجػػػػافلفأفىػػػػذاالعقػػػػارالػػػػذمن نػػػػكتالصػػػػؿلهمػػػػد ي أمأفالحػػػػائزنػػػػل 
إللػػوكنػػممك ػػوأكصػػارلنػػلفجلػػؼأفلهمػػد ي ىينػػالسػػتد يأفلطهػػبمنػػوالقعػػا 
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لهمػػد يىلتحمػػؿالمػػد يطرلػػؽوانتقػػؿلػػوالعقػػار أمػػاإفلػػـلقػػرالحػػائزن نػػكتالصػػؿ
و.ئاد اإ نات ب 

نمهجلػػةالصػػؿلهمػػد يلػػكردعػػنيةىػػيمهجلػػةالحػػائز ىزلػػادةنلػػافكتحرلنػػاإقػػرارالحػػائز .2
لػوىػ ا ػت ؿىػيل نكتالحقكؽلصحانيالستد يطهبنلافسنبالمهؾ ىإفلـلقر

  ه المد ي كاإلأ هـ. ناتملزافالد كل كلنق  ب اإل

 :وترتب عمى ىذه المسألة خالف رخر، فيما لو كان الحائز وارثًا

 حيث تباين فقياء المالكية فييا عمى قولين:

.(1)كىكقكؿمطرؼكأصن  لسمؿالحائزالكارثمفألفصارإللوالقول األول: 

ــول الثــان  كىػػكقػػكؿانػػفالقاسػػـكانػػف إللػػولسػػمؿالحػػائزالػػكارثمػػفألػػفصػػار ي:الق
.(2)الما عكف

 األدلة:

المعقول:دليل القول األول:

دكفأفلعػيالك ػوالػذمنػو أفالحائزالكارثنمنزلةمكر و حلث لنتجعالحائزنعقارو
رلؽالتينيالنتجعنياإ إذا هـالطصارالعقارإللو كجذاالكارث نوىإنوإذاكرثالعلف 

 .(3)صارالعقارلمكر و
 دليل القول الثاني: المعقول:

 ىقدلجكفالػكارثبائننػا أككر توك أدرمنممك وصارإلي :لفالكارثالحائزلقكؿ
فةمػفالػزمف كىػك لجػكفمحلطنػانجػؿأمػ ؾكار ػومػمػد ا ـلػرثذلػؾمػفمكر ػونعػدقاصرن

 .(4)ألفصارتإللو

  

                                                           

 (.11/145)القرطني النلافكالتحصلؿ(1)
 (.8/281)الحطاب مكاىبال هلؿلعرحم تصرال هلؿ(2)
( كقالوالقرطنيىيالنلاف:أنػونمنزلػةالػذمكرثذلػؾ نػوىػيأنػو11/145)القرطني النلافكالتحصلؿ(3)

  لنتجعنيادكفأفلد يالك والذملصلرنوذلؾإل مكر و.
 (.8/281) مكاىبال هلؿلعرحم تصرال هلؿالحطاب(4)
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 سبب الخالف:

ا ػت ىيـىػيتسػاكمالػكارثكمكر ػو ىيػؿلعػدالػكارثنمنزلػةمكر ػولقػكـمقامػوأكلنػػكب (1
مػنيـمػف نو نػدكىاتػوللػداىع ػفالحػؽنحجػـأنػونػاب نػوىػيتصػرىاتونعػدكىاتػو ى

 نػػتاللػػدجلػػؼلنػػكب نػػوىػػيالػػد كلكار ػػو ك هػػ كار ػػوأفلرألأنػػونعػػدكىػػاةالحػػائز
صػار صارتلمكر و كمنيـمفرألأفالكارث لنكب فكار وىيالد كل ه مهؾو

لمكر وقنؿ قدمفالزمف.

لتك ػػب هلػػوأفلعػػيكلعهػػـجػػؿتصػػرىاتمكر ػػومػػفألػػفصػػارتإللػػو ىػػيجػػكفالػػكارث (2
الطرلػؽزالػكارث ػفكجلؼتسرحتمفمهجػو ك هػ ذلػؾتنالنػتا را ىػيسػؤاؿالحػائ

العقارلمكر و.التينياصار

لػػدمكر ػػو ىمػػفرألأنػػونقدرتػػوأفلػػدلؿ هػػ أحقلػػةمكر ػػوكلػػدإ نػػاتقػػدرةالػػكارث هػػ  (3
ذلػػؾلػػـمرألأنػػوليسػػ مكر ػػو ؿ ػػفالطرلػػؽالتػػينيػػاانتقػػؿالمهػػؾلهمػػكرث كمػػفلػػـلػػرى

 لطهبالسؤاؿمفالكارث فالطرلؽالتينياصارالعقارلمكر و.

 ل الراجح:القو

 وذلك ألمور: ،العقار لمورثو عدم سؤال الحائز الوارث كيف صار أميل إلى ترجيح

أفالػػكارثقػػدلجػػكفبائننػػا لعهػػـتصػػرىاتمكر ػػوىػػيكقػػتبلانػػو أكلجػػكفقاصػػرنا  (1
لدرؾالعقكدكجلجلةكصكؿىذهالعقاراتلمكر و.

فجػػاف (2 حاعػػرنا ىقػػدلجػػكفالمػػكرث لمهػػؾاإلنسػػافسػػهطةلمعرىػػةجػػؿتصػػرىاتبلػػرهكا 
لتصرؼمفبلرإ  ـكر تونالعقكدالتي قدىا.

بلػػرمسػػؤكؿ ػػفتصػػرىاتبلػػره إنمػػالسػػمؿ ػػفتصػػرىاتوىػػك كىػػيسػػؤالو ػػفالػػكارث (3
تصرىاتبلرهتجهلؼلونما لطلؽ.

 امتناع قبول بينة المدعي لو كانت الحيازة صحيحة: -و 

الحػػػائزمتصػػػرىناىػػػيداره ك ك 1مسػػػتجمهةالعػػػركطىهػػػكجانػػػتالحلػػػازةصػػػحلحةعػػػر لة
معترض ه تصرىو مفبلرمانعك كدسػهطافأكبلػابأكعػرجةأكقرانػة كلػد يمهجلتػو

                                                           

 .(30كقدسنؽنحثالعركطص)(1)
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ةح ػةأقػكلنزلػلفحلػازةالحػائزالصػحلحةنم (1)ىإفذلؾلمنعقنكؿنلنةالمػد يليذهالدار 
رىػػاؽإالحػػائزجانػػتنإسػػجافأكإ ػػارةأكأفحلػػازة نػػاتمػػفنلنػػةالمػػد ي إ أفتجػػكفنلنتػػوإل

.(2)منو ىيناتقنؿح تو

 عدم سماع الدعوى: -ثالثًا
 تجعػػػيل صػػػكمةوأكنػػػزاع جػػػالنلعالتػػػيقػػػررالعػػػرعالتمهػػػؾ كنػػػل فسػػػنهوالمعػػػرك ة

العػرعالحجػلـىػذهالسػنؿكالسػنابلتحقلػًؽ صدقةالكالينةكالكصلة كالتكارث أك كأقر  بالػاتو
ان ػدنعػضالعػ اصلتصػرىكف ظم مفتحقلػؽمصػالحلهعنػادكاسػتقرارمعػام تيـ إ أن ػ

ةمػفالػزمف  ػـترىػع هػليـد ػاكلنعػدـاسػتحقاقيـليػذهالمػكاؿ مد ىيأمكاؿتصرؼالم ؾ
معػػػاحناتك صػػػكماتىػػػيصػػػجكؼالم تمػػػعكىػػػذالسػػػتد يحصػػػكؿ إنمػػػاىػػػيمهػػػؾ  ػػػرلف

 د ػا لنػاس تيـ ىجلؼ الجالعارعالحجلـىذهالظػاىرة كىػؿىػتحالنػابلهكت نطىيمعام
ا ه نععيـ  كنزعحقكؽنععيـمفنعض نععن

المراد من عدم سماع الدعوى:

رىعد كل ه متصرؼ ه تقكـىهسجةنظرلة دـسماعالد كلىيالجقواإلس مي 
د يل ػػالؼىليػػامػػاىػػكجػػر هلػػو كالمػػىػػي ػػلفمػػدةمػػفالػػزمفتصػػرؼالمػػ ؾمػػفبلػػرمن

فلػػدالمػػد   هلػػومسػػتمرة هػػ العقػػارمتصػػرؼىليػػا كالمػػد يلػػد يمهجلتػػوإظػػاىر حلػػث
كاعػػعاللػػد ىينػػا ةمػػفالػػزمفمػػفبلػػر صػػكمةأكإنجػػارلمهػػؾمػػد ليػػذاالعقػػار نعػػدمػػركر

.(3)مقتع الد كلمفطهبنلنةأكلملفنلعمؿالقاعي

 عدم سماع الدعوى: أسباب

 ىالظػاىرأفالمهػؾلمػفلتصػرؼ(4)العرلعةتحجـنالمكرالظاىرلػة كاإللتػكل السػرائر .1
ذا ىػيالعقػػارمػػدةمػػفالزمػػاف كالمػػد   هلػػود ػػكاهت ػػالؼالظػػاىر ىقػػاؿالسر سػػي: "واذ

كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل كميا أو طائفة منيا فالبينة عمى المـدعي واليمـين 
 .(5)عمى من الدار في يديو"

                                                           

 (.1/168)انفالقلـ الطرؽالحجملة(1)
 (.4/235)الدردلر العرحالجنلر(2)
(.18)ص ( الزرلقي أحجاـكععاللد ه العقارالمكقكؼ1/168)انفالقلـ الطرؽالحجملة(3)
(.4/214)القراىي الجركؽ(4)
(.17/30)السر سي المنسكط(5)
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بالػػاتكمقاصػػدالعػػرعمػػفاسػػتقرارمعػػام تالعنػػاد كاسػػتقرارالقعػػا نحلػػث لسػػمح .2
مػعذلػؾىػإفأسػنابالتمهػؾتسمعد ػكاه كنمفلجؿمفسكلتنجسوأفلد ي ه بلره

ىنػػةكصػػدقةكبلرىػػا لجنيػػالػػـتقػػرالتمهػػؾنمػػركرالػػزمفأككالعػػرعمػػفنلػػعىػػيمعركىػػة
نػػفاؽبلػػرمعػػرك ةجالغصػػبإفطػػاؿالزمػػافىػػيالتصػػرؼنعػػلفمغصػػكنة ىعػػفنطػػر

لـو يعطــى النـاس بــدعواىم لدعـى نــاس دمـاء رجــال وأمــواليم قــال: "   نػاسأفالننػي
ل يجـوز " كنصػتم هػةالحجػاـالعدللػة هػ أنػو: 1))ولكن اليمين عمـى المـدعى عميـو"

 .(2)ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي"

ىػػالعرؼكالعػػادةلقػػررافأفمػػفتصػػرؼىػػيدارناليػػدـكالننػػا كاإل ػػارة (3)تجػػذلبالعػػرؼ .3
كلنسػػنيالنجسػػو كحاعػػرلػػراهلتصػػرؼنيػػاتصػػرؼالمػػ ؾمػػفبلػػرإنجػػارأكمعارعػػة

امػػفالػػزمف ك مػػانعلمنعػػومػػفا  تػػراضمػػفحػػاجـأكسػػهطاف ػػائرأكقرانػػةأكحقننػػ
مصػػػاىرة  ػػػـ ػػػا نعػػػدىػػػذهالمػػػدة  تسػػػمعد ػػػكاه ىػػػذلؾلنجلػػػوالعػػػرؼىػػػلػػػد ليامػػػدعو

ًَمٍُْووزْ تِوواىْعُزَِْ ًَمَعْووزِضْ عَووِِ اىْ َوواىِيِ َ :قــال تعــالى كالعػػرؼمعتنػػرىػػيالعػػرع؛(4)كالعػادة
(5) ،

ــال الحطــاب: ــاء ممــك " وق ــة ول شــك أن بق ــا غيــر مقبول ــذبيا العــرف فإني ــل دعــوى يك ك
 .(6)دليل عمى انتقالو" فيو عشر سنين اإلنسان بيد الغير يتصرف

ك ه ماسنؽإذااستجمهتالحلازةعركطياجامهػة ىػإفحػائزالعقػارلمجػفلػوأفلجتجػي
 هػػػػػ مهجػػػػػولهعقػػػػػار ك تسػػػػػمعد ػػػػػكلم ػػػػػالؼالحلػػػػػازة لفالظػػػػػاىرلهقعػػػػػا نالحلػػػػػازةدلػػػػػل ن

قػػرارمػػنيـإنجػػارأك صػػكمةإفالزمػػافلمػػر هلػػوالنػػاسمػػفبلػػرةمػػمػػد المتصػػرؼىػػيالعقػػار
قػػرارهح ػػة هلػػوكلسػػمعالقاعػػيإقػػرالحػػائزنالمهػػؾلهمػػد ي ىلجػػكفنالمهػػؾلهحػػائز لجػػفلػػكأ

الػػد كل كلػػكمػػرت هػػ الحلػػازةالمػػدةالمانعػػةمػػفسػػماعالػػد كل ذلػػؾأفالعػػرلعةالسػػمحة 
سػػػقاطالحػػػؽك ػػػدـإهليػػػا ىػػػ لعنػػػي ػػػدـسػػػماعالػػػد كلتسػػػمحنعػػػلاعالحقػػػكؽكا  تػػػدا  

ك هلػوالكىػا نػوىػي اكاىتػرا تراؼنػو نػؿلنقػ الحػؽىػيذمػةالمػد   هلػولػكأنجػرجػذننا  

                                                           

( صػػححواللنػػاني انظػػر:3/1336) نػػاباللمػػلف هػػ المػػد   هلػػو 1711مسػػهـ صػػحلحمسػػهـ ح(1)
(.8/406)( اللناني إركا الغهلؿ 2/35)اللناني صحلحانفما ة

(.1/27) (97)مادة الحجاـالعدللةم هةل نةمجكنةمف دة هما كىقيا ىيال  ىةالع مانلة (2)
 (.4/156)( القراىي الجركؽ4/235)الدسكقي حاعلةالدسكقي(3)
 (.4/235)( الدسكقي حاعلةالدسكقي1/168)انفالقلـ الطرؽالحجملة(4)
(.199)آلة سكرةال راؼ(5)
 (.8/279)الحطاب مكاىبال هلؿلعرحم تصرال هلؿ(6)
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 ًَىَا ذَأْمُيٌُا مٌٍََْاىَنٌُْ تَْْنَنٌُْ تِاىْثَاطِوِ ًَذُتْىٌُا تِيَا ئِىََ اىْحُنَّاًِ ىِرَأْمُيٌُا فَزِّقًا ٍِِْ مٌٍََْاهِ: قاؿتعال (1)الدنلاقنؿا  رة

ىْاِثٌِْ ًَمَّْرٌُْ ذَعْيٌَََُُاىنَّاصِ تِا
نجار ىني اإلتعال ىيا لة فأجؿالناسأمكاؿنععيـنععن(2) ا كا 

نمػال ػػمالجقيػػا لتقرلػػرقا ػػدة ػدـسػػماعالػػد كلمػػعمػػركر المهػؾلهمػػد يىنػػاأجػػؿنالناطػػؿ كا 
انتظػاـالقعػػا  الغالػاتالعػرعمػػفاسػتقرارالمعػام تكحجػظالحقػكؽكالػزمفنغلػر ػذرتحقلقنػ

أنيػاتسػمعىػيحػؽالمػد   هلػونػالحؽلهمػد ي جمػاكمالؤجدذلؾأفالػد كلتسػمعإفأقػر
ا ىهػػكنهػػ الصػػغلرأكحعػػرالمسػػاىرلنجػػراذلػػؾ ىقػػاؿ هػػيحلػػدر:اأكمسػػاىرنمػػفجػػافصػػغلرن

لواقـع "والمعتبر في ىذا الباب أي في مرور الزمن المانع لسـتماع الـدعوى ىـو مـرور الـزمن ا
ا أو وأمــا مــرور الــزمن الحاصــل بأحــد األعــذار الشــرعية ككــون المــدعي صــغيرً  ،بــال عــذر فقــط

ا سواء كان لو وصـي أو لـم يكـن لـو أو كونـو فـي ديـار أخـرى مـدة السـفر أو ا أو معتوىً مجنونً 
من تاريخ زوال واندفاع فمذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن  ،كان خصمو من المتغمبة فال اعتبار لو

الهمهػػػػؾ نػػػػؿتقػػػػرنػػػػالحقكؽىنظرلػػػػة ػػػػدـسػػػػماعالػػػػد كل تقػػػػرمػػػػركرالػػػػزمفسػػػػننن،(3)العــــذر"
فطاؿالزماف ه تصرؼالغلرنيا. لصحانياكا 

                                                           

(.4/268)حلدر دررالحجاـ(1)
 (.188)آلة سكرةالنقرة(2)
(.4/268)حلدر دررالحجاـ(3)



 

 

 
 
 
 

الفصُل الثالث 
الشيادة أثر التقادم في تممك العقار بوضع اليد عمى 

 والممكية
 

 َوِفيِو مبحثان:
 أ رالتقادـىيتمهؾالعقارنكععاللد ه العيادة.المنحثالكؿ: 
 المنحثال اني:أ رالتقادـىيتمهؾالعقارنكععاللد ه المهجلة. 
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 المبحث األول
 الشيادة أثر تممك العقارات بوضع اليد عمى

من أجل نيـل الحقـوق،  الشيادة تعد  من تبعات الدعوى، ومن البينات التي ُتقدم لمقضاء
ثم نتعرض ألثر  ،وأنواعيا ،ومشروعيتيا ،لى معنى الشيادة في المغة والصطالحإفينا نتعرف 

 ي:أترات بوضع اليد عمى الشيادة كما يتممك العقا

 الشيادة في المغة والصطالح: -أوًل 
 المغة:الشيادة في  -أ 

عالم(1)الشيادة من َشِيد ، واستعمل ىذا األصـل (2)، وىي أصل يدل عمى عمم وحضور واذ
 منيا: ،في لغة العرب باستعمالت عدة

 :(3)الر ؿ كأعيدنجذاأمأحهؼديٍكلقاؿعىحلثلقاؿعيدجذا الخبر القاطع.

 :لقػػػكؿالر ػػػؿ التمجلػػػدكلػػػرادنػػػوالحمـــف: نػػػاإلأعػػػيدكأعػػػيدنػػػاإلكأ ػػػـز أمأقسػػػـ؛كأ ػػػـز
.4))ناإل

 :العػػيلدمػػػفأسػػما اإلالمػػلفىػػػي:ؽاسػػحإقػػػاؿأنػػكالشــييد مــن أســـماء اه الحســنى
العػػيلدالػػذم لغلػػب ػػف همػػوعػػي  كىػػكدللػػؿ هػػ العهػػـنػػالمكر:عػػيادتو كقلػػؿ

ٌُ اىََْوٌْخُ حِوو َ  تَْْوونِنٌُْ ئِفَا حَعَوزَ مَحَووتَمُ َّوا مَُّّيَووا اىَّوذَِِّ آٍَنُووٌا شَويَاََجُ    ومنيـا قولــو تعـالى:  (5)الظػاىرة

اىٌَْصَِّْحِ
  كىناىيا لةالجرلمةالمقصكدنالعيادة:عيادة ه المكرالظاىرة.(6)

 :نالشــيادة  ػػفمعػػاىدةوكمعالنػػةإ نػػاره  كالعػػاىدمػػفلػػؤدمالعػػيادة7))مػػدلصػػحةعػػي و
كالػػدللؿ كقػػاؿىػػيالمع ػػـالكسػػلطنمعنػػ العػػيادة:أفل نػػرنمػػارألكأفلقػػرنمػػا هػػـ

                                                           

 (.1/354)(الرازم م تارالصحاح1)
 (.3/221)(انفىارس مع ـمقاللسالهغة2)
 (.1/354)(الرازم م تارالصحاح3)
(.1/459)(انفمطرز المغربىيترتلبالمعرب4)
 (.2/264)( الزىرم تيذلبالهغة3/238) لسافالعرب(انفمنظكر5)
 (.106)(سكرةالمائدة آلة6)
(.1/459)(انفمطرز المغربىيترتلبالمعرب7)
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كم مػػػكعمػػػالػػػدرؾنػػػالحسكالعػػػيادةالنلنػػػة كىػػػيالقعػػػا ىػػػيأقػػػكاؿالعػػػيكدأمػػػاـ يػػػة
 .(1)قعائلة

ونظــر، إخبــار بمــدى صــحة شــيء عــن معاينــة :كأقػػربالمعػػانيالهغكلػػةلمكعػػك ناىػػك
وذكر في المعجم الوسيط من ضمن المعاني المغوية إخبار الشيود في مجمس القضاء.

 الشيادة في الصطالح: -ب 

ات ػوالجقيػا ىػيتعرلػػؼالعػيادةإلػ طػػرلقلف ىمػنيـمػفاعػترطلجػػظالعػيادةىػيعػػيادة
ي:تالقعا  كآ ركفلـلقلدكىانهجظأعيد كىناأ رضالمدارسالتي رىتالعيادةجا 

المدرسة األولى: اشـترطت أداء الشـيادة بمفـظ الشـيادة، ول يقبـل أي لفـظ غيرىـا كـأعمم 
 ي:ت، وأذكر بعضيا كاآل(2)وأتيقن، وذىب إليو فقياء الحنفية والشافعية والحنابمة

 .3))حق بمفظ الشيادة في مجمس القضاء" ثبات"إخبار صدق إل   رىياانفاليماـنمنيا:

 هػػػ تعرلػػػؼانػػػفاليمػػػاـأنػػػوقلػػػداإل نػػػارنهجػػػظالعػػػيادة أمأفلقػػػكؿالعػػػاىدكل حػػػظ :
 بلرىامفاللجاظجم هـأكأتلقف. أعيد

 الصدؽلإل نارأنواعترط دالػةكتزجلػةالعػاىد ىػ نػدأفكلجيـمفإعاىةانفاليماـ
. د نالجكفصادقن

 جػكفلنجػيتيػـ أكدىػعالتػزاـ أمأنيػا حػؽ ىقػدت ناتكذجرانفاليماـأفالعيادةإل
تحصرىي نكتالحؽ.

 أنوقلدأدا العيادةىيم هسالقعا  ى لعتدنتعرلجونالعيادة ارجالقعا .جما
.(4)إخبار عن شيء بمفظ خاص"" رىياالرمهي:

 ٍّاص  العػاىد  أمأنولجػكفنهجػظل صصػوالقعػا للػتهجظنػوقلدالرمهياإل نارنهجظو
.(5)كنلفىيعرحمعن العيادةأفالصلغةتجكفنهجظأعيدمفدكفبلرىامفاللجاظ

                                                           

 (.1/497)(مصطج  الزلات  ندالقادر الن ار المع ـالكسلط1)
انعػػػدىا( انػػػفقدامػػػو المغنػػػيكمػػػ8/292)( الرمهػػػي نيالػػػةالمحتػػػاج17/59)(انػػػفاليمػػػاـ ىػػػتحالقػػػدلر2)

(12/101.) 
(.17/39)(انفاليماـ ىتحالقدلر3)
(.8/292)(الرمهي نيالةالمحتاج4)
 (المر عالسانؽ.5)
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 لـلحددالرمهيمجافاإل نػار أمأفمعنػ العػيادةىػيتعرلجػولجػكفىػيأمم هػسأك
مجاف.

 .1))"اإلخبار بما عممو بمفظ خاص"  رىياالنيكتي:

 اإل نارنمالعهـ مالنن  ه ظفأكعػؾ كذجػرأفاإل نػارلجػكفنهجػظقلدالنيكتي
ىكاىػػػؽالرمهػػػيىػػػيجػػػكفالعػػػيادةتػػػؤدلنهجػػػظم صػػػصليػػػا حلػػػثأ قػػػبالهجػػػظ  ػػػاص

.2))"ىكأعيدأكعيدت":ال اصنقكلو

 . أطهؽالنيكتياإل نارمفبلرحصرهىيم هسالقعا

 ،وذىـب إليـو المالكيـة ،الشـيادة بمفـظ أشـيد أو شـيدتلم تشترط أداء المدرسة الثانية:
، وىنا أذكر تعريف الدسوقي من المالكية.3))وقال بيذا الرأي ابن تيمية وابن القيم

.(4)"بمقتضاه يالشيادة إخبار حاكم عن عمم ليقض رىياالدسكقي:"

كمماأ حظو ه تعرلؼالدسكقي:

 معلفجقكؿالعاىدأنو أعيدأكأ نر.:أطهؽاإل ناركلـلقلدنهجظو

 . كذجرأفاإل نارلجكفلحاجـىهـلعترطم هسالقعا

 (5)نلفالدسكقيأفاإل نارلجكف ه  هـ:أمأنو لجكفاإل نار فظفأكعؾ.

ىإنػػو هػػ ىػػذانػػالنظرإلػػ تقسػػلـالمػػدارسالتػػيا تهجػػتا تناراتيػػاىػػيتعرلػػؼالعػػيادة 
ي:تت اىيا كأذجرىناأدلةجؿمدرسةجا لجؿمدرسةمستندكدللؿتععدنوا  ت ؼلجكف

 األدلة:

 نة والمعقول:قوليم بالقررن والسعمى أدلة المدرسة األولى: استدلوا 

 القررن: -أوًل 

                                                           

(.6/404)(النيكتي جعاؼالقناع1)
(.12/101)( انفقدامو المغني6/404)(النيكتي جعاؼالقناع2)
( انػػػػػػفتلملػػػػػة م مػػػػػػكع1/696)( انػػػػػفالقػػػػػػلـ الطػػػػػرؽالحجملػػػػػة4/165)(الدسػػػػػكقي حاعػػػػػلةالدسػػػػػػكقي3)

(.14/170)الجتاكل
(.4/164)(الدردلر العرحالجنلر4)
 (.90)(العنقلطي تعارضالنلناتىيالجقواإلس ميص5)



 

80 

  :قولو تعالىًٌَُْاطْرَشْيِتًُا شَيِْتَِِّْ ٍِِْ رِجَاىِن
(1). 

  تعالى: وقولو ُّعَارَّ مَاذِةٌ ًَىَا شَيِْتًٌَمَشْيِتًُا ئِفَا ذَثَاَّعْرٌُْ ًَىَا
(2). 

ىػدؿقكلػوتعػال  استعػيدكاكأعػيدكا"":نالعيادةك ن ػر نيػانهجظيػاأمراإلوجو الدللة:
 ه تقللدهنيذاالهجظ.

 السنة: -اثانيً 

 .قـال: نعـم ،؟"قـال لرجـل: "تـرى الشـمس عن ابن عبـاس رضـي اه عنيمـا أن النبـي 
 .(3)قال: "عمى مثميا فاشيد، أو دع"

الر ؿ فرؤلتوالعمس ىم ابالر ؿنمنونعػـ النيػاسمؿرسكؿاإلوجو الدللة:
كعاىدىا ىنلفلورسكؿاإل ندماسملو فرؤلتولهعمسأفالعيادةتجكف ف هـجمارألت

ظالعػيادةل الجػتالعمس ك نر نيانالعيادة ك تقنؿنالعهـأكاإل نار كلكات ذتبلرلج
 .(4)النصكصالعر لة

 ول:المعق -ثالثًا

أ مػػؽكأقػػربلهقعػػا  كتعظػػـاللمػػلف كتعنػػيال نػػراللقػػلفلجػػظالعػػيادةىلػػوزلػػادةمعػػافو
.(5)الجلد كالتي تك دىذهالمعانيىيبلرىامفاللجاظ

  

                                                           

(.282)(سكرةالنقرة آلة1)
(.282)(سكرةالنقرة آلة2)
( قاؿانفح ر:صححوالحاجـىم طم.1/553)( 1405)(انفح ر نهكغالمراـمفأدلةالحجاـ ح3)
 (.6/273)(الجاساني ندائعالصنائع4)
 (.12/101)(انفقدامو المغني5)
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 استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول: أدلة المدرسة الثانية:

 الكتاب: -أوًل 

َّشْيَتُ ئَّّيٌُْ ىَنَافِتٌَُُ ًَاَىيَّوُقولو تعالى: 
ًَىَا ََّْيِلُ اىَّذَِِّ َّتْعٌَُُ ٍِِْ ًَُِّوِ اىشَََّاعَحَ ، وقولو تعالى: (1)

ئىَّا ٍَِْ شَيِتَ تِاىْحَقِّ
(2). 

كىيىاتلفا لتلف نراإلنهجظالعيادة كالمرادمفقكلولعػيدكعػيد أنػول نػركلػتجهـ
 .(3)اإلالعيادةلتدؿ ه اإل نارأملهجظالعيادة ىاستعمؿلعيدنماىكحؽ كللسقصدنا

 السنة: -اثانيً 

أل أنبـئكم بـأكبر " :قـال رسـول اه  :قـال عن عبد الـرحمن بـن أبـي بكـرة عـن أبيـو 
ا فجمـس وكـان متكًئـ-اإلشـراك بـاه وعقـوق الوالـدين ) :قـال ،بمى يا رسـول اه :قمنا ،الكبائر؟"

فمـا زال يقوليـا حتـى  ،(الزور وشـيادة الـزور أل وقـول الـزور وشـيادة الـزورأل وقول  -فقال
 .(4)قمت ل يسكت

 نررسكؿاإل فعيادةالػزكرنػالقكؿ ىػدؿحػدلثرسػكؿاإلأفالعػيادةوجو الدللة:
الػػزكرنقػػكؿأفاإلتعػػال ىػػيجتانػػوالجػػرلـ ن ػػر ػػفعػػيادة جمػػا(5)كالقػػكؿسػػكا ىػػيالمعنػػ 

فَاجْرَنِثٌُا اىزِّجْضَ ٍَِِ اىْأًَْثَاُِ ًَاجْرَنِثٌُا قٌَْهَ اىشًُّرِىقاؿتعال : الزكر
(6). 

 المعقول: -اثالثً 

نؿل ػكز  لعترطلصحةد كؿاإلس ـأفلتهجظالمسهـنقكلو:أعيدأف إلوإ اإل
ىػػإفذجػػرنهجػػظلػػدؿ هػػ   إلػػوإ اإلكلػػدؿ هػػ إسػػ موكعػػيادتو كجػػذا نػػدالقاعػػي:قكلػػو

.(7)العيادةكال نراللقلني كحصكؿالعهـججاه

                                                           

 (.107)(سكرةالتكنة آلة1)
(.86)(سكرةالز رؼ آلة2)
 (.14/169)( انفتلملة م مكعالجتاكل2/301)(انفىرحكف تنصرةالحجاـ3)
( مسػػهـ صػػحلح5/2229)( نػػاب: قػػكؽالكالػػدلفمػػفالجنػػائر 5631)(الن ػػارم صػػحلحالن ػػارم ح4)

(.1/91)( نابنلافالجنائركأجنرىا87)مسهـ ح
 (.93)ص (العنقلطي تعارضالنلناتىيالجقواإلس مي5)
.(30)(سكرةالحج آلة6)
 (.1/296)( انفالقلـ الطرؽالحجملة2/301)(انفىرحكف تنصرةالحجاـ7)
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سبب الخالف:

 ػػدة ىمػػنيـمػػف ػػدصػػكصالعػػر لةنمكاعػػعىاسػػتعماؿلجػػظالعػػيادةىػػيالن (1  ػػدةونمعػػافو
 هػػ  ػػدـاعػػتراطالتقللػػػدنػػالهجظ كمػػنيـمػػفلػػـلتػػمكؿالمعػػػانيىػػذها سػػتعما تدلػػل ن
 كتمسؾنهجظالعيادة.

 دـكركدنػصصػرلحمػفالجتػابكالسػنةأكاإل مػاعنتقللػدالعػيادةأمػاـالقاعػينهجػظ (2
العيادة ىعهلوا تهجتتمكل تالجقيا ناعتراطلجظياأك دـاعتراطو.

المعػػػانيالتػػػػيلحمهيػػػالجػػػػظالعػػػيادةنذاتػػػػوأكبلػػػرهمػػػػفاللجػػػاظالدالػػػػة هػػػ العهػػػػـأمػػػػاـ (3
ه  هـالعاىدكصدقو كرىنػةمعنػ العػيادة ىمػنيـالقعا  ىيؿلستكلافىيالد لة 

مػػف ػػدأفقػػكؿالعػػاىدكتهجظػػوأمػػاـالقعػػا نهجػػظأعػػيدلػػدؿ هػػ  همػػواللقلنػػيكال نػػر
ػ مقػاـاالصحلح كلقدـمعن آجدأماـالقعا  كمنيـمف دجؿمػالػدؿ هػ العهػـقائمن

العيادةىهـلعترطتقللدىانذاتلجظالعيادة.

 الراجح:القول 
 أميل إلى عدم اشتراط لفظ الشيادة في أدائيا أمام القضاء، وذلك ألمور:

فلػػـتحػػدداعػػتراطلجػػظالعػػيادةأمػػاـالقاعػػي ىجانػػتاالنصػػكصالتػػياسػػتدؿنيػػاالجرلقػػ (1
نصػػػكص امػػػةتػػػدؿ هػػػ المػػػرنمدائيػػػاأمػػػاـالقعػػػا  كمنيػػػامػػػااسػػػتعمؿللػػػدؿ هػػػ 

سػهـكجتاباإلك ىيسنةرسكؿاإلصه اإل هلػواإل نار ىقاؿانفالقلـ:"كللسىي
ك  فر ؿكاحدمفالصحانةك قلاسك  مكععكاحدلدؿ ه اعتراطلجظالعيادة

كاؿالصػػحانةكلغػػةالعػػربنػػؿالدلػػةالمتعػػاىرةمػػفالجتػػابكالسػػنةكأقػػ اسػػتنناطلقتعػػلو
.(1)"تنجيذلؾ

 نػرمعهػكـصػحلحمػفالعػاىد ىهػكتهجػظنػممالمقصكدمفأدا العيادةالحصكؿ هػ  (2
لجظلدؿ ه  همو حصهتنوالعيادة.

لتػػرؾتعلػػلفكئرتػػومتسػػعة اداالعػػيادةنهجظيػػالنقػػيالمػػرا تيادلًّػػ ػػدـتقللػػدالرسػػكؿ (3
كمجاف.ذالهجظال متؤدلنياالعيادةلجؿ صرو

                                                           

(.1/296)(انفالقلـ الطرؽالحجملة1)
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نعد رضال  ؼالذمدارنلفالجقيا ىيالهجظالذملؤدلوالعػاىدىػيالقعػا  ىػإني
لفٌظ يدل عمى العمم بحق شخص عمى غيره يؤديـو الشـاىد )تنعنالوأ تارتعرلجنالهعيادةنمنيػا:

 في مجمس القضاء ليحكم بمقتضاه(.

 واخترتو ألموٍر عدة:

لدؿ ه  هـا (1 لعاىدنمالقكلو  فظفأكعؾ.للد ؿىيالعيادةجؿلجظو

قلدتػػونحػػؽعػػ ص هػػ بلػػره لل ػػرجمػػالجػػكفإ نػػارنا ػػفأمننػػمولتداكلػػوالنػػاس أكمػػا (2
لجكف ارجدائرةالحقكؽكالد اكل.

العػػيادةىػػيم هػػسالقعػػا  تعػػـجػػٌؿمػػالػػؤدل ػػارجم هػػسالقعػػا  (3 ىػػذلؾ كنلنػػتأف 
ىتطهبالعيادة ـمعمكعك نا قعائلة كذلؾممالت هلوأحجاـلعدإ نارنا تترتب 

 ه العقارىيم هسالقعا .

 مشروعية الشيادة: -ثانًيا
 ا تالدلةمفالجتابكالسنةكاإل ماعتدؿ ه معرك لةالعيادة كأذجرمنيا:

 الكتاب: -أوًل 

 :قال تعالى   ًَُِْاطْرَشْيِتًُا شَيِْتَِِّْ ٍِِْ رِجَاىِنٌُْ فَوا         َِ ٍِو  َُ ٌْ ِْ َذْزَظو ََّو ٍِ  ُِ ٍَْزَمَذوا ًَا ِِ َفَزُجووا  ْْ َّوا َرُجَيو َُّنٌ  ٌْ َىو

اىشُّيَتَاءِ مَُْ ذَعِوَّ ئِحْتَاىََُا فَرُذَمِّزَ ئِحْتَاىََُا اىْأُخْزٍَ ًَىَا َّأْبَ اىشُّيَتَاءُ ئِفَا ٍَا َُعٌُا
(1). 

نالعيادةدللؿهيريمٍكأى دلفأمرسنحانوكتعال نمدا العيادةىيحلفجتانةالوجو الدللة:
 ه معرك لةالعيادة.

  :قولو تعالىًٌٌَِْىَا ذَنْرٌَُُا اىشَّيَاََجَ ًٍََِْ َّنْرَُْيَا فَاَِّّوُ آثٌٌِ قَيْثُوُ ًَاىيَّوُ تََِا ذَعََْيٌَُُ عَي
2). 

نيػ اإلتعػال  ػفجتمػافالعػيادة كرت ػباإل ػـ هػ جتمانيػا كىػذاالنيػيوجو الدللة:
لجيـمنوك كبأدا العيادةحلنماتطهبمفالعاىد كقاؿانف ناس:عيادةالزكرمفأ ظـ

.(3)الجنائر كجتمانياجذلؾ

                                                           

 (.282)(سكرةالنقرة آلة1)
(.283)(سكرةالنقرة آلة2)
 (.1/728)(انفج لر تجسلرالقرآفالعظلـ"تجسلرانفج لر"3)
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 السنة: -ثانًيا

 عن األشعث بن قيس قال رسول اه " :"(1)شاىداك أو يمينو. 

طهػػبمنػػوعػػيكده كىػػذادللػػؿ هػػ  نػػدماا تصػػـالعػػعثلرسػػكؿاإلالدللــة: وجــو
معرك لةالعيادة.

 اإلجماع: -ثالثًا

 ػػ ىػػي نػػاتفنعػػدىـمػػف همػػا المػػة هػػ معػػرك لةالعػػيادةجكسػػلهةلإلأ مػػعالجقيػػا كمى
.(2)القعا 

 أنواع الشيادة: -ثالثًا
 أنواع:إلى باعتبار مستندىا  تنقسم الشيادة

مالػدرؾنالعقػؿ:مػالػدرؾنالعقػؿكحػدهمػفالنوع األول: الشيادة القائمة عمى المعاينة:
.(3)المكرالعركرلة جالعيادةأفا  نلفأج رمفالكاحد
ااسػػمعناسػػمعنكىػػيأفلعػػيدالعػػيدا أن ػػالنــوع الثــاني: الشــيادة القائمــة عمــى الســماع:

لحصػؿنيػاالعهػـمػفال نػارالمتػكاترةأكالقػركفالماعػلةمػا(4)امفأىؿالعػدؿكبلػرىـمتجعلن
 سئؿاإلمػاـأحمػد نيػا(5)كالعهـنقكا دالعرعكالدلفكالك  كالنسبكالملراثجظيكرالنني

ىنػلف كازىػػا كسػػماىانالتمكلػػؿ كنقػؿأنػػك نلػػداإل مػػاع هػ  كازىػػاىػػيالمػػكاؿ؛لفالحا ػػة
.(6)اـنعدأقكاـ ه حؽتقادـ هلوالزمافكا  عا تالحقكؽتد كإلليامالكانقعتأقك

 
                                                           

( ركاه2/949)( نػػػاب:اللمػػػلف هػػػ المػػػد   هلػػػوىػػػيالمػػػكاؿ 2525)(الن ػػػارم صػػػحلحالن ػػػارم ح1)
العػػعث نػػدماسػػئؿىػػلمفنػػزؿقكلػػوتعػػال :"إفالػػذلفلعػػتركفنعيػػداإلكألمػػانيـ"ىقػػاؿىػػينزلػػت جػػاف

"عاىداؾأكلملنو".نلنيكنلفر ؿ صكمةىا تصمناإللوىقاؿرسكؿاإل
كمانعدىا( العرنلني مغنػيالمحتػاج2/80)تنصرةالحجاـنفىرحكف ا( 16/112)(السر سي المنسكط2)

 (.6/404)( النيكتي جعاؼالقناع12/3)( انفقدامو المغني 4/426)
(.2/85)(انفىرحكف تنصرةالحجاـ3)
 (.3/195)(انفىرحكف تنصرةالحجاـ4)
(.2/85)(انفىرحكف تنصرةالحجاـ5)
( العػػػػػرنلنيمغنػػػػػيالمحتػػػػػاج6/281)( الجاسػػػػػاني نػػػػػدائعالصػػػػػنائع6/438) جعػػػػػاؼالقنػػػػػاع(النيػػػػػكتي6)

(4/453). 
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 أثر التقادم في تممك العقارات بوضع اليد عمى الشيادة: -رابًعا
أنكا يا ىإنيا فأذجػرأ ػرتمهػؾالعقػاراتكل معن العيادةكمعرك لتياإنعدالتعرؼ

اسػتطردىػيالحػدلث ػفال ػر هػ نكععاللدنمػركرالػزمف هليػا كجػافالجقػوالمػالجيممػف
العيادة كأج ركاالحدلث ه عيادةالسماع كىناأذجرمسائؿىيالعيادة:

 أثر التقادم وضع اليد عمى العقار في قبول الشيادة بالممك لواضع اليد:  .1

لتصرؼىلوتصرؼالمػ ؾ مػفسػجن أكإ ػارةكننػا كىػدـ  إفجاف قارىيلدر ؿو
 ىيػؿت ػكزالعػيادة(1)صموىلياأحد كتعالفالناستصرىومفبلرا تػراضمفبلرأفل ا

نالمهؾلكاععاللد تنالفالجقيا ىي كازقنكلياإل قكللف:
كذىػب ل كزأفلعيدلكاععاللػدنالمهػؾمػاداـلتصػرؼمػفبلػرإنجػارالقول األول: 

 هينفأنيىرلرةمفالعاىعلة كأنك نداإلنفحامػدكصط رمكأنإللوأنكحنلجةكاإل
.(2)مفالحنانهة

دلػػونالمهػػؾ لفتصػػرىوكلػػدهقػػدتجػػكفتنعنػػالت ػػارةأكبصػػبأكيىٍعػػ ليالقــول الثــاني: 
.(3)كذىبإللونعضأصحابالعاىعيم ؿأنيإسحاؽالمركزم  ارلة

 األدلة:

 القول األول: استدلوا بالمعقول من وجيين: دليل

اسػػتمراراللػػدمػػعالتصػػرؼدللػػؿ هػػ المهػػؾ كاسػػتمرارىامػػفبلػػرمنػػازعالوجــو األول:
لقكليػػػا ىعهلػػػول ػػػكزأفلعػػػيدلكاعػػػعاللػػػدنالمهػػػؾ ىرؤلػػػةاسػػػتمراراللػػػدكالتصػػػرؼجرؤلػػػةاللػػػد

 هػ ىػذهالمػكر ػازتالعػيادةالنات ة فنلػعأكىنػةأكإرث كجمػال ػكزأفلعػيدنالمهػؾ
.(4)لكاععاللد

                                                           

 (.12/26)(انفقدامة المغني1)
( انػػػفقدامػػػة المغنػػػػي9/147)( السر سػػػي المنسػػػكط17/37)(المػػػاكردم الحػػػاكمىػػػيالجقػػػوالعػػػاىعي2)

(12/26.) 
 (.17/37)(الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي3)
( انػػفقدامػػة 17/37)( المػػاكردم الحػػاكمىػػيالجقػػوالعػػاىعي6/599)لرحلنػػاني مطالػػبأكلػػيالنيػػ ا(4)

(.12/26)المغني
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رؼاحتماؿجكفاللدمفبصبأكإ ارةأك ارلػة ل الجػواسػتمرارالتصػالوجو الثاني:
قرارنالمهؾلكاععاللد ى ػازتالعػيادةلكاعػعاللػد كا  ىجػافمفبلرمنازع ىعدـالمناز ةإ

.(1)لهعرؼكمالعالنوالناساتجذلنن

نمفالعيادةتجكفنمالعهـكلتػلقفمنػوالعػاىد كىنػاا حتمػاؿل ػالؼالعهػـ ويرد عميو:
ى ت كزالعيادة ه ظف.

ػ نمف وأجيب عميو: فَاُِْ عَيَِْرٌَُُىَُِّ ٍُإٍِْنَاخٍ، ودليمو قولو تعالى: االظفلسم  همن
 ىجػي، (2)

 هػ إلمػانيفىػاقنهكىف كىنػاالعهػـلػلسنلقلنػي منيفمادؿ بدا  ىإف ىذها لةامتحافلهنسا 
.(3) ىجذلؾالعيادةلكاععاللداىمطهؽاإلتعال  ه الظف همن

 اني: استدلوا بالمعقول من وجيين:دليل القول الث

أفكاعػػعاللػػدقػػدلتصػػرؼنالعقػػارنمك ػػبإ ػػارةأكبصػػبأكمهػػؾ ىهػػـالوجــو األول:
ا حتمػػػاؿىػػػيسػػػنبتصػػػرىوىػػػيالعقػػػار كنمػػػاأنػػػوكرد هلػػػولتعػػػلفتصػػػرىونالمهػػػؾ ىينػػػاكرد

 .(4)ا حتماؿ ى تقنؿعيادةالمهؾلو
اىػإفالمػد يمقػركمعتػرؼلػونالمهػؾنولقنؿعيادةالمهػؾلػو إذنإلكقهناالوجو الثاني:

 .(5)ى حا ةلد كاه ندالحاجـ

 سبب الخالف:

ػا ىمنيـمػف ػد ىؿلعدالظف همن .1 اىقنػؿالعػيادةلكاعػعاللػد كمػفلػـلعتنػرالظػف همن
الـلقنؿالعيادةلكاععاللد.جكنو همن

تنػػػكعاللػػػدمالتػػػيتتصػػػرؼنالعقػػػارإلػػػ بصػػػبأكإ ػػػارةأكمهػػػؾ ىتعػػػددىاأكرد نػػػد .2
 ه ىيمهجلةكاععاللدىمنعقنكؿالعيادة كمنيـمف داستمرارىادلل ناالنعضعجًّ

المهؾ.

                                                           

(.17/38)(الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي1)
(.10)(سكرةالممتحنة آلة2)
(.12/26)(انفقدامة المغني3)
 (.17/37)(الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي4)
( انػػػفقدامػػػة المغنػػػػي9/146)( السر سػػػي المنسػػػكط17/37)(المػػػاكردم الحػػػاكمىػػػيالجقػػػوالعػػػاىعي5)

(12/26.) 
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لعػػيادةقنػػكؿاللنػػاجاىاسػػتمرارالتصػػرؼمػػفبلػػرمناز ػػةأكإنجػػار ىعػػدىاالػػنعضدلػػل ن .3
معسػنبآ ػرا ه المهؾ ىقدلجكفاستمرارنا ستمراردلل ند ه المهؾ كمنيـمفلع

 بلرالمهؾ.

ال ػػ ؼىػػيجػػكفالحلػػازةناقهػػةلهمهػػؾأـدالػػة هػػ المهػػؾأكردال ػػ ؼىػػيمسػػملةقنػػكؿ .4
 .(1)ةالعياد

 القول الراجح:

 وذلك ألمور: ،أميل إلى ترجيح القول بقبول الشيادة لواضع اليد بالممك

لفاسػػتمراركعػػعاللػػدنالتصػػرؼمػػفسػػجن أكننػػا أكىػػدـأكإ ػػارةىػػيدللػػؿ هػػ  .1
المهؾ ىيذهالتصرىاتىيتصرؼالم ؾ.

إنجػػارأكم اصػػمةأحػػدنمػػركرالػػزمفكنمعالنػػةالتصػػرؼمػػفبلػػرك ػػكدأم ػػذر ػػدـ .2
مانعمفا  تراضا تراؼنالمهؾلكاععاللد.

نجػػاركتجػذلبلهعػػرؼ كالعػرلعةد ػػتلهر ػكعإلػػ إةمنزلػ ػدـقنػكؿالعػػيادةنالمهػؾىػػكن .3
ًَمَعْزِضْ عَِِ اىْ َاىِيِ َ تِاىْعُزَِْ خُذِ اىْعٌَََْ ًَمٍُْزْالعرؼىيننا الحجاـكا تنارهىقاؿتعال :

(2). 

 الجو دـالمناز ةمػعاسػتمرارل الجوالعادة كتحتماؿجكفالتصرؼنإ ارةأكبصبا .4
 لصػحصػمتالمػد ي ػفاإلنجػاركىػكلعػالفااأكمسػتعلرنتصرؼ ىهػكجػافباصػننال

 ا فالحؽ.التصرؼ ىصمتوك دـإنجارهلعدت هلن
 أثر شيادة السماع في العقارات المتقادم وضع اليد عمييا: .2

اأفعيادةالسماعمالستجلضكلنتعر نره ىلػمتيالعػيكدللعػيدكاأنيػـىجمانلنتسانقن
ااسػػتجاضنػػلفالنػػاس ىيػػؿتػػؤ رعػيادةالسػػماعىػػيالقعػػا نعػػمفالعقػػاراتالمتقػػادـسػمعكاأمػػرن

ـنعيادةالسماعنلفحالتلفكىما:ىيالحجالجقيا كععاللد هليا ىرؽ

  

                                                           

 (كىذهالمسملةسمدرسياىيالمنحثال انيمفىذاالجصؿ.1)
 (.199)(سكرةال راؼ آلة2)
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 :(1)ة طويمةمدَّ ارات المتقادم وضع اليد عمييا شيادة السماع في العق - أ

لػوىػيالعمػر ك ػاشىليػا مسػلفأكئأفلجكفالعقارىػيلػدمتصػرؼأنسػوصورتيا:
لػػدهىػػكمهػػؾلػػو سػتلفسػػنةأكأج ػػرمػػفذلػػؾ؛ى ػػا ر ػػؿاد ػػ  هػػ كاعػػعاللػػدأفمػػاتحػػت

انقرعػكاكانقرعػإ:ىقاؿكاععاللد تالعػيكد هػ فىذاالعقاراعتراهكالػدمأك ػدممػفقػـك
سػمعكاأفىػذاالعقػارصػارلكاعػعاللػدنعقػدنوالعقارإلي  قدالنلعالذمصار   ـ ػا نقػكـو

ةمػػػد نعػػػدمػػػركر ىيػػػؿتقنػػػؿعػػػيادةالسػػػماعمػػفالعػػػيكدلكاعػػػعاللػػػد(2)مػػفأبأك ػػػدالمػػػد ي
كىؿل كزأفلعيدىؤ  العيكدلكاععاللدنالمهؾ  طكلهة ه التصرؼنيا

 كانت أقوال الفقياء فييا متباينة عمى قولين:

 كازال ذنعيادةالسماع ىهكأفالعيكدنلنكاكعيدكاأنيـسمعكاأفأبالقول األول:  
ةطكلهة ه التصرؼمد قادـالزمافأك دكاععاللداعترلمفأبأك دالمد ي كت

جميور العممـاء مـن المالكيـة والشـافعية ىليا ىإنول كزال ذنعيادةالسماع كقاؿنػو
 .(3) والحنابمة

.(4)ا كقاؿنوأنكحنلجةلـلي زالعيادةنالسماع ه المهؾمطهقنالقول الثاني: 

 األدلة:

 القول األول: استدلوا بالمعقول من وجيين: أدلة

فانتعػارال نػرإرناقاطعنا ىإنيػادللػؿقػكم إذإفلـتجفعيادةالسماعأمالوجو األول:
كىػذهالعػلعةلجػ فمػفةالقطع ىإذاتجررالسماعأفىذهالػدارلجػ فنزلنلفالناسكتكاترهنم

"ىنـاك دور تعـرف  كقػاؿمالػؾ:(5)نيامفبلرهبلرأفلناز و هلوأحد جافكاععاللدأحؽ
 .(6)أول من ممكيا في المدينة، واألقوام التي تداولتيا في الشراء بعده"

                                                           

دـ هلياالزمافأ تسمعالد كل لجفاقراركاععاللدأفالعقػارجػافلهمػد ي (الصؿنعدمركرمدةتقا1)
تنع نو دةمسائؿأكردىاالجقيا منياسؤاؿالحائزمفألفصارإللوالمهؾ كنلنةعيادةالسماع.

 كمانعدىا(.4/33)(مالؾ المدكنةالجنرل2)
( انفمجهح المندععرح17/36)الحاكمىيالجقوالعاىعي( الماكردم 2/484)(انفسالـ منارالسنلؿ3)

 (.10/125)المقنع
(.16/155)(السر سي المنسكط4)
 (.17/36)(الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي5)
 كمانعدىا(.4/33)( مالؾ المدكنةالجنرل11/165)(القرطني النلافكالتحصلؿ6)
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لكلـتم ذنيالحدثعرر ظلـكلعا تالحقكؽ كاد ػ مػفعػا مػاالوجو الثاني:
 .(1)عا  ه بلره

 دليل الفريق الثاني: استدلوا بالقياس: فقالوا:

نمهػػؾالعقػػػارمتعهقػػةنالمػػػاؿىمعػػنيتالعػػيادة هػػػ الػػدلف ك لقنػػػؿالسػػماعىػػػيالعػػيادة
.(2)اس هلياعيادةالسماع ه المهؾالدلفنؿ ندمفنلافسنبالمهؾ ىلق

 سبب الخالف:
دارجػػو كالمكازنػػةنػػلفىيػػؿلمجػػفت  ػػدـال ػػذنعػػيادةالسػػماع ػػفمػػدلالعػػررالنػػاتج .1

أـأفالعػػررالمترتػػب هػػ  ػػدـال ػػذلتعػػدلعػػلاعالحقػػكؽ مػػفتيتػػر حقػػكؽالنػػاس
 كأكاصرهالنا مة فعلاعالحقكؽننلةالم تمع

القلاس ه عػيادةالسػماعىػيالػدلف ىجػيالػدلف نػدمػفمعالنػةالعقػد ىمػنيـمػف ػد .2
ىهػـلعتنػرارنتعػذ ما نػدمػفمعالنػةانتقػاؿالمهػؾ كمػنيـمػف ػدهأمػرنتمهؾالعقػارأمػكا ن

 القلاس لفالمعالنةأمرصعب.

 القول الراجح:
 وذلك ألمور: ،أميل إلى ترجيح القول باألخذ بشيادة السماع

تظػػاىرالسػػماعنمهػػؾىػػ فمػػفالنػػاسلػػدارأك قػػارمػػفبلػػرمنػػازع أعػػنوكقػػاربالنلنػػة .1
لهعقػكد  نعهػؽالحقػكؽالقاطعة ىإذاانعدمتالنلنةالقاطعة كانقرضالعيكدالمعػالنكف

نؿنه ملأل ذنماقاربالقطعإلنصاؼالناسحقكقيـ.

االعػػررالنػػا ـ ػػف ػػدـا  تػػدادنعػػيادةالسػػماعلتعػػدلعػػلاعالحقػػكؽ ىهػػلسمقتصػػرن .2
 هػػػ عػػػ صعػػػاعحقػػػولفالقعػػػا لػػػـلم ػػػذننلنتػػػوبلػػػرالقاطعػػػة نػػػؿمػػػفعػػػمنوأف

العػػغلنةكالنغعػػا نػػلفالنػػاس كىػػتحالنػػابتجعػػيلػػؤدمإلػػ لعػػعؼأكاصػػرالم تمػػعك
 ا د ا  ه بلرهنماعا .لجؿمفلرلد

المهػػؾل قػؿجاىػػؿالقعػا نم ػػؿىػذهالقعػػالا ىلػػد ي نػات ػدـال ػػذنعػيادةالسػػماعإل .3
مػػفعػػا  هػػ مػػفعػػا كذلػػؾلفالقعػػا  لم ػػذنعػػيادةالسػػماع كنلنػػةالمػػد   هلػػو

                                                           

 (.10/125)( انفمجهح المندععرحالمقنع3/396)(الزرجعي عرحالزرجعي ه م تصرال رقي1)
 (.12/24)(انفقدامة المغني2)
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 هػػػ ؤهت ػػػرلىػػػتحنػػػابلصػػػحابالعػػػمائرالناللػػػةةزلػػػنالقاطعػػػةبلػػػرحاعػػػرة ىيػػػكنم
القعا  كأ ذحقكؽالناسنغلرك وحؽ.

رخـر بـين الفقيــاء، فيـل يشــترط فـي شــيود  اأن قبـول شــيادة السـماع أوردت خالًفــ كمـا
 عمى قولين: ؟السماع أن يكون لدييم عمم بأي وجو صار العقار لممدعى عميو

اللػدنمهجػػونػال نرالعػائعالمتظػاىر مػفبلػرنلػػافل ػكزأفلعػيدلكاعػعالقـول األول:  
.(1)ة والحنابمةيالشافعكقاؿنو سنبكععاللد

 تقنػؿعػيادةسػماعالعػيكدلػكسػمعكاأفأنػاهأك ػدهاعػتراىا مػفبلػرالقول الثاني:  
ىقػػػاؿ أفلعرىػػكاممػػػفاعػػػتراىا كجلػػػؼصػػػارتإللػػػو  نػػدمػػػفمعرىػػػةسػػػنبكعػػػعاللػػػد

رلذلؾل كزحت لعػيدكا هػ سػماعصػحةأنػواعػتراىامػفىػ فأنػيىػذامالؾ:ك أ
.(2)اإلمام مالكالمد يأك ده كقاؿنو

 األدلة:

 دليل القول األول: المعقول:

التعذرمعالنتو ىقدلجكف الفالسنبأقكاـالعهـنالسنبالذمصارإللوأكلمكر وبالنن .1
أفىػذهالػدارلجػ ف ىلقنػؿسػما يـلمػاىػيطهػبانقرعت كتظاىرالسػماعلمػفنعػدىـ

ى ػػازتعػػيادة المعالنػػةكمعػػاىدةالسػػنبحػػرج هػػ النػػاسكصػػعكنةىػػيالكصػػكؿإللػػو
مجػافك ػكدعػيكدالسػماعنم  لنجػيؾالعقػارهػا ستجاعةمفبلرنلافسنبالمهػؾ كا 

.(3)لكاععاللدمنوصارذتعذرىـنمعرىةالسنبال

رثاإلعػرا أكالأسنابالمهؾج لرةمتعددة ىقدلجػكفالمهػؾصػارلكاعػعاللػدنػالنلعأك .2
حلػػا  ىهمػػاتنك ػػتالسػػناب ػػازأفلعػػيدنػػال نرالعػػائعمػػفبلػػرنلػػافاإلينػػةأكالأك

كىنػػػاالمعػػػاىدة مهػػػؾ ىسػػنبالمهػػػؾنلانػػو لصػػػحنعػػيادةالسػػػماعإ نالمعالنػػةالسػػنب
.(4)متعذرة

                                                           

(.4/284)حمداإلماـا( انفقدامة الجاىيىيىقو37 17/36)(الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي1)
كمػػػانعػػػدىا( التملمػػػي م تصػػػر4/33)المدكنػػػةالجنػػػرل( مالػػػؾ 2/275)(العػػػحكد ىتػػػاكلانػػػف هػػػلش2)

 (.1/767)ا نصاؼكالعرحالجنلر
( التملمػػي م تصػػرا نصػػاؼ10/152)( انػػفمجهػػح المنػػدععػػرحالمقنػػع12/24)(انػػفقدامػػة المغنػػي3)

 (.1/767)كالعرحالجنلر
 (.17/36)(الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي4)
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 قول الثاني: المعقول:دليل ال

اللد ه العقػارقػدتجػكفنغصػبأكأمانػةأكإ ػارة ىػ نػدمػفنلػافسػنباللػدحتػ  
.(1)لعط الحؽلغلرصاحنو

 سبب الخالف:

إمجانلػػةمعرىػػةالسػػنبالػػذمنػػوصػػاركعػػعلػػدهالحػػائز هػػ العقػػار ىمػػنيـمػػفرألأنػػو .1
ىاعػترطأفلػذجركاالسػنب كآ ػركفرأكالمجفالحصكؿ هلونمزلػدمػفالت نػتكالتحػرم 
أفمعرىةالسنبصعبمتعذرى لعترطذجره.

ذجػرالسػنبإلػ الػنعضاىػد  تنكعاللدمإل أمانةأكإ ارةأكبصػبأكردا حتمػاؿ .2
 هػ جكنيػالػدزلادةىيالت نت كآ ركفاجتجكاناستمرارالتصرؼمفبلػرمناز ػةدلػل ن

مهؾ ىهـلطهبذجرالسنبمفعيكدالسماع.

ا ت ىيـىلمال كزأفلعيدنونالسماعله نرالعائعمفمهؾأككقؼأكك  أكنجاح .3
أكمكاتأك زؿ.

 القول الراجح:

ذكر سبب الممك الـذي بـو  أميل إلى ترجيح القول بقبول شيادة السماع من غير اشتراط
 وذلك ألمور: ،صار لواضع اليد

ىقػدتسػمعأقػكاـمػفأقػكاـمعػتأف نلافسنبالمهػؾمػععػيكدالسػماعلصػعبك ػكده .1
ىاإلتلافنالسنبلتعذر. ىذهالدارلج فمفالناسك تسمؿجلؼصارتإللو

 ةجلؼتـالنلعأكاإلرثأكبلػرهالعيادة ه سنبالمهؾ ندىلومفمعالنةكمعاىد .2
ا ستجاعػةال نػركانتعػاره ىػ  هػـليػـننػكعالسػنبنقهكاالعيادةتنعنكىؤ  العيكدىـ

الذمنوصارالمهؾلكاععاللد.

 استمرارالتصرؼجتصرؼالم ؾمفبلرمناز ةأكإنجار مع دـالعػذر .3 دللػؿجػاؼو
ىالغاصب لسػجت نػوالنػاسمػدة  ه المهؾ قادحلجكفاللدنسنببصبأكأمانة

كاإلأ هـ. استمرت مسلفأكستلفسنةإ ناإلنجار

  
                                                           

(.9/197)(انفمازة المحلطالنرىاني1)
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 وضع اليد عميو: شيادة السماع في العقار القريب - ب

كصػكرتيا:أفلتصػػرؼعػػ صىػي قػػارتصػػرؼالمػػ ؾكتمعػي هػػ تصػػرىومػػدة  
سػنكاتأكمػاقارنيػامػاتصؿلهمدةالمانعةمفسماعالد كل جمفلتصرؼالحػائزمػدة مػس

هػػؾلػػو لػػـتصػػؿلهمػػدةالمانعػػةمػػفسػػماعالػػد كل  ػػـلػػد ي هلػػوآ ػػرأفمػػاتحػػتلػػدهىػػكم
أنػاآتػينقػػكـلعػيدكف هػ السػماعأفأنػياعػترلىػذاالعقػارمنػػذ:ىلقػكؿالػذمىػيلػدهالعقػار

 مسسنلف ىيؿتقنؿنلنةالسماعىنا 

عيادةالسماع إذلـلطػؿالزمػافللسػتجلض نػرالمهػؾ نىجيىذهالحالة ل كزال ذ
عػػيادةالسػػماعكاعػػعاللػػدىػػيكقػػاؿمالػػؾ: لنجػػعىػػذاالسػػماعىػػيم ػػؿىػػذهالحالػػة ك تجلػػد

حنلجػػةلػػـلي ػػزك ػػائزةىلمػػاتطػػاكؿمػػفالزمػػاف ىػػمنالعقػػارلػػو إنمػػاتجػػكفىػػذهالعػػيادةإ نػػات
.(1)ادةالسماعنتطاكؿالزمافكمركرهعيادةالسماعمطهقنا كالعاىعيقلدعي

 صور عدم تأثير الشيادة عمى انتزاع العقار من الحائز: .3

 إذا كانت بينة المدعي شيادة سماع: -أ 

ا ػ ؿإذااد  عػ صنعػدمػركرمػدةالحلػازةالمانعػةمػفسػماعالػد كل كجػافمعػذكرن
اأكىنػػاؾمػػانعآ ػػرمنعػػومػػفرىػػعالػػد كل ىػػإفد ػػكاهاأكقاصػػرنىػػذهالمػػدةجػػمفلجػػكفبائننػػ

مهجػو هػ عػيادةالسػماع ىػؿتػؤ رإ نػاتتسمعلعذرهجمانلناىػيالجصػؿال ػاني كا تمػدىػي
عيادةالسماع ه الحجـلو 

 لنتزعالمهؾمفالحائزنتقدلـالمد يعيادةالسػماعنلنػة هػ مهجػولهعقػار ك لنتجػع
إ نػػاتكلسػػتمرالمهػػؾلكاعػػعاللػػد ىػػ لنػػزعنعػػيادةالسػػماعمػػفلػػدالحػػائز لفنيػػاالمػػد ي 

ةالمػػد يمهجػػوننلنػػإ نػػاتالمهػػؾنعػػيادةالسػػماعلجػػكفلهحػػائزك ل نػػتلهمػػد ينػػؿ نػػدمػػف
.(2)للملفف أكالعاىدكالأقكلمفعيادةالسماع جالعاىد

  

                                                           

( المػػاكردم الحػػاكمىػػيالجقػػوالعػػاىعي16/155)( السر سػػي المنسػػكط4/34)(مالػػؾ المدكنػػةالجنػػرل1)
(كىيالمندعذجرانفمجهحتعقلبالمذىب ه مف10/152)( انفمجهح المندععرحالمقنع17/36)

كذجرأفظاىرج ـالمؤلؼلعمؿالقصلرة كذلؾىيالمعالنػة أمػارألعلئناىيلدإنساف"مدةطكلهة" 
 عيادةالسماعىيالمدةالقرلنةلمجفك لتعذرالكصكؿلهعاىدالمعالف.

 (.1/198)( التسكلي الني ةعرحالتحجة4/197)(الدسكقي حاعلةالدسكقي2)
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 إذا شيد الشيود أن العقار كان في يد المدعي: -ب 

إذااد ػ عػ ص هػ كاعػػعاللػدأفالعقػارالمتصػػرؼىلػوىػكمهجػػو قنػؿمعػيالمػػدة
ا نعيدأنارألنػاالعقػارجػافتحػتلػدهسػانقنالمانعةمفسماعالد كل ك ا نالنلنةعيكدقالكا:

ىإنػػػو لنػػػزعالعقػػػارمػػػفكاعػػػعاللػػػدلهمػػػد يلف كلػػػـلػػػذجركاىػػػيعػػػيادتيـأنػػػومهػػػؾلهمػػػد ي
.(1)لنةلـتجفم نتةلهمهؾالعيكدكالن

 ولم يحمف: اإذا أقام المدعي شاىدً  -ج 

 ػػدؿكاحػػد كأنػػ أف مهجلتػػولرضتحػػتلػػدآ ػػر كعػػيدلػػوعػػ صه إذااد ػػ عػػ صه
لحهػػؼمػػػعالعػػػاىدر ػػا ننقػػػدكـعػػػاىدآ ػػػر أكجػػافالقاعػػػي لػػػرلالعػػاىدمػػػعاللمػػػلف ىػػػإف

ىلػوننلعػوأكىنتػو كذلػؾلفنلنتػولػـالعقارلنق معمفىكتحػتلػدهكلحػؽلػوأفلتصػرؼ
 .)2)تجفجامهة

  

                                                           

(.4/224)(الدردلر العرحالجنلر1)
 (.4/190)( الدسكقي حاعلةالدسكقي1/197)ملارة عرحانفمحمد(2)
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 المبحث الثاني
 أثر التقادم في تممك العقار بوضع اليد عمى الممكية

ــك، و  ــف المم ــي الفصــل األول عــن تعري ــوتحــدثُت ف ــرُت تعريف  أقســامو وخصائصــو، واخت
منســوبة ، والممكيــة ىــي (1)اختصــاص التصــرف والنتفــاع الشــرعي فــي الشــيء ممــن يممكــو""بـــ

، وأثـر تقـادم تممـك عمييا الممكوتأثير وىنا في ىذا المبحث سأتحدث عن أنواع األيدي  ،لمممك
 العقار بوضع اليد عمى الممكية، والنظرة الفقيية لمتسجيل العقاري.

 أنواع األيدي: -أوًل 
 ىيػػذهاللػػدالتػػي(2):كىػػيجلػػدالغاصػػبالػػذمرآهالنػػاسلغصػػب قػػارنايــد مبطمــة ظالمــة -أ 

فإنيا تبطـل الممـك  النياالناستغصب قارنا كأنجر هلوالمالؾىكرنا لكرىعتلهقعا 
ًَىَوا ذَوأْمُيٌُا   : فقـال تعـالى  فكاععاللدباصبلػـلتمهػؾالعقػارنك ػوحػؽإ إذول تثبتو

اًِ ىِرَووأْمُيٌُا فَزِّقًووا ٍِووِْ مٍَْووٌَاهِ اىنَّوواصِ تِاىْوواِثٌِْ ًَمَّْوورٌُْ ذَعْيََُووٌَُ مٍَْووٌَاىَنٌُْ تَْْوونَنٌُْ تِاىْثَاطِوووِ ًَذُووتْىٌُا تِيَووا ئِىَووَ اىْحُنَّوو 
(3)،

ا ىػ تػد ؿىػذهاللػدىػيىكأجؿأمكاؿالناسنالناطؿ  ل نتالعرعنومهجنػ:كالغصب
جكنيادالةأكناقهةلهمهجلة مادامػتالنلنػةحاعػرةكأنجػر هلػوالتصػرؼل  ؼالعهما 

 ا.العقارىكرنىي
ىػػيلػػدمتصػػرىةىػػي قػػارزمػػفطكلػػؿ نإ ػػارةكا  ػػارةكننػػا كىػػدـمػػفيــد عادلــة محقــة:  -ب 

أنػوبلرأفلنجر هلوأحدمعاعػتيارهنعػدـالسػطكةكالعػكجة ىػإذا ػا نعػدهمػفلػد ي
لعػػالفتصػػرؼكاعػػعاللػػدمػػدةطكلهػػةمػػفبلػػرأفلنجػػربصػػبىػػذاالعقػػار نعػػدماجػػاف

 .فالممك ىنا لواضع اليد (4)هـىلوجذبالمد ي كأفلدالكاعع ادلة هلو ىإنوىنالع

ــة -ج  ــد محتمم لمجػػفأفتجػػكفمحقػػةكلمجػػفأفتجػػكفمنطهػػة ىيػػذهاللػػدالتػػي تجػػكف:(5)ي
ةمػفالػزمفمػفبلػرمػد أكتؤجػدتصػرىوالمسػتمر مؤجدةأفكاعػعاللػدباصػبنالنلنػة

                                                           

صانظػػر:المنحػػثالكؿالجصػػؿالكؿ كنلنػػتأفالمهجلػػةىػػيمنسػػكنةلهمهػػؾ كلػػـلعرىيػػاالجقيػػا سػػانقا(1)
(8).

(.1/167)انفالقلـ الطرؽالحجملة(2)
 (.188)آلة سكرةالنقرة(3)
(.1/167)انفالقلـ الطرؽالحجملة(4)
(.1/167)انفالقلـ الطرؽالحجملة(5)
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القاعػػػيالمهػػػؾلحػػػدالمػػػد للفإ نػػػمقربكأقػػػكلإنجػػػارىإنيػػػاتػػػكردا حتمػػػاؿ ىػػػ ل نػػػت
ا ه بصنوك لنزعمهؾمالؾمفالنلناتإل الصكاب ىالعارعالحجلـ لعلفباصنن

  لده ىيذهاللدا تهؼىلياالعهما ىؿىيناقهةلهمهجلةأـجكنيادالة ه المهجلةىقط
ممـا سـبق أن اليـد الغاصـبة ل تثبــت الممـك لمغاصـب واضـع اليـد، أمـا المتصــرفة  فيتبـين

 ا ليا.فينظر بيا إلى أقوى البينات، ويحكم تبعً  يا يحكم بيا بالممكية، والمحتممة فإنا طوياًل زمنً 

 :(1)أثر تقادم تممك العقار بوضع اليد عمى الممكية -ثانًيا
ىيالجصؿال انيأفكععاللد ه  قار ةمػفالػزمفمػعتصػرؼكاعػعاللػدمػد ذجرتي

تصرؼالم ؾجإ ارةكا  ارةكىدـكننا  مفبلرك كدمنجر هلػو مػانعمػفسػماعالػد كل 
 ىيؿذلؾالتصرؼناقؿلهمهجلةأـأنوداؿ هلياىقط 

أم دال  لناقــىــل ىــو م الزمــان ليــد بالتصــرف مــع تقــادتبــاين الفقيــاء فــي اعتبــار وضــع ا
 عمى قولين: ؟عمى الممك

ةمفالزمفتدؿ ه المهػؾ كذىػبمد قع نمفاللدالمستمرةنالتصرؼالقول األول:  
 .(2)إللو ميكرالعهما مفالحنجلةكنعضالمالجلةكالعاىعلةكالحنانهة

اللػػدىػػيالتصػػرؼ:لػػرلأفالحلػػازةتنقػػؿالمهػػؾلهحػػائز ىاسػػتمراركاعػػعالقــول الثــاني 
ىإنونيالقع ننقػؿالمهػؾلهحػائز كذىػب تصرؼالم ؾمفبلرإنجارأك صكمة

 .(3)إللوانفلكنس كال رعيكنيراـكانفرحاؿمفالمالجلة

  

                                                           

ذجػػرتأقػػكاؿالجقيػػا مػػفحنجلػػةكعػػاىعلةكحنانهػػةأنيػػادللػػؿلهمهػػؾنػػلف نالػػاالحػػدلث ػػفالحلػػازةكاللػػد أمػػا(1)
المالجلةىجانكاممفاستطردىيالحدلث فىذهالمسملةنالدلةكالنصكص.

( انػفن ػلـ 2/277) عػرحملػارةانػفمحمػد( 8/275)الحطاب مكاىػبال هلػؿلعػرحم تصػرال هلػؿ(2)
( 12/208)( انفقدامػة المغنػي17/304)( الماكردم الحاكمىيالجقوالعاىعي7/75)النحرالرائؽ

 (.6/599)الرحلناني مطالبأكليالني 
( الدسػكقي 7/242)( ال رعػي عػرحم تصػر هلػؿ2/417)( 2/424)التسكلي الني ةعرحالتحجة(3)

 (.3/237)( الجعناكم أسيؿالمدارؾعرحإرعادالسالؾ4/234)حاعلةالدسكقي
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 األدلة:

 أدلة القول األول:

 السنة: -أوًل 

 .(1)ا عشر سنين فيو لو"من حاز شيئً "  قال رسول اه .1
ـــة:  أفالحجػػػـل ػػػبلهحػػػائز ىػػػكلػػػو"":المعنػػػ  نػػػدأىػػػؿالعهػػػـىػػػيقكلػػػووجـــو الدلل

 ىػإذاتصػرؼطػكاؿالمػدةتصػرؼالمػ ؾكالمػد يلػراهمػفبلػرإنجػارمػع ػدـك ػػكدنحلازتػو
 هػ المهػؾىلسػتمنسناللػد  مػةكدلػل ن، (2)العذر ك بأفلجكفالقكؿقكؿالحػائزمػعلملنػو

 حجـلهحائزنالمهؾ.لهحائزىيالقعا  كنمك نيال
 القياس: -ثانًيا

إر ا الستار ه المرأةلدؿ ه النجاح كمعرىةالعجاصكالكجا ىيالهقطػةدللػؿ هػ 
أحقلػػةالعػػارؼنيػػا كلقػػاس هليػػااللػػد هػػ العقػػار ىػػإذااسػػتمركاعػػعاللػػدنالتصػػرؼكا نتجػػاع

 .(3)مفبلرمنجر هلوىإنودللؿ ه أحقلةكاععاللدنالمهؾ

 المعقول: -ثالثًا

رؤلةالحائزلتصرؼىيالعقارلننيكليدـكلجرمسنلفطكلهػةمػفبلػرإنجػارمػفأحػد
ا بيد إنسان يتصرف شيئً  ىفقال الرحيباني: "ومن رأ (4) ه تصرىوكلدهلدؿ ه مهجولهعقار

عارة جارة واذ فمو الشيادة بالممك، ألن تصرفو   فيو مدة طويمة كتصرف مالك من نقض وبناء واذ
 .(5)فيو عمى ىذا الوجو بال منازع دليل صحة الممك"

  
                                                           

( ذجػػرهاللنػػانيىػػيالسهسػػهةالعػػعلجة1/418)( نػػابمػػا ػػا ىػػيالقعػػا 394)(أنػػيداكد المراسػػلؿ ح1)
مكعػػػك ةكأ رىػػػاكقػػػاؿ:عػػػعلؼ كقػػػاؿالنسػػػائي نػػػو:لػػػلسن قػػػة انظػػػر:سهسػػػهةالحادلػػػثالعػػػعلجةكال

(.10/430)لأللناني
 (.8/276)الحطاب مكاىبال هلؿلعرحم تصرال هلؿ (2)
 (.4/146)( انفىرحكف تنصرةالحجاـ11/145)القرطني النلافكالتحصلؿ(3)
( انػػف11/145)( القرطنػػي النلػػافكالتحصػػلؿ8/275)الحطػاب مكاىػػبال هلػػؿلعػػرحم تصػػرال هلػػؿ(4)

( المػػاكردم الحػػػاكمىػػيالجقػػػو6/599)( الرحلنػػاني مطالػػبأكلػػػيالنيػػ  2/277)محمػػد عػػرحملػػػارة
 (.12/208)( انفقدامو المغني17/37)العاىعي

 (.6/599)الرحلناني مطالبأكليالني (5)



 

97 

 أدلة القول الثاني:

 السنة: -أوًل 

 .(1)ا عشر سنين فيو لو"من حاز شيئً " : قال رسول اه

ىنقكلػو.أفمفتصػرؼىػيعػي  عػرسػنلف لنسػبلػونلفرسكؿاإلوجو الدللة: 
نمنػولػو:ىحػدلثرسػكؿاإل .(2) ىدؿ ه أفالحلازةتنقػؿالمهػؾالمهؾلو أملنقؿ"ىيكلو"

ػػػا دلػػػدنالهمهػػػؾ ىاسػػػتمرارالتصػػػرؼ عػػػرسػػػنلفلنعػػػئمهئنانًعػػػلنػػػلفأفالحلػػػازةتجػػػكفسػػػنننامي جن
لهحائز.

 المعقول: -ثانًيا

ىمالػوطػكاؿالمػدةالتػيتصػرؼىليػاالحػائزلترتػب هلػوسػقكطمهجل تػوسجكتالمػد يكا 
العقارالمحكز جماأفاستمراركععاللػدمػفبلػرمكا يػةالحػائزأكا  تػراض هػ حلازتػو
مػػفبلػػر ػػذر ا تػػراؼصػػرلحنالمهػػؾ لفمػػدةالحلػػازةجاىلػػةلفلننػػوالمػػد يالحػػائز هػػ 

لفلنقػؿالمهػؾ نػوى ا تدائو ه مهؾبلره  جمػانػلفالحطػابأفالسػجكت(3)ذلؾجهػوجػاؼو
.(4)ى حؽ هلوك تنا ةطهب ماؿإقرارمنطكؽنومفالطالبلهمطهكبكاإلى

ثمرة الخالف:

ةك مرةلجؿقكؿىيىذهالمسملة:ىذاال  ؼلدلنا ه نتل 

لهمهػؾلحجػـنمقتعػاىا لفلػدالحػائزظػاىرة نالنظرلهقكؿالكؿىإفالحلازةتنقػ دلػل ن
الح ائزلكجافمعتػدلنا هػ مهػؾبلػرهأكباصػننالنقػ  هلػوأفىيمهجولهعقار كىذالعنيأف 
لرا عذمتوكلر عالمهؾلصاحنو.

                                                           

للنػػانيىػػيالسهسػػهةالعػػعلجة( ذجػػرها1/418)( نػػابمػػا ػػا ىػػيالقعػػا 394)(أنػػيداكد المراسػػلؿ ح1)
كقػػػاؿ:عػػػعلؼ كقػػػاؿالنسػػػائي نػػػو:لػػػلسن قػػػة انظػػػر:سهسػػػهةالحادلػػػثالعػػػعلجةكالمكعػػػك ةكأ رىػػػا

(.10/430)لأللناني
 (.3/237)الجعناكم أسيؿالمدارؾعرحإرعادالسالؾ(2)
 (.7/242)ال رعي عرحم تصرم هلؿ (3)
 (.8/288)لعرحم تصرال هلؿالحطاب مكاىبال هلؿ(4)
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لهمهػؾ ىػ ل ػكزلمعػ صأفامنعػئناأماالقكؿال ػانيىإنػولقعػينجػكفالحلػازةسػننن
لهمهػؾجالسػنابالد ي انلةلفلم ذحقوأماـالقعا نػؿالحلػازةناسػتمرارالػزمفجانػتسػننن

ال رلمفنلعأكملراثأككصلة.

:سبب الخالف
ىيػكلػو" ىمػنيـمػفرألأف":ىػيالحػدلثالعػرلؼا ت ىيـىيتمكلؿقكؿرسػكؿاإل (1

جـلك بلونلملنو كمنيـمفرألأفالمحكزلجكفمهجونعدحلازةالععرسنلف. الحي

لهتصػرلحننقػؿالمهػؾ فيرٍنيادللؿنالمهػؾلػـلىػإمندأالغصبىياإلس ـ ىمفقاؿإنجار (2
 هلوأفلعلدالعقارلمالجو أمامفصرحننقؿالمهؾ-ميماطاؿالزماف-لفالغاصب

لجػػفإفجػػاف سػػلظؿىػػيمهجػػوىسػػلنق العقػػارىػػيلػػدالحػػائز إذك ػػدأفالنتل ػػةكاحػػدة
لغلرهنوحؽلنق نلنوكنلفرنوأمردلاني.

هػػؾأـأنػػونالمهػػؾ ىػػؿلػػؤدمإلػػ نقػػؿالماصػػرلحنات ػػفالم اصػػمةإقػػرارنا تنػػارالسػػجك (3
.قرلنةدالة ه المهؾ

 القول الراجح:
 أميل إلى اعتبار القول بأن الحيازة المستمرة دليل عمى الممك، وذلك ألمور:

ػػ (1 ؾ هػػ أفالمهػػاقطعلًّػػ كالحلػػازةللسػػتدلػػل نااللػػدمقػػدتتنػػكعباصػػنةأكأمانػػةأكمهجن
إفجافالحؽله صـىسلنق معهقناىيذمتؾإل أفولينلهحائز ىنحجـن ناتلدهمعتن

تهق اإل.

2)  المهػػػؾ لنقػػػؿإ نسػػػنبعػػػر يقطعػػػي جػػػمفلػػػمتينعقػػػدالنلػػػعكلقػػػرالنػػػائعنػػػذلؾ كلف 
الهحػػائز لجػػفلحجػػـلػػواسػػتنادنالهظػػاىرالحلػػازةدللػػؿظنػػي نقطػػعنانتقػػاؿالمهػػؾمطهقنػػ

كاقع.كال

نتل ػػػةالقػػػكؿنػػػمفالحلػػػازةدللػػػؿ هػػػ المهػػػؾأكنقػػػؿلهمهػػػؾكاحػػػدةمػػػفنقػػػا العقػػػارتحػػػت (3
مػػفتػػكازفالحجػػـمػػع ىػػ نػػد اظنلًّػػتصػػرؼكاعػػعاللػػد ىػػ نقطػػعنانتقالػػوجكنيػػادلػػل ن

قاطعناالدللؿ ىإذاجافالدللؿظنلًّ اؿالمهػؾ ىمػفالمستحسػفأفنقػكؿنتقا نحجـنممرو
 دللؿلهمهؾ نظرنالهظاىرلنا ىنذلؾلجكفتكازننانلفالحلازةكالحجـ نيا.نياإ
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 لقػػكؿنػػمفالحلػػازةناقهػػةلهمهػػؾلجػػتحالم ػػاؿلهمػػارقلف ػػفالعػػرلعة النػػاح لف ػػفز توا (4
لتياك نقطػعننقهيػاجلؼ لقػرالعػرعالغصػبكلحجػـننقػؿالمهػؾ ىنقػكؿنػد :ىلقكلكف
 علظكاىرالغصب.نجارالعرإلتمجلدنا

واختمف فقياء المذىب المالكي فـي مقـدار دللـة الحيـازة عمـى الممـك إذا أقـر الحـائز أن 
العقار كان لممدعي لكنو صار إليو ببيع أو ىبة، ىل حيازتو دللة صريحة تقوم مقام شاىدين 

 وذلك عمى قولين: ا؟أم أنيا غير صريحة تقوم مقام شاىد واحد فتستدعي معيا يمينً 

د لةالحلػازة هػ المهػؾد لػةبلػرصػرلحة تنػزؿمنزلػةالعػاىدلفنػؿقول األول:ال 
.(1)كذىبإللوانفرعد تقكـمقاـعاىدكاحدىتستد يمعيااللملفلتدؿ ه المهؾ

د لةالحلازة ه المهؾد لةصرلحة ه المهؾىتقكـمقاـعاىدلفك القول الثاني: 
.(3)كصارإللوالدردلر جمانقهوانفلكنس (2)تتطهبلملفالحائز

 األدلة:

 دليل القول األول:

 المعقول:

لحجػػػـنػػػالنظرىػػػيأحجػػػاـالعػػػرلعةىن ػػػدأفالمعػػػرعقػػػد عػػػؿالع مػػػاتكالمػػػاراتدلػػػل ن
نمقتعػػػاه حلػػػثلتعػػػذرالكقػػػكؼ هػػػ الحقلقػػػة ىقػػػد عػػػؿالمعػػػرعإبػػػ ؽالنػػػاب  مػػػة هػػػ 

كالقتػػؿنهلػػةلقتػػؿنم هيػػا  مػػة   مػػة هػػ مهػػؾالهقطػػة(4)كالعجػػاصكمعرىػػةالكجػػا  الػػد كؿ
.(5) ه العمدلة ىيذاالمنطؽالتعرلعيلندرجتحتوالحلازةىيي  مة ه المهؾ

  
                                                           

( الحطػاب مكاىػبال هلػؿ4/146)( انػفىرحػكف تنصػرةالحجػاـ11/145)القرطني النلػافكالتحصػلؿ(1)
(.8/276)لعرحم تصرال هلؿ

 المدكنػػػةاإلمػػػاـمالػػػؾ( 236 4/234)( الػػػدردلر العػػػرحالجنلػػػر4/235)الدسػػػكقي حاعػػػلةالدسػػػكقي(2)
(4/34.) 

( الحطػػاب مكاىػػبال هلػػؿلعػػرح236 4/234)( الػػدردلر العػػرحالجنلػػر4/34) المدكنػػةمػػاـمالػػؾاإل(3)
 (.8/276)م تصرال هلؿ

، الك ا الذمىيىلومف رقػةأكقرطػاسأكبلػره:العجاص ال لطالذملعدنوالماؿىيال رقة:الكجا (4)

 (.6/346انظر:انفقدامة المغني)

(.8/276)الحطاب مكاىبال هلؿلعرحم تصرال هلؿ(5)
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 دليل القول الثاني:

 المعقول:

كلمػاجانػتجػذلؾ حا ػةلهلمػلف الحلازةنلنةصرلحةتقػكـمقػاـالعػاىدلفىيػيجالنلنػة
الحيـازة كالبينـة القاطعـة ل يحتـاج معيـا "كلعيدلومػاكرد ػفاإلمػاـمالػؾ حلػثقػاؿ: معيا
 .(1)يمين الحائز" إلى

 سبب الخالف:

ىمػػنيـمػف ػػدىانلنػةبلػرجامهػػةىطهػبمعيػػا اللػدىػػؿىػكنلنػػةجامهػةأـناقصػةظػاىر .1
 ىانلنةجامهةىهـلطهنكااللملف. دُّكاللملف كآ ركف

د ػاإلػ الت نػتمػفحػكزه الهمد ي ىصارإللوننلعأكىنةنالمهؾسانقنا تراؼالحائز .2
أج ر ندالقائهلفناللملف.

ر ػا السػتكر ىمػنيـمػفرألأنيػاتقػكـمقػاـمعرىػةالعجػاص .3 القلاس ه معرىةالهقطةكا 
ر ػػػا السػػػتكر كتهػػػؾتتطهػػػبلملننػػػامعيػػػا ىقػػػاس هليػػػاظػػػاىرلػػػدالحػػػائز كآ ػػػركفلػػػـ كا 

ر ا الستكرىهـلطهبنلنة.لعتن ركاظاىراللدجمعرىةالعجاصكا 

 القول الراجح:
 وذلك ألمور: ،أميل إلى ترجيح القول بطمب اليمين من الحائز

 كىنػاالحػائز(2)النلنة ه مفاد  كاللملف ه مفأنجر"القا دةالعامةىيالقعا :" .1
المهجػػو ك سػػلماأفاللػػدمتمجلػػدنمػػد   هلػػومنجػػرلػػد كلالمػػد يلطهػػبمنػػوالنلنػػة

الدمهؾأكأمانة.للستدائمن

رهنلملنوناإلك زا لملفالغمكس ىإنوقدلترا ع ػفذج لتغهلظالمر ه الحائز ىإفٍ .2
 لدهكلقرنمهؾالمد  لهعقار.

امػفالحػػائزلملننػػبىهىػػا تػراؼالحػػائزنالمهػؾسػػانقنا لسػتد يمػػفالقعػا زلػػادةت نػت ىطى .3
 تؤجدمهجو.

                                                           

 (.236 4/234)الدردلر العرحالجنلر(1)
(.1/65)التسكلي الني ةعرحىيالتحجة(2)
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وفي خاتمة ىذا المبحث فإن الدول فـي عصـرنا الحاضـر اجتيـدت لتوثيـق العقـود حفًظـا 
وىـذا يحقـق مقصـد  ،لمحقوق، وعينت جيات مختصة لذلك كعقـود الـزواج والعقـارات والسـيارات

ي ناقشـيا شـكالت التـيـر مـن اإلالمشرع في حفظ الحقوق واستقرار المعامالت، وبنـاًء عميـو كث
 الفقياء القدامى ينبغي أن تنتيي بالتوثيق.
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 :الخاتمة
م كىقنيإلتمامو كأسملوتعال أفلجػكفنمػاكدياإلىالذمجر منيىي اتمةىذاالنحث أحى

لرعػػلو ك هػػ الك ػػوالػػذملرعػػلو كأفلنجعنػػينػػو كلىنجىػػعبلػػرمنػػو كىػػذالػػد كنيلعػػرًضمػػا
إللومفنتائجىتكصه ي:تكتكصلاتجا تي

 النتائج: -أوًل 
 من خالل البحث رأيُت الوصول لبعض النتائج وىي:

ىػيا تصػاصالتصػرؼكا نتجػاعالعػر يىػيالعػي ممػف:إلػ المهػؾ منسػكنةالمهجلػة .1
لمهجو.

 ىػػيكعػػعاللػػدناسػػتمرار هػػ العػػي كالتصػػرؼىليػػاتصػػرؼالمالػػًؾىػػيمهجػػو:الحلػػازة .2
ار لوضع اليد.استمر ىيأمأفالحلازة

 ل نػػتكعػػعاللػػد هػػ العقػػارإ نالنلنػػةالكاعػػحةك ل نػػتنجػػؿمػػالػػكردالتيمػػةمػػف .3
قرارالمػد   نإقرارا  راتصادؽكتكاىؽال صملفأماـالقعا للتمهؾأحدىما قارن كا 

نمفلػدهأمانػةكالمهػؾلغائػبىػ ل نػتنػإقرارىػذاالمػد   هلػوالمهػؾلهغائػب جمػا هلو
أفالقاعيإذا هـالمهؾلج ف ل نتالمهؾكالحجـنعهمو.

اللػػدنلنػػةكاعػػحة نػػاتكعػػعاللػػد هػػ المنقػػكؿل نػػتنالمعالنػػةكالمعػػاىدةىػػ لعػػترطإل .4
صرلحة.

سػنة ة عػرازةال انبلهعقارنعػدمػركر مػسلالمدةالمانعةمفسماعالد كل ه ح .5
مػدةأقصػردُّأنيػاتعػناالع كر هػ أدلػةكنلنػات جمػاىنمركرىذهالمدةإفتدا لالمجفل

مػػػفال   ػػػلفأكالرنعػػػلفالتػػػيلمجػػػفىليػػػاتػػػدللسالمجائػػػدكالتزكلػػػر كنتحدلػػػدىػػػذهالمػػػدة
ىلعتنرجػؿقػاضالمػدة فالقعاةكسدناباليكلم إ انة نتظاـالقعا ك دـت نطو

الج ػػرةلننػػذجػػؿىػػكلكألسػػر هػػ القعػػاةاللػػكـنظػػرنلجػػفنتحدلػػدالمػػدة التػػيارتػػملإلليػػا
القعالاالمكجهةإلليـ.

كلد ؿىلػومػا هػ الرض إذ لتصػكر اتجؽالعهما  ه جكف كىرالعقارالرض .6
انػؿ نػدك كد قارمفبلرأرض ىالنساتلفكالع اركالػزرع تعػدنحػدذاتيػا قػارن

فك ػػػدتىػػػذهالنسػػػاتلفكحػػػدىاىإنيػػػاتعػػػد امػػفأرضتعػػػمنياىتعػػػدمػػػعالرض قػػػارن كا 
 نػػػػؿجانػػػػتاكىرلًّػػػػ ا ىتنػػػػالف نػػػػاراتالجقيػػػػا ىػػػػيتعرلػػػػؼالعقػػػػار لعػػػػدا ت ىنػػػػمنقػػػػك ن
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الرض":ػ ناراتيـمتنالنةىيالتم لؿلمالقاـ ه العقار ك هلوا ترتتعرلؼالعقارن
ال انتةكماحكتيامما لمجفنقهوأكتحكلهومػفمجػاف  ػردكفتغلػرىلئتػوجننػا أك

.ع رأكبرس"

تنعنػػاىل تهػػؼمػػف تقسػػلـالجقيػػا لهعقػػاراتتقسػػلـا تيػػادمبلػػرتػػكقلجي .7 إلػػ زمػػافو زمػػافو
نعض.إل ملاتأكتغلرالمجنةكعـنععيا  ت ؼالمس

التقادـ ندالقدام ساكلمركرالزمفىاستعمهكاالتقادـللعنر فمركرالزمفكلـلجردكا .8
نؿا تيدالجقيػا المعاصػركفىػيتعرلجػونا تنػارالنػابالػذمكردىلػو  انوا اصًّتعرلجن

جالتقادـىيالعقكناتكالحدكدكالقعا .

المتركجػػةكالممهكجػػػة لمجػػفتمهجػػونكعػػعاللػػدنػػممحػػاؿجالراعػػيمػػاالعقػػاراتمنيػػا .9
راعػينمسكغعر يجالراعيالمكقكىةكالحجكملػةكأ لمجفتمهجوإ مالهغلر كمنيا

الحم  كمنيامالمجفتمهجومفبلرقلدكىيماسكلذلؾ.

لفقرنيػاقػدلػد كإلػ  الراعيالمكاتالقرلنةمفالعمراف ندىليامفإ  ـاإلمػاـ .10
أنػػولتعػػلفجمػػا أكعػػميالهمػػدف أمػػاالنعلػػدةال رنػػةىلستحسػػفإ ػػ ـاإلمػػاـاسػػت مارىا

 مارىػػػاإامنيػػػامػػػاداـناسػػػتطا تيـكؤتجػػػاعنمػػػاعػػػاحالم ػػػاؿلهر لػػػةا ن هػػػ اإلمػػػاـىسػػػ
حلاؤىا.  كا 

تقػادـكعػعاللػػد هػ العقػػارنمػركرالػػزمفمػفبلػرم اصػػمةأكإنجػارلمنػػعمػفسػػماع .11
 د كلالمد ي.

 هػ النلػعمػف .12 إذاساكـع صآ ر ه النلعأكاإل ارةلعقػارمػاأكعػاىدمػفلسػاـك
 تسػمعد ػكاه ذلػؾنػمفسػجكتو نػدىػالمهؾ ـنعدمدةاد   بلرإنجارأكم اصمة

 ةاإلقرارنالمهؾلغلره.نزلالمساكمةنم

فمػػػرالزمػػػافمػػػفبلػػػرم اصػػػمة هػػػ تصػػػرؼ .13 ىنػػػاؾأ ػػػذار تمنػػػعسػػػماعالػػػد كلكا 
نػػرىػػإذا ػػادالمسػػاىركالغائػػبكج جالسػػجركالغلنػػةكالصػػغركال نػػكفكاعػػعاللػػدنالعقػػار

 لؾالعقارىتسمعد كاه.ذالصغلركأىاؽالم نكف ـاد  

 لطالػػبنالنلنػػة هػػ مهجػػو كاعػػعاللػػدلفحالتػػوتكاىػػؽالظػػاىرىيػػكأقػػكلالمتػػدا للف .14
ػػػأنػػػو لطهػػػبمنػػػونلػػػافسػػػنبمهجػػػولهعقػػػارإ إذاأقػػػرنجػػػكفالصػػػؿسػػػانقنجمػػػا اامهجن
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 نػوىػيبالػبأحكالػوإرث لجهػؼننلػافسػنبالمهػؾ إذلهمد ي كجذاىيالحائزالكا
 لعهـجؿعي  فمكر و.

التػينظرلػة ػدـسػماعالػد كلتقرلػر الجالجقيا مسائؿتقادـكععاللػد هػ العقػارن .15
مػػعبالػػاتكمقاصػػدالعػػرعمػػفاسػػتقرارالمعػػام تكالقعػػا  كتجػػذلبةمتنابمػػتانطهقػػ

ةمػفالػزمفمػفبلػرإنجػار ك تػدعم ػا نمػد العرؼلمفلمر هػ مػفلتصػرؼنمهجػو
ىعهلػوأفلرا ػععػملرهانؿنلنتأفمفجانػتلػدهبصػنن لهغصبأفلتجع نلفالناس

 كذمتوقنؿلقا رنوكلعلدالمهؾلصاحنو.

إفنػػلفالمػػد   هلػػوأفالعقػػارانتقػػؿإللػػومػػفالمػػد يأكأ ػػداده  ػػـ ػػا نعػػيكدأك .16
يكعػعاللػدعػيكدسػماعىإنػولقنػؿمنػوالعػيكد هػ كعػعلػده كلقنػؿعػيكدالسػماعىػ

قػدإذإذلتعػذرالحصػكؿ هػ العػيدا نم لػانيـنمػركرالزمػاف ةطكلهػةمػد  ه  قػارل
 أكلنتييأ هيـ.فلغلنك

ا نمهػؾالػدللؿالقطعػيجػكفىػذاالحلازةىيدللؿ هػ المهػؾ كللسػتناقهػةلهمهػؾ لن ػ .17
لػػؿالقطػػع نحجػػـنػػؿلحجػػـالقعػػاةنػػالظف ىمػػادمنػػالػػـنحصػػؿ هػػ دل العقػػارلجػػ ف

 نقطعانتقاؿالمهؾ.

ىلطهػبمػفكاعػعاللػدلمػلفزلػادةىػي نلنػةناقصػةدعػلظاىراللد لعدنلنةجامهةنؿ .18
 الت نتكتغهلظنا ه الحائزنالحهؼناإل.
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 ًالتوصيات: -اثاني 
ػػامػػفسػػماعالػػد كلنمػػركر مسػػة عػػر تقنػػلفالمػػدةالمانعػػة .1  لجكنيػػامػػدةلقػػؿىليػػاامن

التدللسكالتزكلركتدنلرالمجائد كلمجفلهقعا الع كر ه نلناتىيالقعلة.

تجعلؿدكرالػدكائرالمك قػةلهعقػكدىػيالعقػاراتكتعػ لعالنػاس هػ تسػ لؿالعقػاراتىػي .2
ىػػذهالػػدكائر لتسػػيلؿىػػضالنزا ػػاتالمرىك ػػةىػػيالقعػػا  هػػ العقػػارات ىتجػػكفالعقػػكد

صػػدارالحجػػاـتنعنػػاليػػذها عػػكدةإلليػػاكأ ػػذالنلنػػاتمنيػػا كالكأسػػنابالتمهػػؾمك قػػةلسػػيؿ
النلنات.

نالحسػػنافتمهػػؾالراعػػيالمػػكاتالتانعػػةلهػػدكؿ مػػعال ػػذتػػنظـكعػػععػػكانطكعػػركط .3
نعػػاشاقتصػػادا إحلػػا المػػكاتلتنملػػةا سػػت ماركىػػتحالم ػػاؿكتعػػ لع امػػةالنػػاس هػػ 

 الدكلة.

  



 

106 

 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
  



 

107 

 المصادر والمراجع
 .القررن الكريم 

النيالػةىػيبرلػبالحػدلثـ(.1979-ىػػ1399انفال لر المنارؾنفمحمدأنكالسػعادات.)
محمكدمحمدالطناحي.)د.ط(.نلركت:المجتنةالعهملة-تحقلؽ:طاىرأحمدالزاكلكال ر.

الطػرؽالحجملػةىػيالسلاسػةانفالقلـ محمدنػفأنػينجػرألػكبالزر ػيأنػك نػداإل.)د.ت(.
.تحقلؽ:د.محمد ملؿبازم.)د.ط(.القاىرة:مطنعةالمدني.العر لة

المغػػربىػػػيترتلػػػبـ(.1979انػػفالمطػػػرز أنػػكالجػػػتحناصػػرالػػػدلفنػػف نػػػدالسػػلدنف هػػػي.)
.حهب:مجتنةأسامةنفزلد.1ك ندالحملدم تار.ط.تحقلؽ:محمكدىا كرمالمعرب

.)د.ط(.نلػػركت:دارىػػتحالقػػدلرجمػػاؿالػػدلفنػػف نػػدالكاحػػدالسلكاسػػي.)د.ت(.انػػفاليمػػاـ 
الججر.

.)د.ط(.عػػرحىػػػتحالقػػػدلرانػػفاليمػػػاـ جمػػػاؿالػػدلفمحمػػػدنػػػف نػػدالكاحػػػدالسلكاسػػػي.)د.ت(.
نلركت:دارالججر.

.م مػكعالجتػاكل.ـ(2005ىػػ/1426الدلفأنكالعناسأحمدنف ندالحهلـ.)انفتلملة تقي
.)د.ـ(.دارالكىا .3 امرال زار.ط-تحقلؽ:أنكرالناز

صحلحانفحنافنترتلبـ(.1993-ق1414انفحناف محمدنفحنافنفأحمدأنكحاتـ.)
رسالة..نلركت:مؤسسةال2.تحقلؽ:ععلبالرنؤكط.طانفنهناف

المطالػبالعاللػةنزكائػدىػػ(.1419انفح ر أنكالجعػؿأحمػدنػف هػينػفمحمػدنػفأحمػد.)
.السعكدلة:دارالعاصمة دارالغلث.1.طالمسانلدال مانلة

نهػكغالمػراــ(.2014-ىػػ1435انفح ر أنكالجعؿأحمدنف هينفمحمدنفأحمد.)
.الرلاض:دارالقنس.1سلفالجحؿ.طتحقلؽ:ماىرلامفأدلةالحجاـ.

.تحقلػػؽ:أحمػػدنػػفىػػتحالنػػارمعػػرحصػػحلحالن ػػارمق(.1379انػػفح ػػر أحمػػدنػػف هػػي.)
 هينفح ر.)د.ط(.نلركت:دارالمعرىة.

تحقلؽ:ل نةإحلا التراثالعرني.)د.ط(.المحه .انفحـز  هينفأحمدنفسعلد.)د.ت(.
دة.نلركت:دارا ىاؽال دل
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-ىػػػ1421انػػفحننػػؿ أحمػػدنػػفمحمػػدنػػفحننػػؿنػػفىػػ ؿنػػفأسػػدالعػػلنانيأنػػك نػػداإل.)
 ػػػػادؿمرعػػػػػد -تحقلػػػػؽ:عػػػػعلبالرنػػػػػؤكطمسػػػػنداإلمػػػػاـأحمػػػػػدنػػػػفحننػػػػػؿ.ـ(.2001

.)د.ـ(.مؤسسةالرسالة.1كآ ركف.ط

الرنػؤكطتحقلػؽ:عػعلبمسنداإلمػاـأحمػدنػفحننػؿ.ـ(.1999ىػ 1420انفحننؿ أحمد.)
كآ ركف.)د.ـ(.مؤسسةالرسالة.

مسػػائؿأنػػي ـ(.1993-ىػػػ1414انػػفرعػػد محمػػدنػػفأحمػػدنػػفرعػػدالقرطنػػيأنػػيالكللػػد.)
.المغرب:دارا ىاؽال دلدة.2محمدالحنلبالت جاني.ط :رعد.تحقلؽالكللدانف

.جتػػابالمػػكاؿانػػفسػػ ـ أنػػك ينلػػدالقاسػػـنػػفسػػٌ ـنػػف نػػداإلاليػػركمالنغػػدادم.)د.ت(.
تحقلؽ: هلؿمحمدىراس.)د.ط(.نلركت:دارالججر.

.منػػارالسػػنلؿىػػيعػػرحالػػدللؿـ(.1989-ىػػػ1409انػػفعػػكلاف إنػػراىلـنػػفمحمػػدنػػفسػػالـ.)
س مي.)د.ـ(.المجتباإل7تحقلؽ:زىلرالعاكلش.ط

-ىػػػػ1412انػػػف انػػػدلف محمػػػدأمػػػلفنػػػف مػػػرنػػػف نػػػدالعزلػػػز انػػػدلفالدمعػػػقيالحنجػػػي.)
.نلركت:دارالججر.2.طردالمحتار ه الدرالم تارـ(.1992

الجاىيىيىقوأىؿـ(.1980-ىػ1400انف ندالنر أنك مرلكسؼنف نداإلنفمحمد.)
 الرلاضالحدل ة..الرلاض:مجتنة2.طالمدلنةالمالجي

انػػػػف نػػػػدالنر أنػػػػك مػػػػرلكسػػػػؼنػػػػف نػػػػداإلنػػػػفمحمػػػػدنػػػػف نػػػػدالنػػػػرنػػػػف اصػػػػـالنمػػػػرم
.تحقلؽ:محمدمحمػدأحلػدكلػدالجاىيىيىقوأىؿالمدلنةـ(.1980-ق1400القرطني.)

الرلاض:مجتنةالرلاضالحدل ة.-.السعكدلة2مادلؾالمكرلتاني.ط

)د.ط(.مع ػػـمقػػاللسالهغػػة.ـ(.1979-ىػػػ1399ا.)انػػفىػػارس أحمػػدنػػفىػػارسنػػفزجرلػػ
)د.ـ(.دارالججر.

-ىػػػػػ1406انػػػفىرحػػػػكف إنػػػػراىلـنػػػػف هػػػينػػػػفمحمػػػػد انػػػػفىرحػػػكف نرىػػػػافالػػػػدلفاللعمػػػػرم.)
.مجتنػػػػػةالجهلػػػػػات1.طتنصػػػػػرةالحجػػػػػاـىػػػػػيأصػػػػػكؿالقعػػػػػلةكمنػػػػػاىجالحجػػػػػاــ(.1986

الزىرلة.

الجػاىيـ(.1994-ىػػ1414انفقدامة أنكمحمدمكىؽالدلف نداإلنفأحمدنػفمحمػد.)
 .)د.ـ(دارالجتبالعهملة.1.طأحمدىيىقواإلماـ
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المغنيىيق(.1405انفقدامة مكىؽالدلف نداإلنفأحمدنفقدامةالمقدسيأنكمحمد.)
كت:دارالججر.نلر1.طىقواإلماـأحمدنفحننؿالعلناني

ىػػػ(.1419انػػفج لػػر أنػػكالجػػدا إسػػما لؿنػػف مػػرنػػفج لػػرالقرعػػيالنصػػرم ػػـالدمعػػقي.)
.تحقلؽ:محمدحسلفعمسالدلف.نلركت:دارالجتبالعهملة.تجسلرالقرآفالعظلـ

تحقلؽ:الندالةكالنيالة.ـ(.1988-ق1408انفج لر انيالجدا اسما لؿنفج لرالدمعقي.)
.نلركت:دارإحلا التراثالعرني.1يعلرم.ط ه

.تحقلؽ:محمدىؤاد ندسنفانفما وانفما و محمدنفلزلدأنك نداإلالقزكلني.)د.ت(.
الناقي.)د.ط(.نلركت:دارالججر.

عػرحملػارةـ(.2000-ىػػ1420انفمحمد أنػي نػداإلمحمػدنػفأحمػدنػفمحمػدالمػالجي.)
: ندالهطلؼحسف ندالرحمف.)د.ط(.نلركت:دارالجتبالعهملة..تحقلؽالجاسي

المنػػدععػػرحالمقنػػع.ـ(.2003ىػػػ/1423انػػفمجهػػح إنػػراىلـنػػفمحمػػدنػػف نػػداإلنػػفمحمػػد.)
)د.ط(.الرلاض:دار الـالجتب.

نف ه  أنكالجعؿ  ماؿالدلفانفمنظكرالنصارمالركلجعػ  انفمنظكر محمدنفمجـر
.نلركت:دارصادر.3.طلسافالعربىـ(. 1414اإلىرلق .)

.2.طالنحػػػرالرائػػػؽعػػػرحجنػػػزالػػػدقائؽانػػػفن ػػػلـ زلػػػفالػػػدلفنػػػفإنػػػراىلـنػػػفمحمػػػد.)د.ت(.
 نلركت:دارالمعرىة.

–)د.ط(.نلػركتالعػناهكالنظػائر.ـ(.1980ىػػ 1400انفن لـ زلفالعانػدلفنػفإنػراىلـ.)
 لعهملة.لنناف:دارالجتبا

.)د.ط(.نلركت:دارالجتػابسنفأنيداكدأنكداكد سهلمافنفالععثالس ستاني.)د.ت(.
العرني.

.تحقلػػػؽ:عػػػعلبالرنػػػاؤكط.المراسػػػلؿق(.1408أنػػكداكد سػػػهلمافنػػػفالعػػػعثالس ً ٍسػػػتاني.)
.نلركت:مؤسسةالرسالة.1ط

)د.ط(.العقػػػدىػػػيالعػػػرلعةاإلسػػػ ملة.المهجلػػػةكنظرلػػػةـ(.1996أنػػػكزىػػػرة محمػػػدأنػػػكزىػػػرة.)
نلركت:دارالججرالعرني.
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.1تحقلػػؽ:محمػػد ػػكضمر ػػب.طتيػػذلبالهغػػة.ـ(.2001الزىػػرم محمػػدنػػفأحمػػدنػػف.)
 نلركت:دارإحلا التراثالعرني.

ق1432آؿالعلخ  ندالهطلؼنف نػدالعزلػزنػف نػدالػرحمفنػف نػدالهطلػؼآؿالعػلخ.)
.1.ط:الحلػازةكالتقػػادـىػػيالجقػواإلسػػ ميدراسػػةمقارنػةنالقػػانكفالكعػػعي.ـ(2011–

نلركت:الدارالعرنلةلهمكسك ات.

سهسػػػػهةالحادلػػػػثـ(.1992-ىػػػػػ1412اللنػػػػاني محمػػػػدناصػػػػرالػػػػدلفأنػػػػك نػػػػدالػػػػرحمف.)
.السعكدلة:دارالمعارؼ.1.طالععلجةكالمكعك ةكأ رىاالسلئىيالمة

.صػحلحسػنفانػفما ػةـ(1997–ق1417 محمدناصرالدلفأنػك نػدالػرحمف.)اللناني
 .)د.ـ(.مجتنةالمعارؼ.1طععلؼسنفانفما ة.-

إركا الغهلػػؿىػػيت ػػرلجأحادلػػثمنػػارـ(.1985-ىػػػ1405اللنػػاني محمػػدناصػػرالػػدلف.)
 .نلركت:المجتباإلس مي.2.طالسنلؿ

)د.ط(.الرلاض:مجتنةالمعارؼ.السهسهةالصحلحة.ف.)د.ت(.اللناني محمدناصرالدل

)د.ط(.ا سػػجندرلة:صػػحلحكعػػعلؼال ػػامعالصػػغلر.اللنػػاني محمػػدناصػػرالػػدلف.)د.ت(.
مرجزنكراإلس ـلنحاثالقرآف.

ىػػ(.1332النا ي أنكالكللدسهلمافنف هؼنفسعدنفألػكبنػفكارثالت لنػيالقرطنػي.)
.مصر:مطنعةالسعادة.1.طالمنتق عرحالمكطإ

.2.طمرعػػػدالحلػػػرافإلػػػ معرىػػػةأحػػػكاؿاإلنسػػػافـ(.1891-ىػػػػ1308ناعػػػا محمػػػدقػػػدرم.)
نك ؽ:المطنعةالجنرلالملرلة.

حاعػػػلةالن لرمػػػي هػػػ عػػػرحمػػػنيجالطػػػ بالن لرمػػػي سػػػهلمافنػػػف مػػػرنػػػفمحمػػػد.)د.ت(.
.ترجلا:المجتنةاإلس ملة.)د.ط()الت رلدلنجعالعنلد(.

ـ(ال ػػامعالصػػحلحالم تصػػر.1987–ق1407الن ػػارم محمػػدنػػفإسػػما لؿأنػػك نػػداإل.)
نلركت:دارانفج لر-.اللمامة3تحقلؽ:مصطج دلبالنغا.ط

.)د.ط(.تػارلخالجقػواإلسػ ميكنظرلػةالمهجلػةكالعقػكدنػدراف نػدرافأنػكالعلنػلفنػدراف.)د.ت(.
 (.دارالنيعةالعرنلة.)د.ـ
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–نظرلػػةالتقػػادـكتطنلقاتيػػاىػػيالتعػػرلعال نػػائيـ.(.2014-ق1435نراىمػػي  نػػدالجػػرلـ.)
 رسػػالةما سػػتلر.دراسػػةمقارنػػةنػػلفالجقػػو كالتعػػرلعال نػػائيال زائػػرم-الحػػدكدأنمكذ ػػا

 )د.ط(.ال زائر: امعةالكادم.

الركضالمرنػععػرحزادالمسػتنقعىػيا تصػار منصكرنفلكنسنفإدرلس.)د.ت(.النيكتي
.تحقلؽ:سعلدمحمدالهحاـ.)د.ط(.نلركت:دارالججر.المقنع

جعػاؼالقنػاعق(.1402النيكتي منصكرنفلكنسنفصػ حالػدلفانػفحسػفنػفإدرلػس.)
(.نلركت:دارالججر..تحقلؽ:ى ؿمصلهحيمصطج ى ؿ.)د.ط فمتفاإلقناع

ٍكً ردمال راسػاني.) ٍسرى ـ(2003-ىػػ1424النليقي أحمدنفالحسلفنف هينفمكس ال ي
 .نلركت:دارالجتبالعهملة.3.تحقلؽ:محمد ندالقادر طا.طالسنفالجنرل

ٍكً ردمال راسػاني.) ٍسرى (.ـ1991-ىػػ1412النليقي أحمدنفالحسلفنف هينفمكس ال ي
.ناجسػتاف: امعػةالدراسػات1.تحقلػؽ: نػدالمعطػيأمػلفقهع ػي.طمعرىةالسنفكا  ػار

اإلس ملة دمعؽ:دارقتلنة.

ٍكً ردم.) ٍسػػرى السػػنفـ(.1989-ىػػػ1410النليقػػي أحمػػدنػػفالحسػػلفنػػف هػػينػػفمكسػػ ال ي
ػناجسػػتاف: امعػػةا1تحقلػػؽ: نػػدالمعطػػيأمػػلفقهع ػػي.طالصػػغلر. لدراسػػات.جراتعػػي
اإلس ملة.

سػػنفـ(.1975-ىػػػ1395الترمػػذم محمػػدنػػف لسػػ نػػفسىػػٍكرةنػػفمكسػػ نػػفالعػػحاؾ .)
نػراىلـ طػكة.طالترمذم .مصػر:2.تحقلػؽ:حمػدمحمػدعػاجركمحمػدىػؤاد نػدالنػاقيكا 

 مطنعةمصطج النانيالحهني.
.ي ػػةىػػيعػػرحالتحجػػةالنـ(.1998-ىػػػ1418التسػػكلي أنػػكالحسػػف هػػينػػف نػػدالسػػ ـ.)

.نلركت:دارالجتبالعهملة.1تحقلؽ:محمد ندالقادرعاىلف.ط

صحلحانفحنػافنترتلػبـ(.1993–ق1414التملمي محمدنفحنافنفأحمدأنكحاتـ.)
.نلركت:مؤسسةالرسالة.2.تحقلؽ:ععلبالرنؤكط.طانفنهناف

.تحقلػؽ:م تصراإلنصػاؼكالعػرحالجنلػر.ت(.التملمي محمدنف ندالكىابنفسهلماف.)د
  ندالعزلزنفزلدالركميكبلره.)د.ط(.)د.ف(.

عػػرحانػػفنػػا يالتنػػك ي هػػ ـ(.2007-ىػػػ1428التنػػك ي قاسػػـنػػف لسػػ نػػفنػػا ي.)
لنناف:دارالجتبالعهملة.–.نلركت1.طمتفالرسالة
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 kie.)د.ـ(.1.طالمػاليلمهجلػةالراعػيالملرلػةالجقػوـ(.2016 هعكط  امرمحمدنػزار.)
publications.

.تحقلػػػػػؽ:ىيمػػػػػيالحسػػػػػلني.)د.ط(.دررالحجػػػػػاـعػػػػػرحم هػػػػػةالحجػػػػػاـحلػػػػػدر  هػػػػػي.)د.ت(.
نلركت:دارالجتبالعهملة.

.)د.ط(.نلركت:دارالججر.عرحم تصر هلؿال رعي محمدنف نداإل.)د.ت(.

المهجلػػةىػػيالعػػرلعةاإلسػػ ملةمقارنػػةنالعػػرائعـ(.1996-ق1416ال جلػػؼ  هػػيال جلػػؼ.)
)د.ط(مصر:دارالججرالعرني.الكععلة.

.تحقلػؽ:السػلدسػنفالػدارقطنيـ(.1966–ق1386الدارقطني  هينػف مػرأنػكالحسػف.)
 نداإلىاعـلمانيالمدني.)د.ط(.نلركت:دارالمعرىة.

.تحقلػػؽ:العػػرحالجنلػػرـ(.1998-ىػػػ1418دنػػفمحمػػدالعػػدكم.)الػػدردلر أنػػكالنرجػػاتأحمػػ
.نلركت:دارالجتبالعهملة.1محمد ندالقادرعاىلف.ط

.تحقلػػػؽمحمػػػد هػػػلش.حاعػػػلةالدسػػػكقي هػػػ العػػػرحالجنلػػػرالدسػػػكقي محمػػػد رىػػػو.)د.ت(.
)د.ط(.نلركت:دارالججر.

 .1858لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة1858الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالع مانلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكفالراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
نظرلةالد كلنلفالعرلعةاإلس ملةـ(.2003-ىػ1423لاسلف محمدنعلـلاسلف.)

)رسالةدجتكراةبلرمنعكرة(.الرلاض:دار الـالجتب.كقانكفالمراىعاتالمدنلةكالت ارلة

.تحقلػػؽ:م تػػارالصػػحاحـ(.1995–ق1415الػػرازم محمػػدنػػفأنػػينجػػرنػػف نػػدالقادر.)
كد اطر.)د.ط(.نلركت:مجتنةلننافناعركف.محم

.)د.ط(.مطالبأكليالني ىيعرحبالةالمنتيػ ـ(.1961الرحلناني مصطج السلكطي.)
دمعؽ:المجتباإلس مي.

الر لنػػػي عػػػمسالػػػدلفأنػػػػك نػػػداإلمحمػػػدنػػػػفمحمػػػدنػػػف نػػػػدالػػػرحمفالطرانهسػػػيالمغرنػػػػي 
مكاىػػػبال هلػػػؿىػػػيعػػػرحم تصػػػرـ(.2003-ػىػػػ1423المعػػػركؼنالحطػػػابالرُّ لنػػػي.)

 .تحقلؽ:زجرلا ملرات.)د.ط(.)د.ـ(.دار الـالجتب. هلؿ
ـ(.1984-ىػػ1404الرمهي عمسالدلفمحمدنفأنيالعناسأحمدنػفحمػزةانػفعػياب.)

 .)د.ط(.نلركت:دارالججر.نيالةالمحتاجإل عرحالمنياج
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ًنلًدٌم أنكنجرنف هينفمحمدالحدادمالعنادم.)  .)د.ـ(.1.طال كىرةالنلػرةق(.1322الز 
 المطنعةال لرلة.

.تػاجالعػركسمػف ػكاىرالقػامكسالز نلدم محٌمدنفمحٌمدنف نػدالػرٌزاؽالحسػلني.)د.ت(.
تحقلؽم مك ةمفالمحققلف.)د.ط(.)د.ـ(.داراليدالة.

.دمعؽ:دارالججر.4طالجقواإلس ميكأدلتو.نةالزحلهي.)د.ت(.الزحلهي كى

.دمعػؽ:دار1.طالمػد ؿالجقيػيالعػاــ(.1998–ق1418الزرقا مصطج أحمػدالزرقػا.)
القهـ.

عػرحالزرجعػيـ(.2002-ىػػ1423الزرجعي عمسالدلفأني نداإلمحمػدنػف نػداإل )
المػػػنعـ هلػػػؿإنػػػراىلـ.)د.ط(.نلػػػركت:دارالجتػػػب.تحقلػػػؽ: نػػػد هػػػ م تصػػػرال رقػػػي

العهملة.

.تحقلػؽ:المن ػكرىػيالقكا ػدق(.1405الزرجعي محمدنػفنيػادرنػف نػداإلأنػك نػداإل.)
.الجكلت:كزارةالكقاؼكالعئكفاإلس ملة.2تلسلرىائؽأحمدمحمكد.ط

)د.ط(.نحػثمنعػكر.لعقارالمكقػكؼ.أحجاـكععاللد ه االزرلقي  معةمحمكد.)د.ت(.
المغرب:م هةالقعا المدني.

.تحقلػػؽ:أسػػن المطالػػبىػػيعػػرحركضالطالػػبـ(.2000–ق1422زجرلػػا النصػػارم.)
.نلركت:دارالجتبالعهملة.1محمدمحمدتامر.ط

نصػػبـ(.1997-ىػػػ1418الزلهعػػي  مػػاؿالػػدلفأنػػكمحمػػد نػػداإلنػػفلكسػػؼنػػفمحمػػد.)
تحقلؽ:محمد كامة.الرالةلحادلثاليدالةمعحاعلتونغلةاللمعيىيت رلجالزلهعي.

لنناف:مؤسسةالرلاف.–.نلركت1ط

تنلػػلفالحقػػائؽعػػرحجنػػزالػػدقائؽىػػػ(.1313الزلهعػػي   مػػافنػػف هػػينػػفمح ػػفالنػػار ي.)
ٍهًني  ة..نك ؽالقاىرة:المطنعةالجنرلالملرل1.طكحاعلةالع 

)نحػثمنعػكر(.)د.ط(.قعا القاعينعهمػوالع صػيق(.1427السنا ي ىانيالسنا ي.)
 لندف:مرجزالمقرلزم.

.1ـ(.العػناهكالنظػائر.ط1991السنجي تػاجالػدلف نػدالكىػابنػف هػيانػف نػدالجػاىي.)
نلركت:دارالجتبالعهملة.
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)د.ط(نلػركت:دارالمنسػكط.ـ(.1993-ىػػ1414السر سي محمدنفأحمدنفأنيسيؿ.)
المعرىة.

ني ػةقهػكبالنػراركقػرةـ(.2002–ق1423السعدم  ندالرحمفنفناصرأنك نػداإل.)
.1تحقلؽ: ندالجرلـنفرسمياؿالدرلنلػدار.ط لكفال لارىيعرح كامعال نار.

السعكدلة:كزارةالعؤكفاإلس ملةكالد كةكاإلرعاد.

 دراسػةىقيلػةمقارنػة.مكانعالعيادةىيالجقػواإلسػ ميق(.1422رم ألمفننفسالـنف.)السج
)د.ط(.مجةالمجرمة: امعةأـالقرل.

.)د.ط(.نلػػػركت:دارالجتػػػبتحجػػػةالجقيػػػا ـ(.1984–ق1405السػػػمرقندم  ػػػ  الػػػدلف.)
العهملة.

ـ 2019مػػػػػػػػػػارس1.حجػػػػػػػػػػـا  تػػػػػػػػػػدا  هػػػػػػػػػػ المػػػػػػػػػػاؿالعػػػػػػػػػػاــ(.2018السكسػػػػػػػػػػي.مػػػػػػػػػػاىر.)
http://site.iugaza.edu.ps/msousi/.

)د.ط(.نلركت:دارالجتػبالعناهكالنظائر.ق(.1403السلكطي  ندالرحمفنفأنينجر.)
العهملة.

نلركت:دارالمعرىة..)د.ط(.الـق(.1393العاىعي محمدنفإدرلسأنك نداإل.)

ىػتحالعهػيالمالػؾىػيالجتػكل هػ مػذىباإلمػاـمهػؾ ىتػاكلالعحكد  هينػفنػالؼ )د.ت(.
 .)د.ط(.)د.ف(.انف هلش

)د.ط(.مغنػػيالمحتػػاجإلػػ معرىػػةمعػػانيألجػػاظالمنيػػاج.العػػرنلني محمػػدال طلػػب.)د.ت(.
نلركت:دارالججر.

المد ؿىيالجقواإلس ميتعرلجوكتارل وـ(.1985-ق1405عهني محمدمصطج عهني.)
.نلركت:الدارال امعلة.10.طكمذاىنوكنظرلةالمهجلةكالعقد

تعػػارضالنلنػػػاتىػػػيالجقػػػواإلسػػػ ميـ(.1999-ق1440العػػنقلطي محمػػػد نػػػداإلمحمػػػد.)
.الرلاض.)د.ف(.1.ط)دراسةمقارنةنلفالمذاىبالرنعة(

مفأحادلثسلدال لػارعػرحمنتقػ نلؿالكطار هينفمحمد.)د.ت(.العكجاني محمدنف
)د.ط(.)د.ـ(.إدارةالطنا ةالمنلرلة.ال نار.

http://site.iugaza.edu.ps/msousi/
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.المع ػػػػـالجنلػػػػرـ(.1983–ق1404الطنرانػػػػي سػػػػهلمافنػػػػفأحمػػػػدنػػػػفألػػػػكبأنػػػػكالقاسػػػػـ.)
كالحجـ.3تحقلؽ:حمدمنف ندالم لدالسهجي.ط .المكصؿ:مجتنةالعهـك

.)د.ط(.التػاجكاإلجهلػؿلم تصػر هلػؿق(.1398م محمدنفلكسؼنفأنيالقاسػـ.)العندر
نلركت:دارالججر.

 رسػالةما سػتلر)د.ط(.مكانػعالقعػا ىػيالجقػواإلسػ ميـ(.2007 دكاف محمكدمحمػد.)
ال امعةاإلس ملة بزة.

الحجػاـىػيعػرحم هػةدررـ(.1991-ىػ1411 هيحلدر  هيحلدر كا وأملفأىندم.)
.)د.ـ(دارال لؿ.1.طالحجاـ

)د.ط(.نلػركت:مػنحال هلػؿعػرحم تصػر هلػؿ.ـ(.1989-ق1409 هلش محمدنػفأحمػد.)
دارالججر.

نػػػكازؿالعقػػػار دراسػػػةىقيلػػػةتمصػػػلهلةلىػػػــ(.2011ق 1432العملػػػرة أحمػػػد نػػػدالعزلػػػز.)
 الملماف.)د.ط(.الرلاض:دارقعالاالعقارالمعاصرة.

.)د.ط(.التعػػرلعال نػػائياإلسػػ ميمقارنػػاننالقػػانكفالكعػػعي)د.ت(.   ػػكدة  نػػدالقادر ػػكدة.
نلركت:دارالجاتبالعرني.

رسالةدجتػكراه.)د.ط(.أ رالتقادـىيالجقواإلس مي الغرلاني نعلرمحمد زالدلف.)د.ت(.
 تكنس: امعةالزلتكنة.

2000-ىػػػ1421فمحمػػدنػػف هػػؼالحجػػاـالقاعػػيأنػػكلعهػػ .)الجػػرا  محمػػدنػػفالحسػػلفنػػ
.نلركت لنناف:دارالجتبالعهملة.2.طالحجاـالسهطانلةـ(.

الجقػػي محمػػد هػػي  مػػافالجقػػي.)د.ت(.ىقػػوالمعػػام تدراسػػةمقارنػػة )د.ط(الرلػػاض:دار
المرلخلهنعر

.نلركت:دارصادر.3.طلطالقامكسالمحق(1414الجلركزآنادم محمدنفلعقكب.)

المصػػناحالمنلػػرىػػيبرلػػبالعػػرحالجنلػػرالجلػػكمي أحمػػدنػػفمحمػػدنػػف هػػيالمقػػرم.)د.ت(.
)د.ط(.نلركت:المجتنةالعهملة.لهراىعي.

الجػػػركؽأكأنػػػكارـ(.1998-ىػػػػ1418القراىػػػي أنػػػكالعنػػػاسأحمػػػدنػػػفإدرلػػػسالصػػػنيا ي.)
لؿالمنصكر.)د.ط(.نلركت:دارالجتبالعهملة.تحقلؽ: هالنركؽىيأنكا الجركؽ.
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تحقلؽ:محمػدح ػي.)د.ط(.نلػركت:الذ لرة.ـ(.1994القراىي عيابالدلفأحمدنفإدرلس.)
 دارالغرباإلس مي.

النلػافكالتحصػلؿكالعػرحـ(.1988-ىػػ1408القرطني أنكالكللدمحمدنفأحمدنػفرعػد.)
.نلػركت:دار2.تحقلػؽ:دمحمػدح ػيكآ ػركف.طسػت ر ةكالتك لوكالتعهلؿلمسػائؿالم

الغرباإلس مي.

ندالػػةـ(.1975-ىػػػ1395القرطنػػي محمػػدنػػفأحمػػدنػػفمحمػػدنػػفأحمػػدنػػفرعػػدأنػػكالكللػػد.)
.مصر:مطنعةمصطج النانيالحهني.4.طالم تيدكنيالةالمقتصد

ـ(.مع ػـلغػة1988-ىػػ1408حامػدصػادؽقنلنػي.)-قنلني محمػدركاسقهع ػي-قهع ي
.)د.ـ(.دارالنجائسلهطنا ةكالنعركالتكزلع.2الجقيا .ط

-ىػػػػػ1427القلركانػػػػي عػػػػيابالػػػػدلفأنػػػػكالعنػػػػاسأحمػػػػدنػػػػفأحمػػػػدنػػػػفمحمػػػػدنػػػػف لسػػػػ .)
لنناف:دارالجتبالعهملة.–.نلركت1طعرحزركؽ ه متفالرسالة.ـ(.2006

.)د.ط(.نلػػػركت:دارنػػػدائعالصػػػنائعىػػػيترتلػػػبالعػػػرائعـ(.1982الجاسػػػاني  ػػػ  الػػػدلف.)
الجتابالعرني.

عرحإرعادالسالؾىيمػذىب»أسيؿالمدارؾالجعناكم أنكنجرنفحسفنف نداإل.)د.ت(.
.نلركت:دارالججر.2ط«.إماـالئمةمالؾ
)د.ط(.)د.ـ(..تدانلرر الةالنلئةىيالعرلعةاإلس ملة(.2014الجل ني سرمزلد.)

التقػػػادـىػػػيمسػػػملةكعػػػعاللػػػد.ـ(.2002ق 1423اله نػػػةالدائمػػػةلهنحػػػكثالعهملػػػةكاإلىتػػػا .)
 )د.ط(.السعكدلة:الرئاسةالعامةلهنحكثالعهملةكا ىتا .

.)د.ط(.م هػةالحجػاـالعدللػةل نةمجكنةمف دة هما كىقيا ىػيال  ىػةالع مانلػة.)د.ت(
(.نكرمحمد جار انوت ارًتجتب آراـناغ جراتعي.)د.ـ

تحقلؽ:الدجتكرالتنصرة.ـ(.2011-ىػ1432اله مي  هينفمحمدالرنعيأنكالحسف.)
.قطر:كزارةالكقاؼكالعؤكفاإلس ملة.1أحمد ندالجرلـن لب.ط

اتصػػؿنيػػامػػفننػػا أكعػػ رالحلػػازةىػػيالعقػػارالرضكمػػاالمػػا رم العػػلخالعرنػػي.)د.ت(.
.)د.ط(.تكنس: امعةالزلتكنة.العلخالعرنيالما رمنحثمنعكر
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المدكنػػةالجنػػرل.تحقلػػؽ:مالػػؾ مالػػؾنػػفأنػػسنػػفمالػػؾنػػف ػػامرالصػػنحيالمػػدني.)د.ت(.
زجرلا ملرات.)د.ط(.نلركت:دارالجتبالعهملة

.المكطػػمـ(.2004-ىػػػ1425مػػدني.)مالػػؾ مالػػؾنػػفأنػػسنػػفمالػػؾنػػف ػػامرالصػػنحيال
.)د.ـ(.مؤسسةزالدنفسهطافآؿنيلاف.1تحقلؽ:محمدمصطج ال ظمي.ط

-ىػػػػ1414المػػػاكردم أنػػػكالحسػػػف هػػػينػػػفمحمػػػدنػػػفمحمػػػدنػػػفحنلػػػبالنصػػػرمالنغػػػدادم.)
.نلركت:دارالجتبالعهملة.1طالحاكمىيىقوالعاىعي.(.1994

.)د.ط(الحجػػاـالسػػهطانلةمحمػػدنػػفحنلػػبأنػػكالحسػػف.)د.ت(.المػػاكردم  هػػينػػفمحمػػدنػػف
القاىرة:دارالحدلث.

النظرلػػػػةالعامػػػػةلهمك نػػػػاتكالعقػػػػكدىػػػػيالعػػػػرلعةـ(.1972محمصػػػػاف صػػػػنحيمحمصػػػػاني.)
.نلركت:دارالعهـلهم للف.2.طاإلس ملة

.)د.ط(.ةالمنتػدماليدالػةعػرحندالػالمربلاني  هينفأنينجػرنػف نػدال هلػؿأنػيالحسػف.
 )د.ـ(.المجتنةاإلس ملة.

المزني.)د.ط(.م تصرـ(.1990-ق1410المزني إسما لؿنفلحل نفإسما لؿ.)

المسػػندالصػػحلحالم تصػػرمسػػهـ مسػػهـنػػفالح ػػاجأنػػكالحسػػفالقعػػلرمالنلسػػانكرم.)د.ت(.
محمػػػدىػػػؤاد نػػػدتحقلػػػؽ:ننقػػػؿالعػػػدؿ ػػػفالعػػػدؿإلػػػ رسػػػكؿاإلصػػػه اإل هلػػػوكسػػػهـ.

الناقي.)د.ط(.نلركت:دارإحلا التراثالعرني.

مصػػطج  الزلػػات  نػػدالقػػادر الن ػػار.)إنػػراىلـمصػػطج /أحمػػدالزلػػات/حامػػد نػػدالقػػادر/
.تحقلػػػؽ:م مػػػعالهغػػػةالعرنلػػػة.)د.ط(.)د.ـ(.دارالمع ػػػـالكسػػػلطمحمػػػدالن ػػػار(.)د.ت(.

الد كة.

 كنعنػػدالػػرؤكؼنػػفتػػاجالعػػارىلفنػػف هػػينػػفزلػػفالعانػػدلف.المنػػاكم زلػػفالػػدلفمحمػػدالمػػد 
.مصر:المجتنةالت ارلةالجنرل.1.طىلضالقدلرعرحال امعالصغلرق(.1356)

م تصػرـ(.1987-ىػػ1407المنذرم  ندالعظلـنف ندالقكمنف نػداإل أنػكمحمػد.)
تحقلػؽ:محمػد«.عػلرمالنلسػانكرملإلماـأنيالحسلفمسهـنفالح ػاجالق»صحلحمسهـ

لنناف:المجتباإلس مي.-.نلركت6ناصرالدلفاللناني.ط

المحػػػلطالنػػػا رم محمػػػكدنػػػفأحمػػػدنػػػفالصػػػدرالعػػػيلدالن ػػػارمنرىػػػافالػػػدلفمػػػازه.)د.ت(.
.)د.ط(.)د.ـ(.دارإحلا التراثالعرني.النرىاني
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ركعػةالطػالنلفك مػدةالمجتػلف.ق(.1405.)النككم محليالدلفلحل نػفعػرؼ أنػكزجرلػا
)د.ط(.نلركت:المجتباإلس مي.

)د.ط(.الم مػػػػكععػػػػرحالميػػػػذب.النػػػػككم محلػػػػيالػػػػدلفلحلػػػػ نػػػػفعػػػػرؼ أنكزجرلػػػػا.)د.ت(.
)د.ف(.

تحجػػةالمحتػػاجـ(.1983-ىػػػ1357اليلتمػػي أحمػػدنػػفمحمػػدنػػف هػػينػػفح ػػراليلتمػػي.)
المجتنةالت ارلةالجنرل..)د.ط(مصر:ىيعرحالمنياج

.2.طالمكسك ةالجقيلةالجكلتلػةىػ(.1427-1404كزارةالكقاؼكالعئكفاإلس ملة.)مف
الجكلت:دارالس سؿ كزارةالكقاؼ.
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 اآليات القررنيةأوًل: فيرس 
 الصفحةرقميا اآلية

 البقرة
 ََواْدُعوا ُشَيَداَءُكْم ِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقين 23 62 
...ُىَو الَِّذي َخَمَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا 29 1 
 َْتَرَك َخْيرًا ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن... 180 17 
...َوَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم 188 52 
...َوَلْوَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض 251 1 
 ِِمْن ِرَجاِلُكمْ  َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْين… 282 80 
 ٌَوَأْشِيُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َوَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَل َشِييد… 282 80 
 َُوَل َتْكُتُموا الشََّياَدَة َوَمْن َيْكُتْمَيا َفِإنَُّو رِثٌم َقْمُبو... 283 83 

 رل عمران
 َيْغُمْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمةِ َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن… 161 57 

 النساء
 ُِيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْوَلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظ  اأْلُْنثََيْين… 11 17 
 َِيا َأي َيا الَِّذيَن رَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَّو...  135 28 

 المائدة
 ُِأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُو َمتَاًعا َلُكْم َوِلمسَّيَّاَرة.. 96 16 
...َيا َأي َيا الَِّذيَن رَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت 106 77 
 َِوالمَُّو َعَمى ُكل  َشْيٍء َقِديرٌ  َوِلمَِّو ُمْمُك السََّماَواِت َواأْلَْرض 189 8 

 األعراف
 َِوَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرض… 85 1 
 َُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِمين 199 87 

 التوبة
 َلَكاِذُبونَ َوالمَُّو َيْشَيُد ِإنَُّيْم 107 81 

 يونس
 َْوَبش ِر الَِّذيَن رَمُنوا َأنَّ َلُيْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرب ِيم 2 47 
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 الصفحةرقميا اآلية
 ٌَدْعَواُىْم ِفيَيا ُسْبَحاَنَك المَُّيمَّ َوَتِحيَُّتُيْم ِفيَيا َساَلم... 10 62 

 الحج
 َِفاْجَتِنُبوا الر ْجَس ِمَن األْوثَان 30 81 

 النور
...َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداَء  4 27 

 األحزاب
...َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم 4 61 

 الزخرف
 َيْمِمُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو الشََّفاَعَة... َوَل 86 81 

 الممتحنة
 َْعِمْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر... َفِإن 10 86 

 الممك
...ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األْرَض َذُلول َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا 15 53 
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 فيرس األحاديث النبوية الشريفة ثانًيا:
 الصفحة طرف الحديث

 81 الكبائر...""أل أنبئكم بأكبر 
 55 "األرض أرض اه والعباد"

 25 "البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر"
 16 "الناس شركاء في ثالثة...."

 18 "إن اه واضع يده لمسيء الميل..."
 19 "إن المالئكة تضع أجنحتيا لطالب العمم..."

 1 "إن دماءكم وأموالكم حرام عميكم كحرمة يومكم...."
نكم تختصمون...."  28 "إنما أنا بشر واذ

 56 "إنما لممرء ما طابت بو نفس إمامو..."
 29 ي من مالو بالمعروف..."خذ"

 84 "شاىداك أو يمينك..."
 56 "عادي األرض ه ولرسولو..."

 80 "عمى مثميا فاشيد..."
 24 "لو يعطى الناس بدعواىم لدعى الناس..."

 74 يعطى الناس بدعواىم لدعى..." "لو
 58 "من أحيا أرًضا ميتة فيي لو وليس لعرق ظالم..."

 15 "من أحيا أرًضا ميتة فيي لو"
 53 "من أحيا أرًضا ميتة لو بيا أجر وما أكمت..."

 42 تًا من األرض في غير حق مسمم..."ا"من أحيا مو 
 33 "من حاز شيًئا عشر سنين فيو لو"

 2 ظمم قيد شبر من األرض طوقو..." "من

 


