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  "االلتصاق وأثره في الملكیة "

  .حمد لطفي زكي شلبيأ

 ، جامعة األزھر ، كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین بدسوق ، قسم الفقھ العام 
  .مصر

 - ahmedlotfy.٢٠٣٠@eg.edu.azhar: اإللكتروني البرید
com.hooya@٥٣alzsh 

  : ملخص البحث

اتصاُل شیَئین وامتزاُجھما ِبِفْعل الطبیعة أو : تناول ھذا البحث حالة االلتصاق، وھي
اإلنسان بطریقة تجعل من المستحیل فصل أحدھما عن اآلخر دون َتَلف، وأثر ذلك في 

  .الملكیة، أو نزعھا، أو نقلھا في المذاھب األربعة

 أحد أسباب الملك كما ذكره فقھاء القانون، وھو وإن لم وقد تبین بالبحث أن االلتصاق ھو
یكن مذكورًا بھذا االسم في كتب الفقھاء إال أن أحكامھ وقواعده مبثوثة في كتبھم وال 

 .یعوزھا إال التجمیع فقط على حد تعبیر السنھوري باشا

صد إلى وتكاد تتفق مناھج الفقھاء في أسس وقواعد التعامل مع حالة االلتصاق؛ فكلھم یق
العدالة وحفظ األموال بالقدر الممكن، وكلھم یرید ارتكاب أخف األضرار، إال أن 
مسالكھم في تحقیق ذلك قد اختلفت أحیانًا، نظرًا الختالفھم في تقدیر الضرر األشد 

 .والضرر األخف

ومن األسس التي قام علیھا تعامل الفقھاء مع حالة االلتصاق أن صاحب األصل یتملك 
مع االختالف أحیانًا في تحدید ما ھو أصل وما ھو تابع، وقد كان لقیمة كال التابع، 

  .الشیئین مدخل في تحدید ما ھو أصل وماال ھو تابع

   .المنقول ، العقار ،  الملكیة،  أثره ،االلتصاق : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

This research deals with the state of adhesion, which is: the 
connection of two things and their intermingling with the 
action of nature or man in a way that makes it impossible to 
separate one from the other without damage, and the effect of 
that on ownership, removal, or transmission in the four 
schools of thought. 

The research has shown that adhesion is one of the causes 
of the king as mentioned by the jurists of the law, and 
although it was not mentioned by this name in the books of 
the jurists, its rulings and rules are documented in their books 
and lack only compilation, according to Al-Sanhouri Pasha. 

The methodologies of the jurists are almost in agreement with 
the foundations and rules for dealing with the case of 
adhesion. All of them intend to be fair and save money as 
much as possible, and all of them want to commit the slightest 
harm, but their paths in achieving this have sometimes 
differed, due to their difference in estimating the most severe 
harm and the lesser harm. 

One of the foundations on which the jurists dealt with the 
state of adhesion is that the owner of the original owns the 
subordinate, with the difference sometimes in determining 
what is the principal and what is dependent, and the value of 
both things had an input in determining what is an asset and 
what is not a dependent. 

Keywords: Adhesion, effect, ownership, real estate, movable . 
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  املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم عل�ى أش�رف الخل�ق وس�ید المرس�لین س�یدنا            
   وبعد،،،محمد، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین،

موض�وع الملكی�ة؛ حی�ث َص�اَنتھا ع�ن          : فإن من أھم ما اعتنت ب�ھ ال�شریعة اإلس�المیة          
االعتداء، وَحدََّدت األسباَب الناقلة لھا من ید إلى ید، ووضعت الضوابط التي ُتبیح التدخل           

أن كل إنسان مجبول عل�ى      : فیھا في الحاالت االستثنائیة الطارئة، وسبب كل ھذا االعتناء        
ملك واالستئثار، ولو لم ُیَحط ملكھ بسیاج من الحمایة والصیانة المتدت إلیھ األیدي حب الت

الباغیة، ولكان ذلك سببًا في التنازع واالقتتال بین الناس، وھو ما ال ترضاه ال�شریعة وال    
  .تقبلھ

 مح��ددة معروف��ة، وانتق��ال المل��ك عن��دھا ی��تم   -ف��ي الجمل��ة–واألس��باب الناقل��ة للملكی��ة  
 الن��اس؛ وذل��ك لوض��وحھا، وع��دم االلتب��اس ف��ي ش��أنھا، إال أن ال��سبب الناق��ل   ب��سالسة ب��ین

 ق�د یحم�ل ق�درًا م�ن االلتب�اس واالش�تباه، كم�ا إذا اخ�تلط مل�ك إن�سان بمل�ك                    -أحیان�اً –للملك  
، وھ�و األم�ر ال�ذي ق�د     )االلت�صاق (غیره على وج�ھ ال یمك�ن ف�صلھما إال ب�إتالف أح�دھما        

د إلى اآلخر حفظًا للمالین، وصیانة للحقَّین، ولما كانت  من واح-جبرًا-یتطلب نقل الملكیة 
ھذه الحالة مظنة التنازع واالقتت�ال؛ فق�د وض�عت ال�شریعة ض�وابط وأحكام�ًا ت�ساعد عل�ى                  
نق��ل الملكی��ة دون ن��زاع أو ش��قاق ب��ین الط��رفین؟ وھ��و م��ا أح��اول الوق��وف علی��ھ ف��ي ھ��ذا    

  .البحث

 جم�ع ش�تات ھ�ذا الموض�وع ف�ي      وكان المرحوم السنھوري باش�ا ق�د أش�ار إل�ى أھمی�ة         
معرض حدیث�ھ ع�ن الحق�وق العینی�ة وم�صادرھا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والفق�ھ الغرب�ي، ردًا                  
عل��ى م��ن ی��دَّعون أن الفق��ھ اإلس��المي ل��م یع��رف االلت��صاق ك��سبب م��ن األس��باب المثبت��ة      

ھ أما االلتصاق فقواعده موجودة في الفق�      : "... للحقوق العینیة ومنھا حق التملك، حین قال      
، فأش�ار إل�ى أن أحك�ام االلت�صاق        )١("اإلسالمي، وھي منتثرة في جوانبھ یعوزھ�ا التجمی�ع        

  .وتفصیالتھ مبثوثة في كتب الفقھ اإلسالمي وال ینقصھا إال أن تجمع في مكان واحد

وھا أنا أحاول جمع شتات ھذا الموضوع في ھذا البحث مستعینًا باهللا تعالى، وقد جاء 
  ."ره في الملكیةااللتصاق وأث: "بعنوان

 تكمن مشكلة الدراسة في بیان أث�ر حال�ة االلت�صاق ف�ي الملكی�ة نزع�ًا أو                :مشكلة الدراسة 
  .نقًال أو إثباتًا، وبیان مذاھب فقھاء المذاھب األربعة فیھا

                                                           

 .٦٢ص/١ مصادر الحق ج)١(
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الم�نھج االس�تقرائي؛ بتتب�ع    :  اتبعت ف�ي ھ�ذا البح�ث ع�دة من�اھج، م�ن أھمھ�ا          :منھج البحث 
 كتب الفقھ، وكلك المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل ما جزئیات البحث في مظانھا من

ورد عن أئمة المذاھب األربعة من آراء واجتھادات في المسألة مح�ل البح�ث، لننتق�ل إل�ى            
  .المنھج االستنباطي الذي نستطیع معھ تحدید منھج ھؤالء األئمة رحمھم اهللا

ذا العم�ل متق�بًال ونافع�ًا،     أن أوفق إل�ى م�ا أری�د، وأن یجع�ل ھ�            -–وإني ألرجو اهللا    
  .فھو ولي ذلك والقادر علیھ

  : قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة، وتمھید، وفصلین، وخاتمة:خطة البحث

ذك���رت فیھ���ا أھمی���ة الموض���وع، وس���بب الكتاب���ة فی���ھ، وم���شكلة الدراس���ة، : المقدم���ة
  .ومخطط البحث، ومنھجھ

  . في التعریف بمصطلحات البحث:التمھید

  :صاق المنقول بالعقار وأثره في الملكیة، وفیھ مبحثانالت: الفصل األول

  :االلتصاق الطبیعي للمنقول بالعقار وأثره في الملكیة، وفیھ مطلبان: المبحث األول

  .االلتصاق الطبیعي للمنقول غیر المملوك بالعقار: المطلب األول    

  .آلخرااللتصاق الطبیعي للمنقول المملوك لشخص بعقار : المطلب الثاني    

  :االلتصاق الصناعي للمنقول بالعقار وأثره في الملكیة، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني

العاری��ة (االلت��صاق ال��صناعي للمنق��ول بالعق��ار ب��سبب م��شروع     : المطل��ب األول    
  .وأثره في الملكیة) نموذجًا

 الغصب(االلتصاق الصناعي للمنقول بالعقار بسبب غیر مشروع : المطلب الثاني    
  .وأثره في الملكیة) نموذجًا

  :التصاق المنقول بالمنقول وأثره في الملكیة، وفیھ مبحثان: الفصل الثاني

  .االلتصاق الطبیعي للمنقول بالمنقول، وأثره في الملكیة: المبحث األول

االلت��صاق ال��صناعي للمنق��ول ب��المنقول، وأث��ره ف��ي  الملكی��ة، وفی��ھ    : المبح��ث الث��اني
  :مطلبان

  .االلتصاق الصناعي للمنقول بالمنقول بسبب مشروع:  األولالمطلب    

  .االلتصاق الصناعي للمنقول بالمنقول بسبب غیر مشروع: المطلب الثاني    

ف���أذكر فیھ���ا أھ���م نت���ائج البح���ث وخالص���تھ، وفھرس���ًا للمراج���ع، وآخ���ر       : الخاتم���ة
  .للمحتویات

                   ] ٨٨: ھود[  
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   متهيد

   يف التعريف مبصطلحات البحث

تعری�ف االلت�صاق، ومقوم�ات حال�ة االلت�صاق، والف�رق ب�ین االلت�صاق             : وأتناول فی�ھ  
  :والمعاني المشابھة، وتعریف الملكیة، وذلك في المطالب اآلتیة

  اطب اول

  رف اق  ا و اطح

  : تعریف االلتصاق في اللغة: األولالفرع 

َل��ِصق الطِّ��یُن :  ل��ِزق وعِل��ق ب�ھ، ف��ال یك�ون بینھم��ا فج��وة، ومن�ھ   :ل�ِصق ال��شَّيُء بغی�ره  
ثبت�ت علی�ھ، وأل�صق    : ماّدة الِصقة، ول�ِصقت ب�ھ الّتھم�ةُ    : الِصق اإلعالنات، و  : بحذائھ، و 

ل�تحم وتعلَّ�ق بھ�ا تعلًُّق�ا ش�دیًدا،      ا: جعل�ھ ملتحًم�ا ب�ھ، والت�صق ال�صَّبيُّ بأمِّ�ھ        : الشَّيَء بالشَّيء 
  .التحام الجسم الصُّْلب بجسم آخر: وااللتصاق

  .)١(وَلَصَق، وَلَسَق، وَلَزَق؛ كلھا بمعنى واحد، فالزاي والسین والصاد لغات في الكل

  :تعریف االلتصاق في االصطالح: الفرع الثاني

لمتق�دمین، ویب�دو أن   عند الفقھ�اء ا   " االلتصاق"لم أقف على تعریف اصطالحي لكلمة       
وض��وح معناھ��ا ف��ي اللغ��ة، واقت��راب المعن��ى االص��طالحي لھ��ا م��ن معناھ��ا اللغ��وي، ل��م       

  .یحوجھم إلى وضع تعریف اصطالحي لھا

إلى َح�دٍّ  -وإن كان اإلمام ابن رجب الحنبلي قد ذكر في قواعده تفسیرًا للكلمة یتقارب           
 ولكن�ھ ل�م ی�ذكر لف�ظ االلت�صاق،        مع المعنى الذي قصده فقھاء القانون المعاصرون،       -كبیر
َمن اتَّصل ملُكھ ِبِمْلك غیره، متمیزًا عنھ، وھو تابع لھ، ولم یمكن فصلھ منھ ب�دون              : "فقال

ضرر یلحقھ، وفي إبقائھ على الشركة ضرر، لم یفصلھ مالُكھ، فلمال�ك األص�ل أن یتملك�ھ              
 ب�دون ض�رر یلح�ق    وإن ك�ان یمك�ن ف�صلھ   . بالقیمة من مالكھ، وُیجَبر المال�ك عل�ى القب�ول      

  ".)٢(مالك األصل فالمشھور أنھ لیس لھ تملكھ قھرًا لزوال ضرره بالفصل

                                                           

 .٨٢٥ص/٢، المعجم الوسیط ج٢٠١١ص/٣ معجم اللغة العربیة المعاصرة ج)١(
 .١٤٧ص/١ القواعد البن رجب ج)٢(



 - ٢٨٦٨ -

 یقترب كثیرًا جدًا مم�ا ذك�ره فقھ�اء الق�انون ف�ي تعری�ف           -رحمھ اهللا –وھذا الكالم منھ    
  .االلتصاق، وعلى رأسھم العالمة عبد الرزاق السنھوري

شیَئین وامتزاُجھما ِبِفْعل الطبیعة أو اتصاُل : فقد َعرَّف السنھوري باشا االلتصاق بأنھ
  .اإلنسان بطریقة تجعل من المستحیل فصل أحدھما عن اآلخر دون َتَلف

ان��دماُج أو اتح��اُد ش��یئین متمی��َزین أح��دھما ع��ن اآلخ��ر،      : وَعرَّف��ھ م��رة أخ��رى بأن��ھ   
  .)١(ومملوَكین ِلَمالَكین ُمختلَفین، دون اتفاٍق بینھما على ھذا االندماج

حالة االلتصاق بالصفة : معنى المراد ھنا في ھذا البحث؛ فمحل البحث ھو  وھذا ھو ال  
  .المذكورة، وما یترتب علیھا ِمن آثار في الملكیة

ب اطا  

  وت  اق

  :)٢(لتحقق حالة االلتصاق التي ھي محل البحث؛ البد أن تتوافر عدة مقومات، ھي

َقین بحیث یتعذر الف�صل بینھم�ا، دون تل�ٍف    أن یكون االندماج بین الشیئین الملتص     -١
 .یلحق بأحدھما أو بكلیھما

 مم�ا یمك�ن أن   -م�ثالً –فل�یس الكن�ز الم�دفون ف�ي األرض         : وبناء على ھذا ال�شرط    
یأخذ حكم االلتصاق؛ ألنھ مما ال یتعذر فصلھ عن األرض، أو مم�ا یمك�ن ف�صلھ                  

 .عن األرض دون أن یتضرر أحدھما تضررًا كبیرًا

 .لشیئان متمیزین أحدھما عن اآلخر أن یكون ا -٢

فالثمار التي تتول�د م�ن ال�شيء، لی�ست متمی�زة م�ستقلة عن�ھ، ب�ل              : وبناء على ذلك  
  . ھي متولدة منھ، ولذلك ال تسري علیھا أحكام االلتصاق

 . أن یكون الشیئان مملوكین لمالَكین مختلَفین -٣

اق، وإنم�ا یملك�ھ م�ن    فلو أقام شخٌص ِبماِلھ بناء في أرضھ لم یملك البناء بااللت�ص      
  . األصل إذا أقامھ بمالھ

 . أال یكون ھناك اتفاق بین المالَكین السابَقین سابٌق على االندماج -٤

                                                           

 .١٤٤ص/٩الوسیط، في شرح القانون المدني، للسنھوري باشا ج) ١(
 .١٤٥، ١٤٤ص/٩لسنھوري باشا ج الوسیط، ل)٢(
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فالصانع إذا أخذ ِمن ربِّ العمل المادة التي یستخدمھا وأدمج فیھ�ا م�ادة م�ن عن�ده          
ق، فأصبحتا ش�یئًا واح�دًا، مل�ك ربُّ العم�ل ھ�ذا ال�شيء بعق�د المقاول�ة ال بااللت�صا          

  . لسبق وجود اتفاق بین المالَكین

فإذا تحققت ھذه الشروط األربعة؛ تحقق�ت حال�ة االلت�صاق الت�ي ھ�ي مح�ل البح�ث، والت�ي             
تكون سببًا في انتقال الملكیة من أحد المالَكین إلى اآلخر بالقواعد والضوابط التي سنبینھا               

  .إن شاء اهللا أثناء البحث

ه المقوم��ات ل��م ی��نص علیھ��ا ف��ي كت��ب الفق��ھ، وإنم��ا  أن ھ��ذ: ومم��ا تج��در اإلش��ارة إلی��ھ ھن��ا 
وضعھا المقننون المعاصرون، ولكن بمراجعة كتب الفق�ھ تب�ین أنھ�ا موافق�ة لم�ا ورد ع�ن                  

  .الفقھاء من تفریعات، وھو ما سیتبین من خالل الصور التي سیتناولھا البحث

ق عن��د تن��ازع  إل��ى أنن��ا نحت��اج إل��ى قواع��د وأحك��ام االلت��صا -أی��ضًا –كم��ا تج��در اإلش��ارة 
الطرفین وتخاصمھما، أما إذا توافقا وتراضیا على حلٍّ یتخل�صون ب�ھ م�ن ھ�ذا االلت�صاق                   
فحینئذ ال مجال للتدخل بینھما، وبمعنى أدق فأحكام االلتصاق إنما ُیلَج�أ إلیھ�ا عن�د التراف�ع        

  .أمام القضاء للفصل في الخصومة الناشئة عنھا

  اطب اث

 رقاق وان ات اط  

  : الفرق بین االلتصاق واالختالط: الفرع األول

خلط��ُت ال��شيء بغی��ره خلط��ًا م��ن ب��اب ض��رب؛ ض��ممُتھ إلی��ھ    : یق��ال: واالخ��تالط لغ��ة
ف��اختلط ھ��و، وق��د یمك��ن التمیی��ز بع��د ذل��ك كم��ا ف��ي خل��ط الحیوان��ات، وق��د ال یمك��ن كخل��ط   

ج��زاء األش��یاء بع��ضھا ف��ي  المائع��ات فیك��ون مزج��ًا، ق��ال ال��سیوطي أص��ل الخل��ط ت��داخل أ  
  .)١(بعض

  .)٢(انضمام الشئ إلى الشئ وتداخلھ فیھ، سواء أمكن التمییز بینھما أم ال: واصطالحًا

أن االختالط أعم من االلتصاق، فكل التصاق اختالط، وال : والفرق بین المصطلحین
ما، عكس، ألن االختالط قد یكون بحیث یمكن الفصل ب�ین المختلَط�ین دون إت�الف ألح�دھ        

أو ال، أم��ا االلت��صاق فی��شترط ف��ي تحقق��ھ أال یمك��ن الف��صل ب��ین الملت��صَقین إال ب��إتالف        
  .إن االلتصاق ھو نوع من االختالط: أحدھما، وعلى ھذا یمكننا القول

                                                           

 .٢٥٠ص/١، المعجم الوسیط ج١٧٧ص/١ المصباح المنیر ج)١(
 .٤٩ص/١ معجم لغة الفقھاء ج)٢(
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  : الفرق بین االلتصاق والمجاورة: الفرع الثاني

أن�ت ج�اري،    :  أصل المجاورة في العربی�ة َتَق�اُرُب الَمح�اّل، ِم�ن قول�ك             :المجاورة لغة 
  .)١(وأنا جارك، وبیننا جوار، ولھذا قال بعض البلغاء الجوار قرابة بین الجیران

ھ��و إمك��ان الف��صل ف��ي الج��وار دون االلت��صاق، وبالت��الي : والف��رق ب��ین الم��صطلحین
  .فھناك فرق بین ثبوت الملك بااللتصاق، وبین ثبوتھ بالجوار كالشفعة

زة لاللت�صاق ھ�ي ع�دم إمكانی�ة ف�صل ال�شیئین       ونخلص من ذل�ك إل�ى أن ال�سِّمة الممیِّ�       
  .الملتصقین إال بضرر یلحق بأحدھما

راب اطا  

رحطا و ا  ف ا  

  :تعریف الملكیة في اللغة: الفرع األول

وَمَل�َك ال�شيَء    -مثل�ث الف�اء   –، والمل�ك    "الِمل�ك " مصدر منسوب إل�ى      :الملكیة في اللغة  
أمل�ك  : بالتصرف فیھ، فھو مالك، وأملكھ الشيء جعل�ھ ملك�ًا ل�ھ، ویق�ال          حازه وانفرد   : ِملكًا

  .)٢(فالنًا أْمَره؛ َخاله وشأنھ، وُأمِلكت فالنُة أمَرھا ُطلِّقت، أو ُجِعل أمُر طالقھا بیدھا

  :تعریف الملكیة في االصطالح: الفرع الثاني

  .)٣(االختصاص الحاجز: عرفھا القدسي بأنھا

 ِملك الشيء ھو االختصاص بھ اختصاصًا یمنع غی�ر مالك�ھ     أن: ومعنى ھذا التعریف  
م��ن االنتف��اع ب��ھ، أو الت��صرف فی��ھ إال ع��ن طری��ق مالك��ھ، أو ع��ن طری��ق ال��شارع، فك��ان   

  .)٤(لمالكھ القدرة التي یمنع بھا غیره من التصرف فیھ واالنتفاع بھ إال عن طریقھ

  :وقد وجھت إلى ھذا التعریف عدة انتقادات

انع؛ فھو یتناول ما ثبت لإلنسان من حقھ بطریق اإلباحة إذا ما ثبت     أنھ غیر م  : أولھا
ل�ھ عل��ى وج��ھ االخت��صاص؛ كح��ق ال��سكنى ف�ي حج��رة ص��غیرة خاص��ة م��ن رب��اط أبیح��ت   

  .لمرابط معین مدة من الزمن

                                                           

 .١٤٨ص/١ الفروق اللغویة ج)١(
 .٨٨٦ص/٢، المعجم الوسیط ج٣٤٦ص/٢٧ تاج العروس ج)٢(
 .٢٧٨ص/٥البحر الرائق ج:  ینظر)٣(
 .١٩لي الخفیف ص الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، للشیخ ع)٤(
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وقد اتفقت كلمة الفقھاء على أن اإلباحة خالف الملك، وال یسمى المباح لھ مالكًا، وال     
  . ملكًا إال إذا ثبت بسبب من األسباب التي تفید الملكیعد االختصاص بالمنفعة

أنھ غیر جامع؛ إذ أنھ ال یتناول الملك غی�ر ال�الزم؛ كالمل�ك الثاب�ت باإلع�ارة؛              : ثانیھا
فإنھ ملك ال یتحقق فیھ االختصاص الح�اجز؛ إذ ال ی�ستطیع الم�ستعیر من�ع المعی�ر م�ن أن                 

اء إلى أن المستعیر یعتب�ر مالك�ًا للمنفع�ة،    یتدخل بانتفاع أو إنھاء؛ وقد ذھب كثیر من الفقھ    
  .وأن عقد العاریة یعد سببًا لملك المنفعة

وصٌف شرعٌي مقدَّر في العین، أو في المنفعة، یقتضي تمكین         : وعرفھا القرافي بأنھا  
  .)١(من یضاف إلیھ من االنتفاع بالمملوك ومن المعاوضة عنھ

رعٌي ب�ین اإلن�سان وب�ین ش�يء،     ات�صال ش�  : وعرفھ�ا ال�سید ال�شریف الجرج�اني بأنھ�ا     
  .)٢(یكون ٌمطِلقًا لتصرفھ فیھ، وحاجًزا عن تصرف غیره فیھ

  .)٣(ُقدرة ُیثبتھا الشارع ابتداء على التصرف: وكذلك عرفھا ابن الھمام بأنھا

:  یوَص��ف المل��ك بأن��ھ -كم��ا یق��ول ال��شیخ الخفی��ف –وف��ي التعریف��ات الثالث��ة األخی��رة  
أو ُق�درة ش�رعیة، وھ�و م�ا ی�شیر إل�ى أن َم�صدر        ، "اتصال شرعي"، أو  "وصف شرعي "

حق الملكیة ھو الشرع، ولیس صفًة ناشئًة عن طبیعة األشیاء وذواتھا، وال عن اصطالح            
  .الناس أو تعارفھم

مقی�دًا بال�ضوابط ال�شرعیة؛ ألن�ھ إذا ك�ان ِمنح�ًة أو             " الملكیة"وھو ما یجعل ھذا الحق      
  .)٤(یُھھحقًا مصدُره الشرع؛ كان إلیھ تحدیُده وتوج

  اطب اس

  أب اك

وإنما لم یجب الكشف عن سبب : "... أسباب الملك كثیرة كما أشار الفقھاء؛ قال الماوردي
الملك، ألن أسباب الملك تك�ون م�ن جھ�ات ش�تى بكث�رة ع�ددھا، ألن�ھ ق�د یمل�ك ب�المیراث،                   

یاء، وح�دوث النت�اج   واالبتیاع، وبالھبة، والقیمة، وبالوصیة، وبغیر ذلك من الوجوه كاإلح       
  .)٥("والثمار، فسقط الكشف عن سببھا لكثرتھا واختالفھا

                                                           

 .٣٦٥ص/٣ الفروق ج)١(
 .٢٢٩ص/١ التعریفات ج)٢(
 .٢٤٨ص/٦ فتح القدیر ج)٣(
 .٢١، ٢٠ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، للشیخ علي الخفیف ص)٤(
 .٣١٠ص/١٧ الحاوي ج)٥(
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: أس�باب المل�ك ھ�ي   : "وقد حاول حصرھا محمد قدري باشا فق�ال ف�ي مرش�د الحی�ران           
العقود الموجبة لنقل العین من مالك إلى آخر كبیع أو ھب�ة أو وص�یة، والمی�راث، ووض�ع           

  .)١("الید على الشيء الذي ال مالك لھ، والشفعة

ویتبین من ھذا النص أن مصادر الحقوق العینیة : " وعلق السنھوري باشا علیھ بقولھ
  :األصلیة باستثناء حقوق االرتفاق خمسة

 .العقد؛ كالبیع والھبة -١

 . اإلرادة المنفردة، كالوصیة -٢

 .المیراث -٣

وض��ع الی��د عل��ى ال��شيء المب��اح ال��ذي ال مال��ك ل��ھ، وی��سمى ف��ي الفق��ھ الغرب��ي            -٤
 .باالستیالء

 .لشفعةا -٥

 وھ��ذه ھ��ي نف��س م��صادر الحق��وق العینی��ة األص��لیة ف��ي الفق��ھ الغرب��ي، ینق��صھا      :ث��م ق��ال
  .)٢(مصدران، االلتصاق، والحیازة

وھذا یعني أن االلتصاق كسبب من أسباب الملك لم یكن لھ ذكر بھذا االسم عند المتقدمین             
 إال أن عدم ذك�ره   من فقھاء اإلسالم، وإنما ھو اصطالح ناشئ عند فقھاء القانون الغربي،          

باسمھ عند فقھاء المسلمین ال یعني عدم وجود قواعده وأحكام�ھ، ب�ل إن قواع�ده وأحكام�ھ              
  .مبثوثة في كتب الفقھ اإلسالمي، وھو ما نحاول الوقوف علیھ في ھذا البحث إن شاء اهللا

ُمثِبٌت : ةأسباب الملك ثالث: "وَقسَّم ابُن نجیم أسباب الملك إلى ثالثة أقسام رئیسة، حین قال
: للِملك ِمن أصلھ؛ وھو االس�تیالء عل�ى المب�اح، وناق�ٌل؛ ك�البیع والھب�ة ونحوھم�ا، وِخالَف�ةٌ             

 .)٣("كِمْلك الوارث

                                                           

 ).١٧٢( المادة ١٣ص/١ مرشد الحیران ج)١(
 .٦٢ص/١ مصادر الحق ج)٢(
 .٣١٩ص/١ األشباه والنظائر البن نجیم ج)٣(
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  الفصل األول

  وأثره يف امللكية)٢( بالعقار)١(التصاق املنقول

وسوف أتناول في ھذا الفصل أنواع التصاق المنقول بالعقار وحكم ك�ل ن�وع، وذل�ك        
  : التالیةفي المباحث

  املبحث األول

  لمنقول بالعقار وأثره يف امللكيةااللتصاق الطبيعي ل

                                                           

َأْصٌل َصِحیٌح َیُدلُّ َعَل�ى َتْحِوی�ِل َش�ْيٍء ِم�ْن َمَك�اٍن          : النُّوُن َواْلَقاُف َوالالمُ  ": قال ابن فارس  : المنقول لغة ) ١(
نقل�ھ بع�ضھم ع�ن     : تحوَّل م�ن مك�ان إل�ى آخ�ر، وَتَناَق�َل الق�وُم الح�دیث بی�نھم                : انتقل: ، یقال "ِإَلى َمَكانٍ 

  تحول: بعض، وتنقل من مكان إلى آخر
 .٩٤٩ص/٢، المعجم الوسیط ج٤٦٣ص/٥مقاییس اللغة ج -

كل ما ُینَق�ل  : بأنھ، ١٦٦٢ص/٢ج" كشاف اصطالحات الفنون"عرفھ التھانوي في : وفي االصطالح 
  .من مكان إلى مكان، وُیَحوَّل من ھیئة إلى ھیئة

ھ ع��ن م��ا یمك��ن نقل��ھ وتحویل��:  بأن��ھ٣٦ص" أحك��ام المع��امالت ال��شرعیة"وعرف��ھ ال��شیخ الخفی��ف ف��ي 
  .مكانھ، سواء أبقي مع ذلك التحویل على ھیئتھ وصورتھ، أم تغیرت بھ ھیئتھ وصورتھ

كل ش�يء یمك�ن نقل�ھ م�ن مك�ان إل�ى آخ�ر               : " ، بأنھ ١١ص/٨ج" الوسیط"وعرفھ السنھوري باشا في     
  ".، ألنھ شيء غیر مستقر بحیزه وغیر ثابت فیھ دون تلف

في تعریف المنقول، أحدھما یقصره على ما یمك�ن  ومن خالل ھذه التعریفات نرى أن ھناك اتجاھین      
نقلھ مع بق�اء ھیئت�ھ، واآلخ�ر یوس�ع فی�ھ لی�شمل ك�ل م�ا أمك�ن نقل�ھ س�واء بق�ي عل�ى حالت�ھ أو تغیَّ�رت                              

  .ھیئُتھ
... فالشجر والبناء والقناطر من المنقول إلمكان نقلھا وإن تغی�رت ص�ورتھا ب�ھ              : "قال الشیخ الخفیف  

". ا م�ن العق�ار؛ ألن المنق�ول ف�ي رأی�ھ م�ا أمك�ن نقل�ھ م�ع بق�اء ھیئت�ھ            وقد خالف في ذل�ك مال�ك فجعلھ�        
 .٣٦ص" أحكام المعامالت الشرعیة"

خیاُره، وَخّص بعُضھم العقار بالنخل؛ فق�ال للنخ�ل خاص�ة م�ن ب�ین         : عقار كل شيء  : العقار في اللغة  ) ٢(
بت�َذل إال ف�ي األعی�اد    خی�اره، وھ�و مت�اع البی�ت ون�ضده ال�ذي ال یُ         : عق�ار المت�اع   : عقار، ویقال : المال

 عق�ارًا ألن�ھ أف�ضل    والحقوق الِكبار ونحوھ�ا، ومن�ھ س�مي ك�ل ِمْل�ك ثاب�ت ل�ھ أص�ٌل ك�األرض وال�دار           
  .المال

 وم����ا بع����دھا، المعج����م الوس����یط  ١١٠ص/١٣، ت����اج الع����روس ج٧٦٨ص/٢جمھ����رة اللغ����ة ج -
  .٦١٥ص/٢ج

الَعْرَص��ُة :  بأن��ھ١١٩٢ص/٢ج" ك��شاف اص��طالحات الفن��ون"عرف��ھ التھ��انوي ف��ي :     وف�ي االص��طالح 
  .فالبناء عنده لیس من العقار، وإنما األرض فقط. مبنیة كانت أو ال) األرض(

  .كل ملك َثابت َلُھ أصل كاألرض: بأنھ، ٥٩٩ص/١ج" الكلیات"في     وعرفھ أبو البقاء 
  .األرض والدار: ما لھ أصل وقرار، مثل:  بأنھ،١٥٣ص/١في التعریفات ج    وعرفھ الجرجاني 

من ھذه التعریفات نرى أن ھناك اتجاھین في تعریف العقار، أحدھما یق�صره عل�ى األراض�ي فق�ط،           و
 .واآلخر یوسعھ لیشمل كل ما لھ ثبات بنوع ما، بحیث ال یمكن نقلھ من مكانھ دون تلف
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عملی��ة االلت��صاق الت��ي تح��دث ب��ین منق��ول وعق��ار دون  : وأعن��ي بااللت��صاق الطبیع��ي
 أو غیرھا م�ن الق�وى الت�ي ال دخ�ل فیھ�ا            -مثًال-تدخل بشري، وذلك بفعل الریاح أو المیاه        

  .للبشر

  :تینویمكن أن نفرق ھنا بین حال

  .ما إذا كان المنقول غیر مملوك ألحد من المكلفین: األولى

  . ما إذا كان المنقول مملوكًا ألحد المكلَّفین: الثانیة

  :وسوف نتناول كل حالة من ھاتین الحالتین في مطلب مستقل فیما یأتي

  اطب اول

 طق ارا وكر ا ول  

مي أو التراب أو الشجر غیر المملوك ب�أرض إن�سان بفع�ل        التصاق الط : صوره وِمن
 .السیول أو الفیضانات أو الھواء

وتكاد تتفق كلمة الفقھاء على أن المنقول غیر المملوك ألحد في ھذه الحالة یتملكھ صاحب 
  .تبعًا لملكیتھ إیاھا؛ ضرورَة عدم وجود تنازع في الملكیة) العقار(األرض 

أن�ھ إذا ُأدخ�ل الم�اُء ف�ي أرض رج�ٍل       : روي ع�ن محم�د رحم�ھ اهللا       وقد  : "... قال ابن مازة  
واجتمع الطین في أرضھ بذلك؛ ال یكون ألح�ٍد أن یأخ�ذ ذل�ك الط�ین ویرفع�ھ ع�ن أرض�ھ،           

  .ألنھ صار مملوَكھ تبعًا ألرضھ

وھذا بخالف ما لو دخل صیٌد ف�ي ملك�ھ؛ ك�ان لك�ل أح�د أن یأخ�ذه؛ ألن�ھ ل�م ی�صر مملوك�ًا                     
ف��ي أرٍض لرج��ٍل وَدَخ��َل مع��ھ   ) الم��اء(ألرض��ھ، وك��ذلك إذا دخ��ل  ل��صاحب األرض تبع��ًا  

السمك؛ كان لكل أحد أن یأخذ السمك؛ ألنھ لم َیِصر ملكًا لھ تبع�ًا ألرض�ھ، بخ�الف الط�ین           
  .)١("على ما َبیَّنَّا

ولعل الفرق بین الطین من جانب وال�صید وال�سمك م�ن جان�ب آخ�ر ھ�و وج�ود االلت�صاق           
  .ون السمك والصیدوالقرار في الطین والشجر د

                                                           

 .٨٠ص/٣، الھدایة ج٢٥١ص/١١، ج١٦ص/٣المبسوط ج: ، وینظر١٩٦ص/٨المحیط البرھاني ج) ١(



 - ٢٨٧٥ -

أما األشجار التي تنبت م�ن نف�سھا ف�ي مل�ك أح�د فھ�ي        : "وقال علي حیدر في شرح المجلة     
  .)١("ملك لصاحب األرض

تع��سیل النح��ل ف��ي أرض مملوك��ة؛ ق��ال ف��ي  : وم��ن ص��ور ھ��ذه الحال��ة أی��ضًا عن��د الحنفی��ة  
، وك�ذا إذا   وإذا أفرخ طیٌر ف�ي أرِض رج�ٍل فھ�و لم�ن أخ�ذه، وك�ذا إذا ب�اض فیھ�ا                    : "الھدایة
بخ��الف م��ا إذا ع��سَّل النح��ُل ف��ي ... فیھ��ا ظب��ي؛ ألن��ھ مب��اٌح س��بقت ی��ُده إلی��ھ ) اختب��أ(تك��نس

ألنھ ُعدَّ من أنزالھ فیملك�ھ تبع�ًا ألرض�ھ؛ كال�شجر       ) یعني فیتملكھ صاحب األرض   (أرضھ  
  .)٢("النابت فیھا، والتراب المجتمع في أرضھ بجریان الماء، واهللا أعلم

أن الع��سل ص��ار قائم��ًا بأرض��ھ عل��ى وج��ھ الق��رار،  : والف��رق بینھم��ا.. : ".ق��ال ف��ي العنای��ة
  .)٣("فصار تابعًا لھا، بخالف الصید

التَُّراب الَِّذي یحملُھ السَّْیل من اْلمَوات فیجتم�ع ِف�ي          : َقاَل: َمْسَأَلة: "وفي فتاوى ابن الصالح   
ھ�ر َوأخ�رج التُّ�َراب؛ ِإن أخ�رج     النھر اْلَعام ُمَباح لكل من َأخ�ذه؛ َفَل�و َج�اء ِإْن�َسان وحف�ر النَّ              

َوِإن اْجتمع ِفي نھ�ر ُم�ْشَترك َب�ین جَماَع�ة َك�اَن        ... التَُّراب لیحملھ فیبني ِبِھ ویستعملھ ملكھ       
  .)٤("َذِلك التَُّراب َلُھم كغرس یحملُھ من مَوات فنبت ِفي ملكھ

ب اطا  

 طق ارا ر ص وكول ا  

التصاق الَحّب، أو الب�ذر، أو الت�راب، أو ال�شجر؛ الممل�وك ل�شخص ب�أرض              : ورهومن ص 
 .آخر بفعل السیل أو الھواء

  :وقد تباینت وجھات نظر الفقھاء في ھذه الحالة، وسوف نعرض آلرائھم فیما یأتي

  :بیان مذھب السادة الحنفیة: الفرع األول

  .والت، وما ال قیمة لھ منھافرق الحنفیة في ھذه الحالة بین ما لھ قیمة من المنق

فأما ما لھ قیمة فحكموا بأنھ یبقى على ملك صاحبھ، وأما ما ال قیمة لھ فحكموا بأنھ تنتق�ل   
  .ملكیتھ لمالك األرض

                                                           

 .٥٠٥ص/٢درر الحكام ج) ١(
 .٨٠ص/٣الھدایة ج) ٢(
، الدرر على ٣٩٢ص/٨، البنایة ج٥٥ص/١فتح القدیر ج: ، وینظر١٣٢ص/٧ العنایة على الھدایة ج  )٣(

 .١٩٩ص/٢الغرر ج
 .٦٣٢ص/٢ فتاوى ابن الصالح ج)٤(
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لو ذھبت ال�ریُح بن�واة رج�ٍل، وألقتھ�ا ف�ي َك�ْرِم آخ�ر فنب�ت منھ�ا ش�جرة،              : " قال الحصكفي 
و وقعت خوخٌة في أرض غیره فنبت�ت؛ ألن     فھي لصاحب الَكْرم؛ إذ ال قیمة للنواة، وكذا ل        

  .)١("الخوخة ال تنبت إال بعد ذھاب لحمھا

 في ال�سیل َی�ذَھُب بحنط�ة لرج�ل     -رحمھ اهللا تعالى-عن أبي یوسف  : "وفي الفتاوى الھندیة  
إن كان للحنطة ثمن فإن جمیع ما یخرج منھ�ا ل�صاحب            : فتقع في أرض رجل فنبتت؛ قال     

  .)٢("ء علیھ من نقصان األرضالحنطة ویتصدق بالفضل وال شي

  .فانظر كیف فرق الحنفیة بین النواة والحنطة؛ بناء على التقوُّم وعدمھ

  :بیان مذھب السادة المالكیة: الفرع الثاني

  :فرَّق المالكیة في ھذه الحالة بین نوعین من المنقوالت

وال نقلھ، ومثَّل�وا   ما كان متالشیًا وال یمكن تمییزه عما التصق بھ من العقار      :النوع األول 
لھ بالبذر إذا َجرَّه السیُل فنبت في أرٍض أخرى، وكذلك الزرع على الراجح عندھم، وھذا          

  .النوع حكموا بأنھ لصاحب العقار وال شيء لمالكھ

ما كان متمیزًا عن العقار ال�ذي الت�صق ب�ھ، وك�ان ممك�ن النق�ل، وَمثَّل�وا ل�ھ                   : النوع الثاني 
ن أرض صاحبھ فینب�ت ف�ي أرض غی�ره، وك�ذلك الت�راب إذا               بالشجر الذي یخلعھ السیل م    

  .كان متمیزًا معروفًا، وھذا النوع حكموا بأنھ یبقى على ملك صاحبھ

رحمھ –فالحكم إذًا متعلق بكون المنقول مما یمكن تمییزه ونقلھ أو ال، وقد أشار ابن رشد              
ر زرُع��ھ ف��ي أرٍض ق��ول اب��ن القاس��م ف��ي م��سألة ال��ذي انتث�� : " ...  إل��ى ذل��ك ح��ین ق��ال-اهللا

إنھ لصاحب األرض، ھو مثل قولھ في كت�اب ك�راء   : اكتراھا لسنٍة فنبت فیھا في عاٍم قاِبلٍ 
األرضین من المدونة، وقیاسھ ل�ذلك عل�ى ق�ول مال�ك ف�ي ال�ذي یب�ذر أرض�ھ فیج�ر ال�سیل                      

إنھ لصاحب األرض صحیح، إذ ال فرق بین الم�سألتین؛      : بذره إلى أرض جاره فینبت فیھ     
ر م���ستھَلٌك ف���ي الم���سألتین ال یق���در ص���احُبھ عل���ى أخ���ذه م���ن أرض ص���احب       ألن الب���ذ
  . )٣("األرض

والسیل إذا َجرَّ َحبَّ رُجٍل إلى أرض غیره فنبت فیھ�ا؛ فإن�ھ یك�ون               : "وقال الشیخ الخرشي  
لصاحب األرض التي انَجّر إلیھا، وكذلك إذا َجرَّ السیُل زرَع رجل إلى أرض جاره فنبت       

  .)٤("وال شيء فیھ لصاحبھفیھا، فھو لرب األرض 

                                                           

 .٢٨٣ص/٥، الفتاوى الھندیة ج٥٠٧ص/٢، مجمع األنھر ج٢٩٠ص/٦ الدر المختار ج)١(
 .٧٥ص/١٧، المبسوط ج٢١٢ص/٤كشف األسرار ج: ، وینظر١٤١ص/٥ الفتاوى الھندیة ج)٢(
 .٣٦ص/٩ البیان والتحصیل ج)٣(
، البی�ان والتح�صیل   ٣٨، ٣٧ص/٨منح الجلیل ج: ، وینظر٤٩ص/٧ شرح مختصر خلیل للخرشي ج   )٤(

 .٤٧٣ص/٥، الذخیرة ج٣٦ص/٩ج
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وإذا انتثر للمكت�ري َح�بٌّ ف�ي األرض ف�ي ح�صاده فنب�ت ق�ابًال فھ�و ل�رب          : "وقال العبدري 
األرض، وكذلك َمن زرع زرعًا َفَحَمل السیُل زرعھ قبل أن ینبت إل�ى أرض غی�ره فنب�ت      

ار والزرع لمن َجرَّه السیُل إلى أرض�ھ وال ش�يء لل�زارع، وانظ�ر األش�ج              : فیھا؛ قال مالك  
لو قلع السیُل ِمن أرٍض شجراٍت ف�صیَّرھا إل�ى أرِض رج�ٍل        : ھي بخالف ھذا قال سحنون    

فنبتت فیھا فلُینظر، فإن كان إن ُقِلَعت وُردَّت إلى أرض�ھ نبت�ت؛ فل�ھ قلُعھ�ا، وإن ك�ان إنم�ا          
یقلعھا للحطب ال لیغرسھا في أرضھ فھذا ُمضار ولھ القیمة، وإن كانت الشجرة ل�و ُقِلع�ت          

في أرض ربھا وإنما تصیر حطبًا فھذا الذي جرت في أرضھ مخیَّر بین أن ی�أذن  لم تنبت  
  .لربھا في قلعھا أو یعطیھ قیمتھا مقلوعة

، فل�ھ  وك�ان معروف�اً  ولو نقل السیل تراب أرض إلى أخرى فإن أراد ربُّھ نقل�ھ إل�ى أرض�ھ     
  .)١("ذلك

  .قیھ المالكي في ھذه الحالة في ذھن الف-دائمًا-ففكرة التمییز وإمكانیة النقل ھي الحاضرة 

  :بیان مذھب السادة الشافعیة: الفرع الثالث

م��ذھب ال��شافعیة ظ��اھر ف��ي أن المنق��ول الممل��وك ل��شخص إذا الت��صق بعق��ار آلخ��ر بفع��ل    
السیول أو الری�اح أو غیرھ�ا م�ن العوام�ل الطبیعی�ة فإن�ھ یبق�ى عل�ى مل�ك ص�احبھ، إال إذا                     

  .ب العقارأعرض عنھ؛ فحینئذ تنتقل ملكیتھ إلى صاح

إذا جاء السیل بنواٍة من مل�ك إن�سان، فنبت�ت ف�ي أرض آخ�ر، وأنبت�ت                : "قال إمام الحرمین  
 .)٢("شجرة، فال شّك أنھا لمالك النَّواة

ل�م   -ول�و ن�واة أو حب�ة     -ول�و حم�ل ال�سیُل، أو نح�و الھ�واء ب�ذرًا              : " وقال في تحفة المحتاج   
لنابت لصاحب الب�ذر؛ ألن�ھ َع�ْیُن ماِل�ھ      إلى أرض لغیر مالكھ فنبت، فا    ُیعِرض مالُكھا عنھا  

وإْن َتَحوَّل لصفة أخرى، فیجب على ذي األرض فالحاِكِم َردُّه إلیھ، أي إعالمھ بھ كما في 
 فھو لذي -ال كسفیھ-األمانة الشرعیة، أما ما أعرض مالُكھ عنھ وھو ممن یصح إعراضھ 

  .  بتصرفھـ.أ")٣(األرض إن قلنا بزوال ملك مالكھ عنھ بمجرد اإلعراض

التَُّراب الَِّذي یحملُھ السَّْیل من اْلمَوات فیجتم�ع ِف�ي          : َقاَل: َمْسَأَلة: "وفي فتاوى ابن الصالح   
َوِإن َحَمَلھ ِمن َأرض اْلَغْیر فالتراب لَماِلك�ھ عل�ى َم�ا َك�اَن،     ... نھر اْلَعام ُمَباح لكل من َأخذ   

  .)٤("ال یملكُھ َمالك النَّھر َوال من َیْأُخذه

                                                           

در ، الن���وا٥٠ص/٤، حاش���یة الدس��وقي ج ١٤٧ص/٢، ش���رح می��ارة ج ٥٨٠ص/٧ الت��اج واالكلی��ل ج  )١(
 .١٦١ص/٧والزیادات ج

 .١٦٦ص/٧ نھایة المطلب ج)٢(
 .٥٢٢ص/٦البیان ج: ، وینظر٤٣٥ص/٥ تحفة المحتاج ج)٣(
 .٦٣٢ص/٢ فتاوى ابن الصالح ج)٤(
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 تق��رر أن��ھ یبق��ى المنق��ول عل��ى مل��ك ص��احبھ فق��د وق��ع خ��الف ف��ي الم��ذھب ف��ي كیفی��ة   وإذا
التعامل مع ھذا المنقول الملتصق بعقار الغیر؛ وھل یجبر مالُك المنق�ول عل�ى قلع�ھ أم ال؟         

  وھل یحق لمالك العقار أن یقلعھ دون تعویض إذا امتنع مالكھ عن قلعھ أم ال؟

: ھ فھو ال�صحیح ف�ي الم�ذھب؛ ق�ال اإلم�ام ال�شیرازي      أما عن إجبار مالك المنقول على قلع 
وإن َحَمَل السیُل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فی�ھ، فھ�ل ُیجب�ر ص�احب الطع�ام عل�ى          "

یجبر، وھو : ال یجبر ألنھ غیر مفرط في إنباتھ، والثاني: أحدھما: القلع مجانًا؟ فیھ وجھان
  . )١("ر على إزالتھالصحیح؛ ألنھ َشَغَل ملك غیره بملكھ من غیر إذن فأجب

إذا حمل السیل حب�ات أو ن�وى لغی�ره إل�ى أرض�ھ، لزم�ھ ردھ�ا إل�ى                    : "وقال اإلمام النووي  
ال : أح�دھما : مالكھا إن عرفھ، وإال فیدفعھا إلى القاض�ي، ول�و نبت�ت ف�ي أرض�ھ، فوجھ�ان              

 فھ�و  ُیجَب�ر؛ ألن المال�ك ل�م َی�أذن،      : وأص�حھما ... ُیجَبر مالكھا على قلعھا؛ ألنھ غیر متع�دٍّ         
ول��و قل��ع ص��احُب ... كم��ا ل��و انت��شرت أغ��صان ش��جرة ف��ي ھ��واء دار غی��ره، فل��ھ قطعھ��ا   

  .)٢("الشجرة شجرَتھ، لزمھ تسویة األرض؛ ألنھ لتخلیص ملكھ

ففي ھذین النصین یقرر اإلمامان الشیرازي والنووي أن صاحب المنقول ُیجَبر على قلعھ       
  .رض دفعًا للضرر عن صاحب األرضفي األصح، وإذا قلعھ فإنھ ُیلَزم كذلك بتسویة األ

وأما عن تمكین صاحب العقار من قل�ع المنق�ول إذا امتن�ع ص�احبھ ع�ن قلع�ھ فھ�و ال�راجح            
إذا َحَمل السیُل نواة إلنسان إلى ملك غیره فأنبتت : "أیضًا في المذھب؛ قال اإلمام الغزالي 

 ف��ي الج��انبین، ش��جرة؛ فھ��ل لمال��ك األرض قلعھ��ا مجان��ًا؟ فی��ھ وجھ��ان؛ لتع��ارض الُحْرم��ة  
  ". )٣(واألولى ترجیح مالك األرض وتسلیطھ على القلع

وقد حاول اإلمام الماوردي االجتھاد في تحقیق العدالة ب�ین مال�ك األرض ومال�ك المنق�ول                
فلو أطارت الریُح أو َحَمَل ال�سیُل حنط�َة رج�ٍل إل�ى أرض           : "... بشكل أكثر تفصیًال؛ فقال   

یقلع ألن حكم العمد : ُبنا في إقراره على وجھین أحدھماآخر فنبتت فیھا، فقد اختلف أصحا
ُیَقّر على حالھ إلى وقت حصاده ألن مالكھ غیر متع�ٍد          : والثاني. والخطأ في األموال سواء   

وأص��ح عن��دي م��ن ھ��ذین ال��وجھین أن ُینَظ��ر ف��ي ال��زرع بع��د قلع��ھ؛ ف��إن كان��ت قیمُت��ھ  . ب��ھ
ألنھ لم یدخل علیھ نقص حین نبتت، وإن       مقلوعا كقیمة الحنطة أو أكثر، ُأجِبر على قلعھ؛         

كانت قیمُتھ لو ُقِلَع أقل من قیمة الحنطة ُتِرك ولم ُیقَلع ألنھ لم یتعدَّ فیلت�زم ض�رر عدوان�ھ،        
وما یدخل عل�ى رب األرض م�ن ال�ضرر فق�د اس�تدركھ ب�األجرة الت�ي ی�ستحقھا بع�د العل�م            

  . )٤("ھ فعل یتعلق بھ ضمانوالتنازع، وال أجرة لرب األرض فیما قبُل؛ ألنھ لم یكن من

                                                           

 .٣٣١ص/٣مغني المحتاج ج: ، وینظر١٩٢ص/٢ المھذب ج)١(
 .٥٢٢ص/٦، البیان ج١٤١ص/٥، نھایة المحتاج ج٤٤١ص/٤ روضة الطالبین ج)٢(
 .٢٢٦ص/١١، فتح العزیز ج١٢٩ص/٧، الحاوي ج٣٧٦ص/٣ الوسیط ج)٣(
 .١٧٠ص/٧ الحاوي ج)٤(
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وكالم اإلمام الماوردي ھنا یمثل خالصة المنھج العملي الذي ینبغي أن ُیتَّبع في مث�ل ھ�ذه        
الم��سائل، وھ��ذا الم��نھج یتمث��ل ف��ي محاول��ة الموازن��ة ب��ین األض��رار الالحق��ة ب��الطرفین          

ل كال وارتكاب أخف ھذه األضرار ودفع أكبرھا، مع بذل كل الجھد في المحافظة على ما
  .الطرفین بالقدر الممكن

واختالف أنظار المجتھدین في تقدیر ھذه الم�ضار والمن�افع ھ�و م�ا یترت�ب علی�ھ اخ�تالف         
  .آرائھم في المسألة

وقد رأى اإلمام الماوردي ھنا أن ضرر صاحب األرض یمكن تعوی�ضھ ب�سھولة ف�ي ك�ل         
ب المنقول فُیخیَّر ف�ي  األحوال وذلك بأخذ األجرة مقابل بقاء المنقول في أرضھ، أما صاح       

  .األخذ بأفضل الحلول التي تحفظ علیھ مالھ

  :بیان مذھب السادة الحنابلة: الفرع الرابع

  .فرَّق الحنابلة بین ما ال یدوم ضرُره على العقار من المنقوالت، وما یدوم ضرُره علیھ

فحكم��وا ف��ي الن��وع األول بأن��ھ یبق��ى عل��ى مل��ك ص��احبھ وال ینتق��ل إل��ى ملكی��ة ص��احب          
األرض، ب��ل وال یجب��ر ص��احبھ عل��ى قلع��ھ أی��ضًا، وإنم��ا یبق��ى ف��ي مل��ك ص��احب األرض  

  .باألجرة وجوبًا

فحكموا بأن�ھ یبق�ى عل�ى مل�ك ص�احبھ أی�ضًا؛ إال أن�ھ یجب�ر عل�ى قلع�ھ وإزالت�ھ                        : أما الثاني 
  .فورًا

وفي كلتا الحالتین إذا ترك صاحُب المنقول ملكھ ولم یطالب بھ انتقلت ملكیتھ إلى صاحب      
  .عقار، وأصبح لھ حق التصرف فیھ؛ إن شاء قلعھ وإن شاء أبقاهال

كما أن صاحب المنقول إذا اختار قلع منقولھ وإزالت�ھ فإن�ھ یجب�ر عل�ى إص�الح أي ض�رر                 
  .یلحق بالعقار نتیجة لذلك

ھ��ذا ھ��و ملخ��ص م��ذھب الحنابل��ة ف��ي الم��سألة وعل��ى ذل��ك دل��ت ن��صوص م��ذھبھم، وإلی��ك  
  . بعضًا منھا

إذا حمل السیُل بذر رجل من أرضھ إلى أرض غیره فنبت فیھا، لم یجبر           : "قال ابن قدامة  
ف��ي أح��د ال��وجھین یجب��ر عل��ى ذل��ك إذا طالب��ھ ربُّ    : عل��ى قلع��ھ، وق��ال أص��حاب ال��شافعي  

األرض ب�ھ؛ ألن ملك��ھ ح�صل ف��ي مل��ك غی�ره بغی��ر إذن�ھ، فأش��بھ م��ا ل�و انت��شرت أغ��صان      
  .شجرتھ في ھواء ملك جاره

إتالف للمال على مالكھ، ولم یوجد منھ تفریط، وال یدوم ضرُره،           أن قلعھ   ): للحنابلة(ولنا  
فال ُیجَبر على ذلك، كما لو حصلت دابتھ ف�ي دار غی�ره عل�ى وج�ھ ال یمك�ن خروجھ�ا إال              
بقلع الباب أو قتلھا فإننا ال نجبره على قتلھا، ویفارق أغصان الشجرة؛ فإنھ یدوم ضرُره،                
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دَّى أجُره، إذا ثب�ت ھ�ذا فإن�ھ ُیَق�ّر ف�ي األرض إل�ى          وال ُیعَرف قدر ما یشغل من الھواء فیؤ       
  .)١("حین حصاده بأجر مثلھ

ب��ل إن بع��ض الحنابل��ة ذھ��ب إل��ى أن ال��زرع یبق��ى ف��ي األرض وال ی��دفع ص��احُبھ أج��رة       
  !لصاحب األرض

یعن��ي ص��احب (وھ�ذا بعی��د؛ ألن إلزام�ھ   : "... ولك�ن اب��ن قدام�ة رد عل��ى ھ�ذا ال��رأي ق��ائالً   
 َأِذَن فیھ في أرضھ بغیر أجر وال انتفاع إضراٌر بھ، وَش�ْغٌل ِلِمْلك�ھ          تبقیة زرٍع ما  ) األرض

  .)٢("بغیر اختیاره من غیر عوض، فلم یجز

أما إن أحب مالك الزرع قلعھ في الحین، فلھ ذلك، ویجب علیھ تسویة الحف�ر وم�ا نق�صت            
  .)٣(األرض ألنھ أدخل النقص على ملك غیره الستصالح ملكھ

وأم�ا إن ك�ان     : "...  ما یدوم ضرره وما ال یدوم قال ابن قدامة         وفي خصوص التفرقة بین   
ال��سیل َحَم��َل ن��وى فنب��ت ش��جرًا ف��ي أرض غی��ره، ك��الزیتون والنخی��ل ونح��وه، فھ��و لمال��ك  
النوى؛ ألنھ من نماء ملكھ، فھو كالزرع، ویجبر على قلعھ ھھنا؛ ألن ضرره یدوم ف�أجبر    

  .ك غیر مالكھاعلى إزالتھ كأغصان الشجرة المنتشرة في ھواء مل

وإن َحَمَل السیُل أرضًا بشجرھا فنبت في أرض آخر كما كانت فھي لمالكھا، ویجبر على              
إزالتھا كما ذكرنا، وف�ي ك�ل ذل�ك إذا َت�َرَك ص�احُب األرض المنتقل�ة أو ال�شجر أو ال�زرع                  
لصاحب األرض التي انتقل إلیھا لم یلزمھ نقُلھ وال َأْجَر وال غی�ر ذل�ك؛ ألن�ھ ح�صل بغی�ر       

فریطھ وال عدوانھ، وكانت الِخَیَرة إلى صاحب األرض المشغولة بھ، إن شاء أخذه لنفسھ ت
  .)٤("وإن شاء قلعھ

وعن��د التأم��ل ف��ي وجھ��ة نظ��ر الحنابل��ة ھن��ا نج��د أنھ��ا تحم��ل ف��ي م��ضمونھا نف��س المنط��ق   
التشریعي الذي أشرت إلیھ سابقًا عند حدیثي عن مذھب الشافعیة؛ أال وھو محاولة تحقیق            

لة بالحفاظ على كال المالین بالقدر الممكن، فحكموا بأن یكون الزرع لمالك البذر ألنھ العدا
  .من عین مالھ، كما حكموا باألجرة لصاحب األرض جبرًا لحقھ

ھذا إذا كان ضرر المنقول ال یدوم وال یستمر عل�ى األرض ألوق�ات طویل�ة، أم�ا إذا عل�م                      
قلع�ھ؛ ألن إزال�ة ال�ضرر عن�ھ ال یمك�ن      دوامھ واستمراره فإن صاحب المنقول یجبر على       

                                                           

، مطال�ب أول�ي النھ�ى       ٦٨ص/٤، ك�شاف القن�اع ج     ٣٦٢ص/٥، ال�شرح الكبی�رج    ٣٦٩ص/٥ المغني ج  )١(
 .٧٣٧ص/٣ج

 .٣٦٩ص/٥ المغني ج)٢(
 .٧٣٧ص/٣، مطالب أولي النھى ج٦٨ص/٤ كشاف القناع ج)٣(
، ٦/١١٠، اإلن��صاف ج٧٣٧ص/٣ال��ب أول��ي النھ��ى ج، مط٨ص/٥، المب��دع ج٣٦٩ص/٥ المغن��ي ج)٤(

 .٢٩١ص/٢شرح منتھى اإلرادات ج
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أن تكون بإثبات ال�ضرر عل�ى غی�ره؛ ألن ال�ضرر ال ی�زال بال�ضرر كم�ا ھ�و متق�رر ف�ي                   
  .القواعد

          طق اا   ا  قر اأ  ءآراء ا 

  ول اوك ر

ما ال قیمة لھ منھ�ا، ف�أبقوا األول عل�ى مل�ك      فرَّق الحنفیة بین ما لھ قیمة من المنقوالت و -
 .صاحبھ، ونقلوا ملكیة الثاني إلى صاحب العقار

، وم�ا ال یمك�ن تمیی�زه    )ال�شجر ( فرق المالكیة بین ما یمكن تمییزه ونقل�ھ م�ن المنق�والت          -
، ف��أبقوا األول عل��ى مل��ك ص�احبھ، ونقل��وا ملكی��ة الث��اني بقیمت��ھ إل��ى  )الب��ذر(وال نقل�ھ منھ��ا  

 .قارصاحب الع

 لم ینظر ال�شافعیة إل�ى م�سألة القیم�ة وال إل�ى م�سألة إمك�ان التمیی�ز، وأبق�وا المنق�ول ف�ي             -
جمیع الحاالت على ملك صاحبھ ما لم ُیعِرض ھو عنھ، فیفھم م�ن إعراض�ھ حینئ�ذ تخلی�ھ                 

 .عنھ، وفي ھذه الحالة ینتقل إلى ملكیة مالك العقار

والت وما ال یدوم، فأعطوا مالك العقار الحق  فرَّق الحنابلُة بین ما یدوم ضرره من المنق-
في تملك ما یدوم ض�رره منھ�ا بقیمت�ھ، وأبق�وا م�ا ال ی�دوم ض�رره عل�ى مل�ك ص�احبھ م�ع             

  .إعطائھ حق تملك منفعة العقار باألجرة حفظًا لمنقولھ

وی��رى الباح��ث أن الم��ذاھب األربع��ة تتف��ق عل��ى األص��ل الع��ام، وھ��و حف��ظ م��ال ص��احب    
لیھ ما لم یمنع مانٌع من رده، ولك�نھم اختلف�وا ف�ي ھ�ذا الم�انع، ف�رآه          المنقول ووجوب رده إ   

الحنفی��ة ع��د التق��وم أو الحق��ارة، ورآه المالكی��ة ع��دم التمی��ز، أو ع��دم إمكانی��ة النق��ل، ورآه     
 م�ع وجھ�ة نظ�ر     -ف�ي الحقیق�ة   –الشافعیة والحنابل�ة ع�دم طل�ب ص�احبھ ل�ھ، وھ�و م�ا یتف�ق                  

  . الشيء التافھ الذي ال قیمة لھالحنفیة السابقة؛ ألن ما ال ُیطلب ھو
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  بحث الثانيامل

  لمنقول بالعقار وأثره يف امللكيةااللتصاق الصناعي ل

  .ما كان من صنع البشر واختیارھم: وأقصد بااللتصاق الصناعي ھنا

 .الزراعة، أو البناء في أرض الغیر: ومن صوره

، وب�ین أن  )كالعاری�ة (م�شروع  ویمكن أن یفرَّق ھنا بین أن یكون البناء أو الغراس بسبب            
  :، وھو ما سنتناولھ في المطلبین التالیین)كالغصب(یكون بسبب غیر مشروع 

  اطب اول

  )ر وذًا(اق ا ول ر ب روع 

ا  رهوأ   

 فیھ�ا  رجل استعار من رجل أرضًا على أن یبني فیھا أو عل�ى أن یغ�رس    : صورة المسألة 
نخًال فأذن لھ صاحُبھا في ذلك، ثم ب�دا ل�صاحب األرض أن یخرج�ھ منھ�ا؛ فھ�ل یج�وز ل�ھ           

  ذلك، وما حكم البناء والزرع الملتصق باألرض في ھذه الحالة؟

  :بیان مذھب الحنفیة: الفرع األول

فرَّق الحنفیة ھنا بین ما یدوم بقاؤه في األرض لفترة طویلة كالبناء والغراس، وبین م�ا ال         
  .یطول بقاؤه فیھا كالزرع

  .أما ما یدوم بقاؤه في األرض ففرقوا فیھ بین ما إذا كانت اإلعارة مطلقة أو مؤقتة

فإن كانت اإلعارة مطلقة فبنى فیھا أو غرس؛ فلصاحب األرض أن یستردھا في أي وقت 
شاء؛ ألن العاریة غیر الزمة، وعلى الم�ستعیر أن یقل�ع غرس�ھ وبن�اءه؛ ألن�ھ َش�َغَل أرض           

  .غیره ولم یرَض صاِحُبھا بذلك

ولیس للمستعیر أن ُیَضمِّن المعیَر قیمة غرسھ وبنائھ وَیترك ذلك علیھ؛ ألنھ لم یوج�د من�ھ    
  .تغریر لھ؛ ألن العاریة ُتسترد على كل حال

وإن كانت العاریة مؤقتة فلمالك األرض أن یسترد األرض أیضًا، لكن المستعیر ف�ي ھ�ذه                 
شاء َضمَّن المعیر قیمة غرسھ وبنائھ ویترك ذلك علیھ؛ ألنھ َغرَّه الحالة یكون بالخیار إن     
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حیث وقَّت وقتًا طویًال ثم استرد قبل ُمضیِّھ، وإن شاء أخذ غرسھ وبناءه إن لم یضر القلُع 
  .بأرض المعیر

فإذا كان یضر بھا فالخیار للمعیر إن شاء أخذ الغرس والبناء بالضمان، وإن ش�اء رض�ي                
  .بالقطع

إذا كان في القلع ضرر ب�األرض فالخی�ار إل�ى         : قال المشایخ والمتأخرون  : "لبنایةقال في ا  
رب األرض؛ ألن���ھ ص���احب أص���ل، والم���ستعیر ص���احب تب���ع، وھ���و الغ���رس أو البن���اء،  

  .ھـ بتصرف.أ")١(والترجیح یكون باألصل

ھذا فیما یطول بق�اؤه ف�ي األرض، أم�ا م�ا ال یط�ول بق�اؤه فیھ�ا ك�الزرع ف�إذا أراد المعی�ر                           
أن ی��سترد أرض��ھ وال��زرع غی��ر ُم��ْدَرك فل��یس ل��ھ ذل��ك، وتبق��ى األرض ف��ي ی��د       )المال��ك(

 وف��ي القی��اس أن یك��ون ل��ھ ذل��ك كم��ا ف��ي البن��اء      -استح��سانًا–الم��ستعیر بطری��ق اإلج��ارة  
أن النظ�ر م�ن الج�انبین ورعای�ة الحق�ین واج�ب عن�د               : والغرس، ووجھ الفرق لالستح�سان    

اك ال�زرع ل�ھ وق�ت معل�وم، ف�یمكن النظ�ر م�ن           اإلمكان، وذلك ممك�ن ف�ي ال�زرع؛ ألن إدر         
الجانبین جانب المستعیر ال شك فیھ، وجانب المالك بالترك إلى وقت الحصاد باألجر، وال 
 یمكن في الغرس والبناء؛ ألنھ لیس لذلك وقت معلوم، فكان مراعاة صاحب األصل أول�ى              

)٢(.  

مر، أو ترتب على إزالتھ یالحظ ھنا أن االلتصاق إذا ترتب على إبقائھ ضرر دائم ومست       و
فإنھ َیثبت لمالك العقار حق َتَملُّ�ك الع�ین جب�رًا عل�ى مال�ك               ) العقار(ضرر محقق باألرض    

المنقول؛ ألن العقار ھو األصل والمنقول تابع لھ، أما إذا ُع�ِدم ال�ضرر ال�دائم أو الم�ستمر                  
ل�ك منفع�ة العق�ار م�ع      فإن صاحب المنقول ُیَمكَّن من االنتفاع بالعقار جبرًا عن مالكھ، فیتم          

  . تعویضھ عن ھذا االنتفاع

  .بیان مذھب السادة المالكیة: الفرع الثاني

َفرَّق المالكیة ب�ین م�ا ی�دوم بق�اؤه ف�ي األرض لم�دة طویل�ة كالبن�اء والغ�راس، وب�ین م�ا ال                      
  .یطول بقاؤه في األرض كالزرع

  . مطلقة أو مؤقتةأما ما یدوم بقاؤه في األرض ففرقوا فیھ بین ما إذا كانت اإلعارة

 فبنى فیھا المستعیر أو غرس؛ فلیس للمعیر أن یخرجھ منھا قبل      فإن كانت اإلعارة مطلقة   
أن یسكن ما یسكن مثلھ، أو یعوضھ عما بناه؛ فأثب�ت االلت�صاق ف�ي ھ�ذه الحال�ة للم�ستعیر           

  .حق تملك منفعة العقار جبرًا عن مالكھ

                                                           

 .٣٣٥ص/٢درر الحكام ج: ، وینظر١٥٤ص/١٠ البنایة ج)١(
، تبی��ین الحق��ائق ١٤١ص/١١، المب��سوط ج٢١٧ص/٦، ب��دائع ال��صنائع ج١٨٠ص/٣ تحف�ة الفقھ��اء ج )٢(

 .١٤ص/٩، العنایة ج١١٤ص/٥ج
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د أن یدفع لھ قیمة بنائھ منقوضًا، أما ما ال فإذا تركھ فسكن ما یسكن مثلھ فلھ أن یخرجھ بع
  .منفعة فیھ للمستعیر فلیس لھ أن ینقضھ وال أن یأخذ قیمتھ بعد أن یسكن ما یسكن مثلھ

فأثبت االلتصاُق لمالك العق�ار ح�ق تمل�ك المنق�ول بع�د أن ی�دفع قیمت�ھ منقوض�ًا ف�ي الحال�ة                        
  .األولى، وبدون أن یدفع قیمتھ في الحالة الثانیة

أرأی��َت إن َأِذن��ُت لرج��ل أن یبن��ي ف��ي أرض��ي أو یغ��رس، فبن��ى    : قل��ت: "ي المدون��ةق��ال ف��
وغرس، فلمَّا بنى وغرس أردُت إخراَجھ مكاني أو بعد ذل�ك بأی�ام أو بزم�ان، أیك�ون ذل�ك        

  لي فیما َقُرب من ذلك أو َبُعد في قول مالك أم ال؟

 مثلھ لم یك�ن لیبن�ي عل�ى       أما ما قرب من ذلك الذي ُیرى أن       : بلغني عن مالك أنھ قال    : قال
أن ُیخَرج في قرب ذلك وھو ی�راه ح�ین بن�ى ف�ال أرى ل�ھ أن یخرج�ھ إال أن ی�دفع إلی�ھ م�ا                      
أنفق قائمًا حیًا، وإال لم یكن لھ ذلك حتى یستكمل ما یرى الناس أنھ یسكن مثلھ في قدر ما   

  .عمل

 ی�سكن مث�ل م�ا    وأما إذا كان قد سكن الزمان الطویل فیم�ا یظ�ن أن مثل�ھ ق�د بن�ى، عل�ى أن           
سكن ھذا، فأرى لھ أن یخرجھ ویعطیھ قیمة نق�ضھ منقوض�ًا إن أح�ب، وإن ل�م یك�ن ل�رب            

وھ�ذا  : ق�ال . اقلع نقضك وال قیمة لك على رب األرض       : األرض حاجة بنقضھ قیل لآلخر    
  .)١("قول مالك

فإن�ھ ال یج�وز للمعی�ر أن ُیخ�ِرج الم�ستعیر م�ن أرض�ھ قب�ل               : أما إذا كان�ت اإلع�ارة مؤقت�ة       
قضاء المدة حتى ولو أراد دف�ع قیم�ة البن�اء والغ�رس، وب�ذلك فق�د أعط�وا للم�ستعیر ح�ق                     ان

  .تملك المنفعة جبرًا عن صاحب العقار

فإذا انقضت المدة جاز لھ أن یخرجھ، وھو مخیَّر بین أم�رین، إم�ا أن ی�دفع ل�ھ قیم�ة بنائ�ھ                  
 -إذا أراد-ك المنق�ول  وغرسھ منقوضًا أو یَسلِّطھ على نقضھ؛ فأثبتوا لمالك العقار حق تمل�  

  .بعد أن یدفع قیمتھ

 فإن�ھ ال یمل�ك إخراج�ھ م�ن ملك�ھ قب�ل أن یب�دو        -كالزرع–أما ما ال یدوم بقاؤه في األرض  
صالح الزرع، كما ال یحق لھ أن یأخذ في مقابل ذلك أج�رة، وب�ذلك أثبت�وا للم�ستعیر ح�ق         

  .تملك المنفعة دون مقابل جبرًا على صاحب العقار

أرأی��ت ل�و أن��ي أع��رت رج�ًال یبن��ي ف��ي أرض�ي أو یغ��رس فیھ��ا،    : قل��ت: "ةق�ال ف��ي المدون�  
  وضربت لھ لذلك أجال فبنى وغرس، فلما مضى األجُل أردُت إخراجھ؟

یخرجھ ویدفع إلی�ھ قیم�ة نق�ضھ منقوض�ًا إن أح�ب رب األرض، وإن أب�ى                 : قال مالك : قال
  .اقلع نقضك وغراسك وال شيء لك غیر ذلك: قیل للذي بنى وغرس

                                                           

 .٩٢ص/١١ن والتحصیل جالبیا: ، وینظر٤٥٠ص/٤ المدونة ج)١(
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  .نعم: وما كان ال منفعة لھ فیھ إذا نقضھ، فلیس لھ أن ینقضھ في قول مالك؟ قال: قلت

أرأی�ت إن كن�ُت ق�د َوقَّ�تُّ ل�ھ وقت�ا فبن�ى وغ�رس، أیك�ون ل�ي أن أخرج�ھ قب�ل م�ضي                         : قلت
 .ال: الوقت فأدفع إلیھ قیمة بنیانھ أو غرسھ في قول مالك؟ قال

ب��ل األج��ل، أل��ھ أن یقل��ع نق��ضھ   أن یخ��رج ق-ال��ذي بن��ى أو غ��رس -أرأی��ت إن أراد :  قل��ت
  وغراسھ قبل األجل في قول مالك؟

نعم، ذلك ل�ھ إال أن ل�رب األرض أن یأخ�ذ البن�اء والغ�رس بقیمت�ھ ویمنع�ھ نق�ضھ إذا                       : قال
  .دفع إلیھ قیمة ما لھ فیھ منفعة، ویمنعھ أن ینقض ما لیس لھ فیھ منفعة، وھذا قول مالك

 منفع��ة إذا قلع��ھ، ف��أراد رب األرض أن أرأی��ت ك��ل م��ا ل��یس لل��ذي بن��ى وغ��رس فی��ھ: قل��ت
یعطیھ قیمة عمارتھ ویمنعھ من القلع، أیعطیھ قیمة ھذا الذي إن قلعھ لم یكن لھ فی�ھ منفع�ة        

  في قول مالك؟

ال، ال یعطیھ قیمة ھذا الذي ال منفعة لھ فیھ على حال من الحاالت، ألنھ ال یقدر على : قال
  .!قلعھ صاحب العمارة، فكیف یأخذ لھ ثمنًا؟

أرأیت إن أعرتھ أرضي یزرعھا، فلما زرعھ�ا أردت أن أخرج�ھ منھ�ا، أیك�ون ذل�ك           : قلت
ل��یس ل��ك ذل��ك حت��ى ی��تم زرع��ھ، ألن ال��زرع ال یب��اع حت��ى یب��دو ص��الحھ  : ل��ي أم ال؟ ق��ال

  .فتكون فیھ القیمة، فلذلك خالف البناء والغرس

   قول مالك؟فھل یجعل لرب األرض الكراء من یوم قال للمستعیر اقلع زرعك في: قلت

ال، أال ترى أنھ لیس لرب األرض أن یقلع زرعھ فلما لم یك�ن ل�ھ أن یقل�ع زرع�ھ ل�م               : قال
یك���ن ل���ھ أن یأخ���ذ علی���ھ ك���راء إال أن یك���ون إنم���ا أع���اره األرض للث���واب، فھ���ذا بمنزل���ة  

  .)١("الكراء

  :بیان مذھب السادة الشافعیة: الفرع الثالث

على قلع منقولھ إال إذا كان المعی�ر ق�د اش�ترط            ) المستعیر(ال یجبر الشافعیة مالك المنقول      
علیھ ذلك في بدایة العقد، وبذلك أثبتوا لھ حق تملك المنفعة جبرًا على مال�ك العق�ار إذا ل�م                 

  .یكن قد اشترط القلع

فإذا رجع المعیر في عاریتھ ولم ی�رض الم�ستعیر ب�القلع؛ خیِّ�ر المعی�ر ب�ین أن یب�ذل قیم�ة           
تملك��ھ، أو یقلع��ھ وی��دفع أرش م��ا نق��ص ب��القلع، أو یطالب��ھ ب��أجرة  الغ��راس والبن��اء قائم��ًا وی

                                                           

، م��نح الجلی��ل  ٢٧١ص/٥، مواھ��ب الجلی��ل ج ٨١١ص/٢الك��افي ج: ، وینظ��ر٤٥٠ص/٤ المدون��ة ج)١(
 .٥٧١ص/١، عیون المسائل للقاضي عبد الوھاب ج٦٩ص/٧ج
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، وأعط�وه بن�اء عل�ى    )العق�ار (األرض، وھنا أثبتوا لمالك العقار الخیار ألنھ مالك األص�ل         
 .ذلك حق تملك المنقول بقیمتھ إذا أراد

وفي كل األحوال ال یحق للم�ستعیر أن یطال�ب ب�دفع قیم�ة األرض وتملكھ�ا إال إذا رض�ي                      
  .األرض بذلك؛ ألن المستعیر صاحب تبع، والتبع ال یكون سببًا لملك األصلمالك 

أما إذا لم یختر المعی�ر أو ل�م ی�رض ب�شيء مم�ا س�بق، وك�ذلك ل�م ی�رض الم�ستعیر ب�القلع                    
مجانًا، تركا إلى أن یتوافقا ویصطلحا على ش�يء، وإال بق�ي ك�ل واح�د منھم�ا عل�ى ملك�ھ،           

أرض المعی��ر ل��ري غرس��ھ ورعایت��ھ؛ فأثب��ت  ویثب��ت ل��صاحب المنق��ول ح��ق ال��دخول إل��ى  
 .االلتصاق للمستعیر حق الدخول ألرض المعیر دون رضاه

وقد فرق الشافعیة بین الزرع من جانب والبناء والغ�راس م�ن جان�ب آخ�ر، حی�ث أجب�روا             
المعیر على تبقیتھ إلى الحصاد بأجرة المثل؛ ولم یخیروه كم�ا فعل�وا ف�ي الغ�راس والبن�اء،        

أن لل��زرع وقت��ًا ینتھ��ي إلی��ھ بخ��الف الغ��راس والبن��اء؛ وب��ذلك أثبت��وا        وحج��تھم ف��ي ذل��ك   
  .للمستعیر في ھذه الحالة حق تملك المنفعة جبرًا عن مالك العقار

: وقد أبان اإلمام العمراني مذھب السادة الشافعیة في ھذه الم�سألة أف�ضل بی�ان، حی�ث ق�ال            
رس، ث��م رج��ع المعی��ر ع��ن وإن أع��اره أرض��ًا لیبن��ي فیھ��ا، أو یغ��رس، فبن��ى فیھ��ا، أو غ�� "

العاریة، أو كانت العاریة مقدرة بمدة؛ فرجع المعیر قبل انقضاء المدة؛ فھ�ل یلزم�ھ قلع�ھ؟                 
  :ینظر فیھ

فإن َشَرَط الُمعیر على المستعیر قلَع البناء والغراس عند الرجوع، أو عن�د انق�ضاء الم�دة،       
وإن لم یشرط  ... )١("مؤمنون على شروطھمال: "-َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-لزمھ قلعھ؛ لقولھ 
فإن كانت قیمة الغراس والبناء ال تنقص بالقلع، لزم المستعیر أن یقلع؛ : علیھ القلع نظرت

وإن نق�صت قیم�ة     ... ألنھ یمكن رد األرض المعارة فارغ�ة م�ن غی�ر إض�رار بالم�ستعیر                
لك، وال یمنعھ المعیر من�ھ؛  الغراس والبناء بالقلع، فإن اختار المستعیر أن یقلعھ، كان لھ ذ      

ب�ین  : وإن لم یختر المستعیر القلع، كان المعیر بالخیار بین ثالثة أش�یاء           ... ألنھ عین مالھ    
أن یب��ذل قیم��ة الغ��راس والبن��اء قائم��ًا ویتملك��ھ، أو یقلع��ھ وی��دفع أرش م��ا نق��ص ب��القلع، أو   

  .یطالبھ بأجرة األرض؛ ألن الضرر یزول عن المستعیر بذلك

مستعیر قیمة األرض لیتملكھا مع الغراس والبناء، ل�م یجب�ر المعی�ر عل�ى ذل�ك؛                 فإن بذل ال  
أن�ھ ل�و باع�ھ غراس�ا، أو بن�اء ف�ي األرض ل�م        : ألن األرض ال تتبع الغراس والبناء، بدلیل    

أنھ لو باع�ھ أرض�ًا فیھ�ا    : تدخل األرض في البیع، والبناء والغراس یتبعان األرض، بدلیل   
  .یعبناء، أو غراس دخال في الب

                                                           

، )٣٥٩٦(، ب���رقم ٣٣٢ص/٣ف���ي ال���صلح ج : األق���ضیة، ب���اب : ك" س���ننھ"أب���و داود ف���ي  :  أخرج���ھ)١(
ما ذكر ع�ن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي ال�صلح        : اباألحكام، ب: ك" جامعھ"والترمذي في  
 .حسن صحیح: ، وقال)١٣٥٢(، برقم ٢٨ص/٣بین الناس، ج
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فإن طل�ب المعی�ر أج�رة األرض م�ن الم�ستعیر، ف�امتنع الم�ستعیر م�ن ب�ذل األج�رة، فھ�ل                     
  ":المھذب"یلزمھ قلع البناء والغراس؟ فیھ وجھان، حكاھما في 

  .ال یلزمھ؛ ألن اإلعارة تقتضي االنتفاع من غیر ضمان: أحدھما

  .یلزمھ؛ ألن بعد الرجوع ال یجوز لھ االنتفاع من غیر أجرة: والثاني

وإن لم یبذل المعیر قیمة الغراس والبناء، وال أرش النقص، وال رضي ب�األجرة، وطال�ب            
لم یجبر المستعیر على القلع، سواء كان�ت اإلع�ارة مطلق�ة أو مقی�دة       .. بقلع الغراس والبناء  

  .بمدة

فإن الغراس یق�ر ف�ي   ..  ولم یبذل المعیر العوض، وال رضي المستعیر بالقلع:إذا ثبت ھذا  
إن اتفقا على البیع بیعا، ویقسم الثمن بینھما على قیمة الغراس واألرض، فیقوم  األرض، ف 

الغ��راس قائم��ًا وھ��و ف��ي غی��ر مل��ك الغ��ارس، ث��م تق��وم األرض وفیھ��ا الغ��راس، وال یك��ون  
الغراس داخًال، ویقسم الثمن بینھما على قدر قیمتھما، وإن امتنعا م�ن البی�ع أق�ر الغ�راس،                  

كم لكم�ا عن�دنا حت�ى ت�صطلحا عل�ى ش�يء، وللمعی�ر أن ی�دخل                  انصرفا، فال ح  : ویقال لھما 
إلى أرضھ، ویغرس، ویزرع ف�ي بیاض�ھا، وی�ستظل تح�ت غ�رس الم�ستعیر؛ ألن�ھ ملك�ھ،             
ولكن ال یستند إلى ج�ذوع غ�رس الم�ستعیر، وإن أراد بی�ع أرض�ھ م�ن الم�ستعیر وغی�ره،                     

  .كان لھ ذلك؛ ألنھما ملكھ

تفرج واالستراحة، لم یكن لھ ذلك؛ ألن األرض  فإن أراد دخول األرض لل:وأما المستعیر
للمعیر، وقد رجع في عاریتھا، وإن أراد دخولھا لسقي الشجر، وأخ�ذ الثم�رة، وإص�الحھا              

  :ففیھ وجھان

 ل��یس ل��ھ ذل��ك؛ ألن المعی��ر ق��د رج��ع ف��ي عاری��ة األرض، ول��م یب��ق للم��ستعیر إال :أح��دھما
  .غیرهإقرار الغراس في مواضعھ، فلم یكن لھ التخطي في ملك 

 لھ ذلك، وھو الصحیح؛ ألن اإلعارة للغراس تقتضي التأبی�د، وال یح�صل التأبی�د               :والثاني
  .فیھا إال بالسقي، واإلصالح

وإن أعاره أرضا لیزرع فیھا، فزرع فیھا، فرجع المعیر في األرض قب�ل أن یبل�غ ال�زرع        
  :وقت الحصاد ففیھ وجھان

  .بقیة، والقلع، واألرش حكمھ حكم الغراس فیما ذكرناه، من الت:أحدھما

 أنھ یجبر المعیر على تبقیتھ إل�ى الح�صاد ب�أجرة المث�ل؛ ألن ل�ھ وقت�ا ینتھ�ي إلی�ھ             :والثاني
  .ھـ بتصرف. أ)١("بخالف الغراس

                                                           

 .١٢٦ص/٧، الحاوي ج١٤٥ص/٧األم ج: ، وینظر٥٢٣-٥١٨ص/٦ البیان ج)١(
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ویظھر من ھذا النص كیف أن االلتصاق قد أعطى لمالك العقار حق تملك المنقول بقیمتھ               
لعق��ار دون عین��ھ أحیان��ًا؛ عل��ى م��ا م��ر  أحیان��ًا، وأعط��ى لمال��ك المنق��ول ح��ق تمل��ك منفع��ة ا 

  .تفصیلھ، وھذا ھو موطن البحث

  :بیان مذھب السادة الحنابلة: الفرع الرابع

یكاد یتفق السادة الحنابلة مع السادة الشافعیة في رأیھم في ھذه المسألة بكل تفصیالتھ، فال       
ض ألنھ��ا یجب��رون الم��ستعیر عل��ى قل��ع بنائ��ھ وال غراس��ھ، ویجعل��ون الخی��ار لمال��ك األر     

األصل والمنقول تابع لھا، ویق�رون ك�ل واح�د منھم�ا عل�ى ملك�ھ عن�د االخ�تالف، إال أنھ�م               
  .)١(یخالفون الشافعیة في جزئیة واحدة وھي أنھ إذا اختار أحدھما البیع أجبر اآلخر علیھ

ویجب�ر  ) أي األرض والغراس أو البناء(فإن طلب أحُدھما البیع ِبْیَعا      : "قال الشیخ البھوتي  
  .)٢("خر، ألن ذلك طریق لتَخلُّص كل منھما ِمن ُمضارَّة اآلخراآل

                ق اا   ا  قر اأ  ءآراء ا 

  )ار)ول ر ب روع 

 أثب��ت الحنفی��ة لمال��ك العق��ار ح��ق تمل��ك ع��ین المنق��ول بقیمت��ھ ب��سبب االلت��صاق ف��ي حال��ة  -
  .یضر بأرضھ) البناء والغراس( ما إذا كان قلع المنقول واحدة، وھي

حق تملك منفعة العقار باألجرة في حالة واحدة وھي    ) المستعیر(وأثبتوا لصاحب المنقول    
  ).الزرع(ما إذا لم َیُطل بقاء المنقول في األرض 

ت�صاق   أثبت المالكیُة لمالك المنقول حق تملك منفعة العق�ار جب�رًا عل�ى مالك�ھ ب�سبب االل               -
، وم�ا  )لفت�رة یق�دِّرھا الع�رف   (في معظم حاالت اإلعارة، وھي ما إذا كانت العاریة مطلقة      

، وكذلك في حالة ما إذا لم یطل بق�اء المنق�ول        )طوال مدة التأقیت  (إذا كانت العاریة مؤقتة     
  ).إلى أن یبدو صالحھ(في األرض 

بھ وموافقتھ، أو بعد انقضاء بینما لم یعطوا لمالك العقار حق تملك المنقول إال برضا صاح
  .مدة اإلعارة

 أعطى الشافعیة والحنابلة لمالك العقار حق تملك عین المنقول في حالة واح�دة وھ�ي م�ا              -
إذا كان المنقول مما یطول بقاؤه ف�ي األرض ول�م یك�ن المعی�ر ق�د اش�ترط عل�ى الم�ستعیر                   

  .قلعھ

                                                           

، ش��رح منتھ��ى ٧٣٢ص/٣، مطال��ب أول��ي النھ�ى ج ٣٦٥ص/٥، المغن�ي ج ٦٦ص/٤ ك�شاف القن��اع ج )١(
 .٢٨٩ص/٢اإلرادات ج

 .٦٦ص/٤ كشاف القناع ج)٢(
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  . یطل بقاء المنقول في األرضوأعطوا لمالك المنقول حق تملك منفعة العقار فیما إذا لم

ویرى الباح�ث أن المنط�ق الت�شریعي ل�دى الجمی�ع ك�ان واح�دًا، وھ�و المحافظ�ة عل�ى ك�ال             
المالین بالقدر الممكن، م�ع ارتك�اب أخ�ف ال�ضررین ل�دفع أش�دھما دائم�ًا، وق�د ك�ان أخ�ف                

ان ھو الضررین أحیانًا ھو إعطاء مالك العقار حق تملك المنقول بقیمتھ، وأحیانًا أخرى ك      
  .إعطاء مالك المنقول حق تملك منفعة العقار

 وقد اختلفت أنظار الفقھاء في تحدید ما ھو الضرر األخف واألش�د بن�اء عل�ى قواع�د ك�ل                
  .مذھب وأصولھ، وھو األمر الذي أدى إلى االختالف في الفروع على ما مر بیانھ

ب اطا  

) اب وذ )ًروع اق ا ن اول وار ب ر

ا  رهوأ  

  :صورة المسألة

إذا َغَصَب رجٌل من آخر أرضًا فبنى علیھا أو غرس فیھا أو زرعھا، فما حكم ھ�ذا البن�اء       
  أو الغرس أو الزرع؟

  :بیان مذھب السادة الحنفیة: الفرع األول

قلع بنائھ وغرسھ  من آخر فبنى علیھا أو غرس فیھا فإنھ یؤمر ب)١(إذا غصب رجٌل أرضاً   
فورًا ودون ضمان لھما، ھذا إذا كان قلعھ للبناء والغرس ال یضر باألرض، أما إذا أض�ر   
بھا فإن صاحب األرض یعطى الحق في أن یتملك البناء والغرس بقیمت�ھ مقلوع�ًا، ویجب�ر     

  .الغاصب على قبول ذلك

ینقطع مل�ك المال�ك،   ولو غصب أرضًا فبنى علیھا أو غرس فیھا ال  : "قال اإلمام الكاساني  
: فإن كانت األرض تنقص بقلع ذلك... اقلع البناء والغرس وردھا فارغة : ویقال للغاصب

فللمالك أن َیْضَمن لھ قیمة البناء والغرس مقلوعًا، ویكون لھ البناء والغرس؛ ألن الغاصب 

                                                           

:  ھ��ذا التعبی��ر م��وھم عل��ى م��ذھب الحنفی��ة؛ ألن غ��صب العق��ار ال یتحق��ق عن��دھم؛ ق��ال اإلم��ام العین��ي   )١(
:  فقی�ل -رحمھم�ا اهللا -عبارة أصحابنا في غصب العقار مختلفة على مذھب أبي حنیفة وأبي یوس�ف            "

وري، وعل�ى ھ�ذا فی�صح أن      یتحقق فیھ الغصب ولكن ال على وجھ یوجب ال�ضمان، وإلی�ھ م�ال الق�د               
ال یتحقق غصب العقار؛ فحینئذ یج�اب ع�ن تعبی�رھم ب�ذلك بأن�ھ ی�سمى              : ، وقیل "غصب عقاراً "نقول  

 البنای��ة -.    غ��صبًا وإن ل��م یتحق��ق الغ��صب ف��ي العق��ار عن��دھما لم��ا أن��ھ یت��صور ب��صورة األم��الك    
 ٢٢١ص/١١ج
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 یتضرر بالمنع من التصرف في ملك نفسھ بالقلع، والمال�ك أی�ضا یت�ضرر بنق�صان ملك�ھ،         
  . )١("فلزم رعایة الجانبین، وذلك فیما قلنا

 ب�ین م�ا   -م�سألة العاری�ة  –وقد سبق أن الحنفیة یفرقون في حالة االلتصاق بسبب م�شروع          
، إال أنھ�م ل�م یفرق�وا ھن�ا     )ك�الزرع (وما ال یدوم ) كالغرس والبناء(یدوم بقاؤه في األرض   

ف�ي ذل�ك أن االلت�صاق ف�ي       بینھما، حیث أمروا الغاصب بالقلع في ك�ل األح�وال، وال�سبب             
فوجب احترامھ وتقریره، أما ھنا فبسبب غیر ) العاریة(الحالة السابقة كان بسبب مشروع 

  . )٢(، والغصب ظلم، والظلم یجب إعدامھ؛ ال تقریره واحترامھ)الغصب(مشروع 

 أنھ ذك�ر ف�ي بع�ض كتب�ھ تف�صیًال ف�ي حك�م البن�اء         -رحمھ اهللا-وُیحكى عن اإلمام الكرخي   
إن كانت قیم�ة ال�ساحة أق�ل م�ن قیم�ة البن�اء فل�یس        : س في األرض المغصوبة؛ فقال والغرا

  .أن یأخذه، وإن كانت قیمة الساحة أكثر فلھ أن یأخذه) یعني مالك األرض(لھ

ھ��ذا قری��ب م��ن م��سائل  : ق��الوا: " ق��ال اإلم��ام الب��ابرتي بع��د أن ذك��ر ك��الم اإلم��ام الكرخ��ي  
 لؤلؤة سقطت م�ن ی�د إن�سان فابتلعتھ�ا دجاج�ة       حیث قال في   -رحمھ اهللا -ُحِفظت عن محمد    

ُینَظ�ر إل�ى قیم�ة الدجاج�ة واللؤل�ؤة، ف�إن كان�ت قیم�ة الدجاج�ة أق�ل؛ ُیخیَّ�ر ص�احب                     : إنسان
اللؤل��ؤة؛ إن ش��اء أخ��ذ الدجاج��ة وض��من قیمتھ��ا لمالكھ��ا، وإن ش��اء ت��رك اللؤل��ؤة وض��من      

قالئي وتعذر إخراج�ھ،  صاحب الدجاجة قیمة اللؤلؤة، وكذا إذا دخل قرن الشاة في قدر البا    
ینظ��ر أیھم��ا ك��ان أكث��ر قیم��ة فی��ؤمر ص��احبھ ب��دفع قیم��ة اآلخ��ر إل��ى ص��احبھ ویتمل��ك م��ال   

  .)٣("صاحبھ ویتخیر بعد ذلك في تلف أیھما شاء

وھ��ذا ال��رأي یعب��ر ع��ن وجھ��ة نظ��ر أخ��رى ف��ي الم��ذھب، تعتب��ر األغل��ى ثمن��ًا ھ��و األص��ل  
المتق�دمین وھ�و اعتب�ار األرض أص�ًال         وتعتبر اآلخر الملت�صق ب�ھ تابع�ًا ل�ھ، خالف�ًا ل�رأي               

  .على كل حال

وھذا أوفق لمسائل الباب كما في : "... قال اإلمام المیداني معقبًا على رأي اإلمام الكرخي   
النھایة، وبھ أفتى بعض المتأخرین كصدر اإلسالم، وإنھ َحَسٌن، ولكن نح�ن نفت�ي بج�واب                 

  .)٤("الكتاب اتباعًا ألشیاخنا

وف�ي  : " قد نص على أنھ ال تجوز الفتوى بقول اإلم�ام الكرخ�ي ق�ائالً      وإن كان ابن عابدین   
  . الحامدیة عن األنقروي أنھ ال یفتى بقول الكرخي، صرح بھ المولى أبو السعود المفتي

وب��األمر ب��القلع أفت��ى ش��یخ اإلس��الم عل��ي أفن��دي مفت��ي ال��روم أخ��ذًا م��ن فت��اوى أب��ي   :  ق��ال
  .ب؛ فإن فیھ سد باب الظلمالسعود والقھستاني، وِنْعَم ھذا الجوا

                                                           

 .١٤٩ص/٧ بدائع الصنائع ج)١(
 .١٣ص/٨حر الرائق ج، الب١١٤ص/٥ تبیین الحقائق ج)٢(
 .٢٠٥ص/٥، رد المحتار ج١٩٢ص/٢، اللباب في شرح الكتاب ج٣٤٢ص/٩ العنایة على الھدایة ج)٣(
 .١٩٢ص/٢ اللباب في شرح الكتاب ج)٤(
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أم��ر )أم��ر اللؤل��ؤة(ویمك��ن أن یف��رَّق ب��ین ھ��ذه وب��ین م��سألة اللؤل��ؤة ونحوھ��ا بأن��ھ ف��ي تل��ك  
  .)١("اضطراري صدر بدون قصد معتبر، وأما الغصب فھو فعل اختیاري مقصود

إلى أن الحنفیة یرتبون على الضرر الناشيء عن فصل االلت�صاق ب�ین            : ونخلص من ذلك  
قول الحق لصاحب العق�ار ف�ي تمل�ك المنق�ول بقیمت�ھ جب�رًا ع�ن ص�احبھ، وإال                    العقار والمن 

  .فیؤمر الغاصب بقلع منقولھ على كل حال

  :بیان مذھب السادة المالكیة: الفرع الثاني

ذھ�ب المالكی��ة إل��ى أن مال��ك األرض یعط��ى الح�ق ف��ي أن یتمل��ك بن��اء الغاص��ب وغرس��ھ،   
ن یخ�صم كلف�ة الھ�دم وت�سویة األرض خالف�ًا      ویدفع لھ قیمة بنائھ وغرس�ھ منقوض�ًا، بع�د أ          

  .البن القاسم الذي ذھب إلى أنھ ال یخصم كلفة ذلك

أرأیَت ل�و أن رج�ًال غ�صب أرض�ًا فغ�رس فیھ�ا ش�جرًا فاس�تحقھا           : قلت  : "قال في المدونة  
اقل��ع ش��جرك إال أن ی��شاء رب األرض أن یأخ��ذھا بقیمتھ��ا     : یق��ال للغاص��ب : ربُّھ��ا؟ ق��ال 

اقلع�ھ إال أن ی�شاء      : ان إذا كان للغاصب في قلعھ منفعة، فإنھ یق�ال ل�ھ           مقلوعة، وكذلك البنی  
رب األرض أن یأخ��ذه بقیمت��ھ مقلوع��ًا، فأم��ا م��ا ل��یس للغاص��ب فی��ھ منفع��ة ، فل��یس ل��ھ أن    

  .)٢("یقلعھ

م�ن َغ�َصَب أرض�ًا فبن�ى فیھ�ا فربُّھ�ا بالخی�ار ب�ین ھ�دم البنی�ان وإزالت�ھ                  : "وقال اب�ن ج�زي    
ین ترك�ھ عل��ى أن ُیعَط�ى الغاص��ب قیم�ة أنق��اض البنی�ان ِم��ن     ویأخ�ذ الغاص��ب أنقاض�ھ، وب��  

خشب وقرمید وأجر وغیر ذل�ك، ُتَق�وَّم منقوض�ة بع�د ط�رح أج�رة القل�ع، وال یعطی�ھ قیم�ة                        
  .)٣("التجصیص والتزویق وشبھ ذلك مما ال قیمة لھ

وإن غصب أرضًا وبنى أو غرس فیھا؛ فُیَخیَّ�ر مالكھ�ا ف�ي أخ�ذ بن�اء            : "وقال الشیخ علیش  
غاص��ب أو غرس��ھ، ودف��ع قیم��ة البن��اء والغ��رس منقوض��ًا بع��د س��قوط كلف��ة نق��ض البن��اء     ال

والغرس وتسویة األرض ما لم یباشر الغاصب الكلف�ة بنف�سھ وال بأتباع�ھ، أي م�ا ل�م یك�ن                      
شأنھ ذلك؛ بأن كان شأنھ االستئجار علیھا إذا ُحِكَم علیھ بھا، فإن ك�ان ش�أنھ تولیھ�ا بنف�سھ                  

 من قیمة النقض شيء، كما أن للمغصوب منھ أخذ ما ال قیم�ة ل�ھ   أو بنحو خدمھ فال یسقط  
  .ھـ بتصرف.أ")٤(بعد قلعھ بال عوض

أما إن زرعھا الغاصب فأدركھا صاحبھا إبان الزراعة، كان بالخیار بین ترك الزرع فیھا 
  .وأخذ كراء مثلھا من غاصبھا، وبین قلع الزرع منھا

                                                           

 .١٩٢ص/٦ رد المحتار ج)١(
 .٩٦ص/١٣ المدونة ج)٢(
 .٢١٧ص/١ القوانین الفقھیة ج)٣(
، حاش��یة ١٠/٣٣٨، الن��وادر والزی��ادات ج ٣٢٩ص/٧، الت��اج واإلكلی��ل ج ١٢٣ص/٧ م��نح الجلی��ل ج )٤(

 .١٤٣ص/٣، شرح التلقین ج٣/٤٤٨الدسوقي ج
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. كم��ا ذكرن��اه آنًف��ا  : إح��داھما:  روایت��انأم��ا م��ن أدركھ��ا وق��د ف��ات وق��ت زراعتھ��ا ففیھ��ا      
  .)١(أنھ لیس لھ قلع الزرع، ولھ أجرة مثلھا: واألخرى

وأخُلص من ذل�ك إل�ى أن المالكی�ة ال یفرق�ون ف�ي الحك�م ب�ین م�ا یط�ول ض�رره ب�األرض                        
فیثبتون لمالك األرض الحق في تملك ) الزرع(وبین ما ال یطول ضرره ) الغرس والبناء(

مالك�ھ، إال ف�ي روای�ة عن�دھم یفرق�ون فیھ�ا ب�ین م�ا یط�ول بق�اؤه ف�ي            كل منھم�ا جب�رًا ع�ن       
األرض وما ال یطول، فیجبرون مالك األرض على ت�رك م�ا ال یط�ول بق�اؤه ف�ي األرض            
ب��أجرة المث��ل، وھ��م ب��ذلك ق��د أعط��وا لمال��ك المنق��ول ح��ق تمل��ك منفع��ة العق��ار جب��رًا ع��ن      

  .صاحبھ

  :بیان مذھب السادة الشافعیة: الفرع الثالث

إذا شغل الغاصب األرض بإحداث غرس أو بناء فلرب األرض والغاص�ب أربع�ة أح�وال            
  :عند الشافعیة

  .أن یتفقا على ترك الغرس والبناء بأجر یأخذه صاحب األرض: أحدھا

أن یتفقا على أخذ قیمة الغ�رس والبن�اء قائم�ًا أو مقطوع�ًا، فیج�وز، ویك�ون        : والحال الثاني 
  .لمبیع ألنھ عن مراضاةذلك بیعًا ُیراعى فیھ شروط ا

أن یتفقا على أخذ ثمن األرض من الغاصب فیجوز، وتسقط المطالب�ة ع�ن        : والحال الثالث 
  .الغاصب إال بثمن األرض

ص�لى  -أن ال یتفقا على أحد األحوال الثالث�ة فیؤخ�ذ الغاص�ب ب�القلع لقول�ھ              : والحال الرابع 
 م�ن أج�رة األرض بع�د قلع�ھ، ث�م          ، فإذا قلع برئ   )٢("لیس لعرٍق ظالم حق    "-اهللا علیھ وسلم  

ُینَظر إلى حال األرض، ف�إن ل�م ت�نقص ب�القلع ش�یئًا ف�ال ش�يء عل�ى الغاص�ب، وإن نق�ص             
القلع فیھا فصارت حفرًا ت�ضر بھ�ا، فالغاص�ب ض�امن لھ�ا، فی�رد م�ا نق�صت األرض، أو                      

  .)٣(یكون علیھ تسویة األرض

                                                           

 .٣٠٣ص/٢ التفریع البن الجالب ج)١(
، برقم ١٧٨ص/٣في إحیاء الموات، ج: الخراج والفيء واإلمارة، باب:  أخرجھ أبو داود في سننھ ك     )٢(

ح�سن  : "ض الم�وات، وق�ال  ما ذكر ف�ي إحی�اء أر      : األحكام، باب : ، والترمذي في جامعھ ك    )٣٠٧٣(
، قال في النھایة في غری�ب  ١٣ص/١٧، والطبراني في الكبیر ج   )١٣٧٨( برقم   ٥٥ص/٣ج" غریب

ھو َأْن َیِج�يَء الرج�ل إل�ى أْرٍض ق�د أْحیاَھ�ا رج�ٌل قبل�ھ فَیْغ�ِرَس فیھ�ا َغْرس�ًا            : "ص/الحدیث واألثر ج  
أي ِل�ِذي ِع�ْرٍق    :  وھو عل�ى ح�ذف الم�ضاف       بالتْنوین" ِلِعْرٍق"َغْصبًا ِلیْسَتوجَب بھ األرَض، والروایة      

ظالٍم فجعل الِعْرَق نفَسھ ظالمًا والحقَّ لصاحِبھ، أو یكون الظَّالم من ِص�َفِة ص�اِحب الع�ْرِق وإن ُروي     
 ".باإلضافة فیكوُن الظالُم صاحَب العْرِق والحقُّ ِللعْرِق وھو أحُد ُعُروق الشجرة" ِعْرِق"

، ف���تح ٢٠٣ص/٢، المھ���ذب ج٤٧ص/٥، روض���ة الط���البین ج٧/١٦٨ الح���اوي الكبی���ر للم���اوردي ج)٣(
 .٢٥٦ص/١٤، المجموع ج٥٠ص/٧، البیان ج٣١٣ص/١١العزیز ج



 - ٢٨٩٣ -

ك المنقول ال مطلقًا كما ق�ال  ویالحظ ھنا أن الشافعیة لم یعطوا مالك األرض الحق في تمل       
المالكیة، وال في حالة تضرر األرض بقلع الغرس والبناء كما قال الحنفیة، وتركوا األمر           
التفاق الطرفین وتراضیھما، وعند عدم اتفاقھما؛ فإنھم ال یجبرون الغاص�ب إال عل�ى قل�ع           

  .غرسھ وبنائھ فقط دون إعطاء مالك األرض الحق في تملكھما

  .بیان مذھب السادة الحنابلة: الفرع الرابع

ذھب الحنابلة إلى أن الغاص�ب إذا غ�رس ف�ي أرض غی�ره بغی�ر إذن�ھ أو بن�ى فیھ�ا فطل�ب              
  .صاحب األرض قلع غرسھ أو بنائھ لزمھ القلع

وال نعلم فیھ خالفًا؛ لما روى سعید بن زی�د ب�ن عم�رو ب�ن نفی�ل أن النب�ي       : "قال ابن قدامة  
  ". لعرق ظالم حقلیس: "صلى اهللا علیھ و سلم قال 

ألنھ شغل ملك غیره بملكھ الذي ال حرمة لھ في نفسھ بغیر إذنھ فلزمھ تفریغ�ھ، وإذا قلع�ھ               
لزمھ ت�سویة الحف�ر ورد األرض إل�ى م�ا كان�ت علی�ھ؛ ألن�ھ ض�رر ح�صل بفعل�ھ ف�ي مل�ك                    

  .غیره فلزمتھ إزالتھ

ھ عین مال أما إن أراد صاحب األرض أخذ الشجر والبناء بغیر عوض لم یكن لھ ذلك ألن
  .الغاصب فلم یملك صاحب األرض أخذه

وإن طلب أخذه بقیمتھ وأبى مالُكھ إال القلع فلھ القلع؛ ألنھ ِملكھ َفَمَلك نقَلھ، وال یجبر عل�ى             
  .أخذ القیمة ألنھا ُمعاوضة فلم یجبر علیھا

  .ھأما إن اتفق على تعویضھ عنھ بالقیمة أو غیرھا جاز ألن الحق لھما فجاز ما اتفقنا علی

وإن وھب الغاصب الغراس والبناء لمالك األرض لی�تخلص م�ن قلع�ھ وَقِبَل�ھ المال�ك ج�از،         
  .وإن أبى قبولھ وكان في قلعھ غرض صحیح لم یجبر على قبولھ

وإن لم یكن في قلعھ غرض صحیح احتمل أن یجبر على قبولھ؛ ألن فی�ھ رف�ع الخ�صومة               
  .ا على عقد یعتبر الرضى فیھمن غیر غرض یفوت ویحتمل أن ال یجبر ألن فیھ إجبار

والحكم فیما إذا بنى في األرض كالحكم فیم�ا إذا غ�رس فیھ�ا ف�ي ھ�ذا التف�صیل جمیع�ھ إال          
أنھ یتخرج أنھ إذا بذل مالك األرض القیمة لصاحب البناء أجبر على قبولھا إذا لم یكن في 
ال��نقض غ��رض ص��حیح ألن ال��نقض س��فھ واألول أص��ح ألن ذل��ك معاوض��ة ف��ال یجب��ر          

  .)١(ھاعلی

                                                           

، المب���دع ١٧٠ص/٤، ش���رح الزرك���شي ج٢٢٣ص/٢ وم���ا بع���دھا، الك���افي ج٣٧٨ص/٥ المغن���ي ج)١(
 .٢١ص/٥ج
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أما إن غصب أرضا فزرعھ�ا؛ ف�صاحب األرض بالخی�ار ب�ین أن ُیِق�رَّ ال�زرع ف�ي أرض�ھ              
  .إلى الحصاد بأجرة المثل، وبین أن یأخذ الزرع بعوضھ

  .)١(ما أنفقھ علیھ: قیمتھ، والثانیة: والعوض المقصود ھنا فیھ روایتان، إحداھما

صرف في ملكھ إذا كان عقارًا وخالصة مذھب الحنابلة أنھم یعطون للغاصب الحق في الت
أو غرسًا، إما بالبیع اختیارًا أو بالقلع، وال یعطون مالك األرض الحق مطلقًا في تملكھما، 

  .وإذا ترتب على قلعھما ضرر باألرض فإنھ یغرم قیمة النقص الحاصل فیھا

أما في ال�زرع ف�إنھم یعط�ون مال�ك األرض الح�ق ف�ي تملك�ھ بقیمت�ھ، أو ترك�ھ ف�ي أرض�ھ              
  .رة المثلبأج

                ق اا   ا  قر اأ  ءآراء ا 

  )اب(ول ر ب ر روع 

 أثبت الحنفیة لمالك العقار تمل�ك ع�ین المنق�ول جب�رًا عل�ى مالك�ھ ف�ي حال�ة م�ا إذا ترت�ب            -
یعط�وه الح�ق ف�ي التمل�ك     على قلع المنقول ضرر ب�األرض، أم�ا ف�ي غی�ر ھ�ذه الحال�ة فل�م               

  .وإنما في إجبار الغاصب على القلع فقط

  .بینما لم یعطوا للغاصب حق تملك منفعة العقار نھائیًا

 أثبت المالكیة لمالك العقار حق تملك المنقول جبرًا على ص�احبھ مت�ى طل�ب، حت�ى وإن                   -
  .لم تتضرر األرض بالقلع، ولم یعطوا مثل ھذا الحق لمالك المنقول أبدًا

 لم یعِط الشافعیُة والحنابلُة لمالك العقار حق تملك عین المنقول إال إذا كان مما ال یط�ول    -
، أما في غیر ھذه الحال�ة ف�ال، إال برض�ًا م�ن ص�احب المنق�ول                  )الزرع(بقاؤه في األرض    

  . وبموافقتھ

ولعل وجھات نظر الفقھاء قد انبنت على نظرتھم إلى فعل الغاصب واعتب�ارھم إی�اه ظلم�ًا          
حضًا ال یستحق صاحبھ حفظ حقھ فیھ، ومن ثم فقد اتفق الجمی�ع عل�ى إلزام�ھ بقل�ع بنائ�ھ        م

أو غرسھ إذا طلب المغ�صوب من�ھ، إال أن بع�ضھم ق�د أعط�ى للمغ�صوب من�ھ ح�ق تمل�ك            
بناء الغاصب وغرسھ إذا لحق األرض ضرر م�ن القل�ع كم�ا رأى الحنفی�ة، أو مطلق�ًا كم�ا               

عیة والحنابل��ة للمغ��صوب من��ھ ھ��ذا الح��ق إال برض��ا      رأى المالكی��ة، بینم��ا ل��م یع��ط ال��شاف    
  .الغاصب وموافقتھ

  

                                                           

 .٣٠٣ص/١، العدة شرح العمدة ج٣١٧ص/١ الھدایة ج)١(
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  الفصل الثاني

  التصاق املنقول باملنقول وأثره يف امللكية

دون ( حك�م الت�صاق المنق�ول ب�المنقول ب�شكل طبیع�ي       -بمشیئة اهللا–أتناول في ھذا الفصل     
أن یترت�ب عل�ى   ، وما یمكن   )بفعل البشر (، وحكم التصاقھما بشكل صناعي      )تدخل بشري 

  .كلیھما من إثبات حق الملكیة، وبیان ذلك في المطالب التالیة

  املبحث األول

  لتصاق الطبيعي للمنقول باملنقولاال

ما إذا ألق�ت ال�ریح ص�بغًا ل�شخص عل�ى ث�وب آلخ�ر، أو أدخل�ت بھیم�ة                 : ومن صوره 
ضھا، دخل حیواُن غیره داره وتعذر إخراجھ بدون ھدم بع�         ، أو   غیره رأسھا في ِقدِره   

وق�ع دین�ار   ، أو أو كان في یده لؤل�ؤة ف�سقطت فابتلعتھ�ا دجاج�ة أو ش�اة ل�شخص آخ�ر               
  .غیره في محبرتھ وتعذر إخراجھ بدون كسرھا

  اطب اول

دة اب اذ ن  

مذھب الحنفیة على أنھ إذا الت�صق منق�والن دون ِفع�ٍل ِم�ن أح�د؛ فإن�ھ ُینَظ�ر إل�ى أعالھم�ا                    
  . حق تملك اآلخر ودفع قیمتھ لصاحبھقیمة، وَیثبت لصاحبھ

لو ابتلعت دجاجٌة لؤلؤًة، أو أدخل البق�ُر رأَس�ھ ف�ي ِق�دٍر، أو ُأوِدع ف�صیًال        : "قال الحصكفي 
فَكُبر في بیت الموَدع ولم یمكن إخراجھ إال بھدم الجدار، أو سقط دیناُره في محبرة غی�ره          

كث�ر قیم�َة األق�ل، واألص�ل        ولم یمكن إخراجھ إال بكسرھا، ونحو ذلك، یضمن ص�احُب األ          
  .)١("أن الضرر األشد یزال باألخف

                                                           

، الفت����اوى الھندی����ة ٣٧٨ص/١٣، ج٢٢٥ص/١١العنای����ة ج: ر، وینظ����١٩٢ص/٦ ال����در المخت����ار ج)١(
 .١٢٥ص/٥ج
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إذا ان�صبغ الث�وب م�ن غی�ر فع�ل أح�د؛ كإلق�اء ال�ریح؛ ال یثب�ت فی�ھ ل�رب                      : "وقال الب�ابرتي  
الثوب الخیار، بل یؤمر صاحبھ بدفع قیمة الصبغ إلى صاحبھ؛ ألنھ ال جنایة من ص�احب             

  .)١(صبغ بقیمتھالصبغ حتى یضمن الثوب، بل یتملك صاحب الثوب ال

لو خرج ِملك أحد م�ن ی�ده ب�دون تع�دي          : "وقد بین الشیخ علي حیدر ذلك بالمثال حین قال        
فإذا أدخلت بقرة قیمتھا مائتا ق�رش رأس�ھا         ... أحد آخر علیھ، یتبع األقل في القیمة األكثر         

في إناء قیمتھ ع�شرة ق�روش ول�م یمكنھ�ا إخراج�ھ فُیعِط�ي ص�احُب البق�رة الع�شرَة ق�روش             
شتري اإلناء منھ،  كذلك لو س�قط دین�ار قیمت�ھ مائ�ة ق�رش ألح�د ف�ي محب�رة آلخ�ر ذات           وی

الخم��سة ق��روش وال یمك��ن إخراجھ��ا ب��دون ك��سر المحب��رة ُیعط��ي ص��احُب ال��دینار خم��سة   
قروش ویشتري المحبرة، كذلك لو س�قط لؤل�ؤ ألح�د ثمن�ھ خم�سون قرش�ًا فابتلعت�ھ دجاج�ة                    

الدجاجة على ذبحھا؛ ألنھ ال فعل لھ في ذلك   قیمتھا خمسة قروش آلخر فال یجبر صاحب        
  .)٢("مطلقًا، بل لصاحب اللؤلؤ أن یعطي خمسة قروش ویأخذ الدجاجة إن شاء

ونخلص من ذلك إلى أن الحنفیة یعتبرون الشيء األكثر قیمة ھو األصل دائم�ًا، ویعط�ون            
  . صاحبھ الحق في تملك الشيء األقل قیمة بعد دفع قیمتھ

ب اطا  

دة اب اذ ن  

وافق المالكیُة الحنفیَة في ھذه الحالة؛ فأثبتوا لصاحب الشيء األغلى ثمنًا حق تملك الشيء 
  .األقل ثمنًا، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررین

لو دخل فصیُل ناقٍة داًرا وأقام فیھا حتى عُظ�م ِجْرم�ھ، فل�م یق�در أن      : "قال اإلمام المازري  
ّن��ا إن ھ��دمنا الب��اب لی��تمكن م��ن إخراج��ھ ك��ان عل��ى ص��احب الف��صیل یخ��رج م��ن الب��اب، فإ

وھذه المسائل تجري عل�ى م�ا       . غرامة ما أفسد من الباب؛ ألنا صّنا مالھ بإفساد مال غیره          
  .نبھناك علیھ من اعتبار الضرر والموازنة بین الضررین

  .وُأْلحق بذلك سقوط دینار في دواة إنسان، َفَلْم یمكن إخراجھ إال بكسرھا

  .)٣("وفروع ھذا الباب ال تتسع، ومدار جمیعھا على ما أصَّلناه لك

ارتك�اب  : والذي وقفت علی�ھ اآلن ألب�ي عم�ران ال�صنھاجي ف�ي نظ�ائره             : "وقال ابن ناجي  
أخف الضررین بالبیع، وكذلك وقفت عل�ى م�ا وج�دت بخ�ط اب�ن س�ھل ب�البیع، ون�صھ ف�ي               

                                                           

 .١٣٣ص/٥الفتاوى الھندیة ج: ، وینظر٣٤٤ص/٩ العنایة ج)١(
 .٣٧٩ص/٥المحیط البرھاني ج: ، وینظر٥٠٠ص/٢ درر الحكام ج)٢(
 .١٢٦ص/٣ شرح التلقین ج)٣(
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، أو دجاج�ة لقط�ت ف�صًا، فیجب��ر    ث�وٌر وق�ع ب�ین غ��صنین، أو دین�ار وق�ع ف�ي محب��رة      : ذل�ك 
  .صاحب القلیل منھما على البیع من صاحب الكثیر لرفع الضرر

وكذلك وقفت على ما وجدت بخط ابن سھل عن ابن أبي زمنین أن الغصن یقط�ع وی�ؤدي     
ص��احب الث��ور قیمت��ھ، ویحم��ل عل��ى أن قط���ع الغ��صن ھ��و أخ��ف ض��ررا؛ ألن��ھ األع���م           

  .)١("األغلب

مالكی��ة یتفق��ون م��ع الحنفی��ة عل��ى اعتب��ار المنق��ول األغل��ى ثمن��ًا  وعل��ى ذل��ك یتب��ین لن��ا أن ال
  .واألكثر قیمة ھو األصل، وإعطاء مالكھ الحق في تملك األقل قیمة بعد دفع قیمتھ

  اطب اث

دة اب اذ ن  

ذھب ال�شافعیة إل�ى أن�ھ إذا الت�صق منق�والن دون ِفع�ٍل م�ن أح�د؛ فإن�ھ ُینَظ�ر إل�ى أعالھم�ا                  
ة، فُیتَلف مقابلھ، مع تغ�ریم ص�احب المنق�ول األغل�ى أرش النق�صان، ونالح�ظ ھن�ا أن                    قیم

  .الشافعیة لم یعطوا لمالك المنقول األغلى حق تملك المنقول األرخص

وق�ع دین�ار ف�ي محب�رة، وال یخ�رج إال بك�سرھا، ف�إن وق�ع ب�ال          : ف�رع : "قال اإلمام النووي  
  .تفریط من أحد كسرت، وعلى صاحبھ األرش

أدخلت بھیمة رأسھا في قدر، ولم یخرج إال بكسرھا، فإن لم یكن معھا صاحبھا ولم    : فرع
  .)٢("یفرط صاحب القدر، كسرت القدر، وغرم صاحب البھیمة األرش

َفِإذا َوقع ِدیَن�ار ِف�ي محب�رة م�ن غی�ر َتْف�ِریط م�ن َص�احبَھا، َفل�َصاِحب                : "وقال ابن الصالح  
َنار َمَع غرامتھ أرش اْلكسر؛ َألنا َلو منعَنا لضاع َحقھ من غیر الدِّیَنار كسرَھا َوِإْخَراج الدِّی

ب��دل، َوِإذا َجوَّزَن��ا َل��ُھ اْلك��سر َفَل��ا ی��ضیع ح��ق َص��احب المحب��رة؛ لم��ا َثب��ت َل��ُھ م��ن َأرش          
  .)٣("النَّْقص

لو وقع فصیل في بیت، أو دینار في محبرة، ول�م یخ�رج األول        : "وقال الخطیب الشربیني  
لث��اني إال بك��سر المحب��رة، ف��إن ك��ان الوق��وع بتف��ریط ص��احب البی��ت أو    إال بھ��دم البی��ت وا

  .)٤("المحبرة فال غرم على مالك الفصیل والدینار، وإال غرم األرش

                                                           

 .٣٩٠ص/٢ شرح ابن ناجي ج)١(
، المجم�وع  ٨٨ص/١٢، البی�ان ج ٣٢٩ص/١١زی�ز ج  ف�تح الع  : ، وینظ�ر  ٥٧ص/٥ روضة الط�البین ج    )٢(

 .٢٥٨ص/١٩ج
 .٣٧٠ص/٣، مغني المحتاج ج٢٠٦ص/٢، المھذب ج٣٠٢ص/١ فتاوى ابن الصالح ج)٣(
 .٤٧٢ص/١٣، الحاوي ج٢٥٨ص/١٩المجموع ج: ، وینظر٣٣٥ص/٢ اإلقناع ج)٤(
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راب اطا  

دة اب اذ ن  

وافق الحنابلُة ال�شافعیَة عل�ى اعتب�ار المنق�ول األغل�ى ھ�و األص�ل، م�ع إعط�اء مالك�ھ ح�ق             
  . صاحب المنقول األقل قیمة عن النقصان الحاصل في ملكھ باإلتالفصیانتھ مع تعویض

لو سقط دینار أو درھم أو أق�ل أو أكث�ر ف�ي محب�رة الغی�ر، وَع�ُسر                  : "قال الشیخ المرداوي  
فإن ك�ان ال�سقوط ال ِبِفع�ل أح�د؛ ب�أن س�قط م�ن مك�ان، أو ألق�اه ط�ائر أو ھ�ر،                          ... إخراجھ  

  .)١("وجب الكسر، وعلى رب الدینار األرش

وإن ابتلعت شاة رجل جوھرة آخر غیر مغصوبة ولم یمكن إخراجھا إال : "وقال ابن قدامة
بذبح الشاة ذبحت إذا كان ضرر ذبحھا أقل وك�ان ض�مان نق�صھا عل�ى ص�احب الج�وھرة                    

وإن أدخل��ت رأس�ھا ف�ي قمق�م فل��م یمك�ن إخراج�ھ إال ب�ذبحھا وك��ان       ... ألن�ھ لتخل�یص مال�ھ    
  .)٢("كان الضرر في كسر القمقم أقل كسر القمقم الضرر في ذبحھا أقل ذبحت وإن 

وبتتب��ع الف��روع الفقھی��ة ذات ال��صلة ف��ي الم��ذھب الحنبل��ي تب��ین ل��ي أن الحنابل��ة یعتب��رون     
المنقول األغلى ثمنًا ھو األصل دائمًا، ولكنھم ال یعطون لصاحبھ حق تملك المنقول األقل        

ول األغلى أرش نق�صھ، وھ�ذا م�ن       ثمنًا جبرًا عنھ، وإنما یتلفونھ مع تضمین صاحب المنق        
  . باب ارتكاب أخف الضررین

          طق اا   ا  قر اأ  ءآراء ا 

  ول ول

یتضح لي بعد ذكر مذاھب الفقھاء أنھم متفقون على أن التصاق المنقول بالمنقول إذا ك�ان      
فإنھ ینبغي ارتكاب أخف ال�ضررین، ولك�نھم اختلف�وا    دون تعٍد أو تفریط من أحد الطرفین     

في طریقة ذلك؛ فرأى الحنفی�ة والمالكی�ة أن ذل�ك یك�ون بإعط�اء ص�احب المنق�ول األغل�ى           
ثمنًا حق تملك المنق�ول األق�ل ثمن�ًا بع�د دف�ع قیمت�ھ، بینم�ا رأى ال�شافعیة والحنابل�ة أن ذل�ك               

ھ فقط، وذل�ك ب�إتالف المنق�ول      یكون بإعطاء صاحب المنقول األعلى قیمة حق صیانة ملك        
  .الملتصق بھ، مع تعویض صاحبھ عن النقص الحاصل فیھ بسبب اإلتالف

وكما ذك�رت س�ابقًا ف�ي أكث�ر م�ن مبح�ث؛ أن ارتك�اب أخ�ف ال�ضررین ھ�و المعی�ار ال�ذي                   
  .یتعامل من خاللھ المجتھدون مع معظم حاالت االلتصاق على اختالف بینھم في التطبیق

                                                           

 .٨٧ص/٤كشاف القناع ج: ، وینظر١٠٦ص/٦ اإلنصاف ج)١(
، ١٤١ص/٦، اإلن����صاف ج٣٠١ص/٢ح منتھ����ى اإلرادات جش����ر: ، وینظ����ر٤٢٦ص/٥ المغن����ي ج)٢(

 .١٦ص/٤مطالب أولي النھى ج
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  املبحث الثاني

 لتصاق الصناعي للمنقول باملنقولاال

سأتناول في ھذا المبح�ث حك�م االلت�صاق ال�صناعي للمنق�ول ب�المنقول، س�واء ك�ان ب�سبب               
  :مشروع أو بسبب غیر مشروع، وذلك في المطلبین التالیین

  اطب اول

ق اروعا ب ول ول   

  : ومن صوره

 .شبة فبنى علیھا ثم رجع المعیر في عاریتھ استعار جدار جاره لیثبت فیھ خ -١

 في الدار الم�ستأجرة، ال یمك�ن إخراج�ھ إال بھ�دم ش�يء          )١( إذا كان للمستأجر ُحبٌّ    -٢
 .من الحائط

 أودع رج�ًال ف��صیًال فكب�ر الف��صیل حت��ى ل�م یمك��ن إخراج��ھ م�ن البی��ت إال ب��نقض      -٣
 .الجدار

  . َمَلَك ثوبًا فصبغھ ثم زال عنھ ملُكھ بفسخ أو استحقاق -٤

  :بیان مذھب السادة الحنفیة: الفرع األول

ذھب الحنفیة إلى أن االلتصاق الناشيء عن سبب مشروع ال یمكن أن ُیھَدر فی�ھ أح�د    
المالین؛ وإنما یجب التخلص من االلتصاق بارتك�اب أخ�ف ال�ضررین، وذل�ك ع�ن طری�ق         

  .إعطاء صاحب المنقول األعلى ثمنًا حق تملك المنقول األقل ثمنًا بقیمتھ

لو َأوَدَع رجًال فصیًال، فكبر الفصیل حتى ل�م یمك�ن إخراُج�ھ م�ن               : "ل اإلمام العیني  قا
البیت إال بنقض الجدار، ُینظر إلى أكثرھما قیمة، ویخیَّر صاحب األكثر بدفع قیمة اآلخ�ر        
إلى صاحبھ، ویتملك مال ص�احبھ، وك�ذا ل�و ك�ان للم�ستأجر ُح�بٌّ ف�ي ال�دار الم�ستأجرة ال                  

  .)٢("بھدم شيء من الحائط، ُینَظر أیھما أكثر قیمةیمكن إخراجھا إال 

                                                           

 ١٩١ص/١معجم لغة الفقھاء ج. وعاء كبیر من الطین یوضع فیھ الماء أو الزیت ونحوھما:  الُحبُّ)١(
 .٤٧٢ص/٥، المحیط ج٢٢٥ص/١١ البنایة ج)٢(
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إذا ك��ان للم��ستأجر ُح��بٌّ ف��ي ال��دار الم��ستأجرة ال یمك��ن   : "وج��اء ف��ي الفت��اوى الھندی��ة 
إخراجھ إال بھدم شيء من الحائط، ُینَظر أیھما أكث�ر قیم�ة؛ م�ا ینھ�دم م�ن الح�ائط ب�إخراج               

  .)١("الُحبِّ، أو الُحّب؟

  :سادة المالكیةبیان مذھب ال: الفرع الثاني

لم ُیثبت المالكیة لواحد من الطرفین اللََّذین التصق مالھما الحق في تملك مال شریكھ جبرًا 
علیھ، وإنما أرجعا األمر إلى إرادتھما واختیارھم�ا، ف�إن اتفق�ا وإال ثب�ت لك�ل واح�د منھم�ا          

  .حق الشركة في المبیع بقدر ملكھ

ی��صونونھا ع��ن أن ُتَتملَّ��ك دون رض��ا م��ن  وك��أن المالكی��ة ھن��ا یحم��ون الملكی��ة الخاص��ة و  
ص��احبھا خ��صوصًا أن أح��د الط��رفین ل��یس معت��دیًا، وأن ال��سبب ال��ذي أدى إل��ى االلت��صاق  

  .سبب مشروع، ھذا ما دلت علیھ نصوصھم في المسألة

إذا اشترى ثوبًا فصبغھ، ثم اسُتِحق من ی�ده، ف�أبى المال�ك أن یعط�ي             : "قال الشیخ الخرشي  
م��شتري أن یعط��ي قیم��ة الث��وب، فالم��شتري یك��ون ش��ریكًا بقیم��ة       قیم��ة ال��صبغ، وأب��ى ال  

  .)٢("الصبغ

َمن اشترى ثوبًا فصبغھ فزادت بھ قیمتھ ثم اطلع على عیب، فإن�ھ یك�ون               : "وقال المازري 
مخیَّرًا بین أن یأخذ قیمة العیب ویتمسك بالثوب، أو یرده عل�ى بائع�ھ ویك�ون ش�ریكًا مع�ھ              

  . )٣("في الثوب بما زاده الصبغ

ذكرنا أنَّ حكم االستحقاق بثوب صبغھ مشتریھ أنَّھ یدفع المستحق  : "قال في موضع آخر   و
  .قیمة الصبغ، فإن امتنع أیًضا، كانا شریكین

وھكذا رأى بعض األشیاخ الحكم فیھ، إذا ُردَّ بعیب، ال تثبت ال�شركة بال�صباغ إالَّ بع�د أن      
أن یدفع قیمة الثوب، على حسب ُیعَرض على البائع أن یدفع ثمن الصبغ، وعلى المشتري 

ما قلناه، فإذا امتنعا فحینئذ تكون الشركة، ویؤمر البائع ف�ي ھ�ذا الث�وب المبی�ع المعی�ب أن          
یدفع ما زاد فیھ الصبغ یوم الحكم، فإن امتنع َدَفَع المشتري قیمة الثوب أبیض یوم الحك�م،    

  .)٤("فإن امتنع اشتركا على حسب ما ُقوِّم لكل واحد منھما

 داًرا بقرطب�ة، وبلَّ�ط مجل�سھا    -مولى ابن حزام-ابتاع موفق   : " دیوان األحكام الكبرى   وفي
بالرخام، وبني فیھا غرفة، وركَّب أبوابًا في بعضھا، وَطرَّ بع�ضھا، ث�م أص�اب فیھ�ا عیًب�ا                  

                                                           

، االختی��ار ٣٦٦ص/٦ای��ة ج، العن٣٦٧ص/٦ف��تح الق��دیر ج : ، وینظ��ر١٣٣ص/٥ الفت��اوى الھندی��ة ج )١(
 .٤٨٧ص/١، مجمع الضمانات ج٢٠ص/٢ج

، التوض����یح ف����ي ش����رح مخت����صر اب����ن الحاج����ب   ١٤١ص/٥ ش����رح مخت����صر خلی����ل للخرش����ي ج )٢(
 .٤٧٥ص/٥ج

 .٤٧٤ص/٥شرح التلقین ج) ٣(
 .٢/٦٨٩ شرح التلقین ج)٤(
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أن الیمین تلزم موفًقا أنھ م�ا عل�م بالعی�ب قب�ل بنائ�ھ؛ ف�إذا حل�ف ك�ان             : أفتى ابن القطان  ... 
في حبس الدار وأخذ قیمة العیب من بائعھا منھ، أو یردھا ویكون ش�ریًكا بم�ا زاده                 مخیًَّرا  
  .)١("البنیان

  :بیان مذھب السادة الشافعیة: الفرع الثالث

لم یعِط الشافعیة أحد الطرفین حق تملك مال اآلخر جبرًا عن�ھ ف�ي ھ�ذه الحال�ة، وإنم�ا         
ن دائمًا؛ وقد اختلفت ط�رائقھم  حاولوا التخلص من حالة االلتصاق بارتكاب أخف الضرری 

في ذلك؛ ففي حالة ما إذا لم یمكن تخلیص أح�د الم�الین إال ب�إتالف اآلخ�ر ُأتِل�ف م�ا یمك�ن                  
، أو ُأتِل�ف األق�ل قیم�ة ص�یانة       )الحی�وان (ص�یانة لم�ا ال یمك�ن إص�الحھ          ) الجدار(إصالحھ  

  .لألعلى قیمة، مع تكلیف الطرف الذي صین مالھ تعویض صاحبھ

 إذا لم یمكن تخلیص أحد الم�الین أص�ًال؛ ل�م یجب�روا أح�د الط�رفین عل�ى             وفي حالة ما  
التنازل عن ملكھ، ولكن تركوا األمر الختیارھما واتفاقھما، فإن اتفقا وإال بقي الحال على     

  .ما ھو علیھ إلى أن یتفقا أو یزول سبب االلتصاق

جل دارًا، ول�ھ فیھ�ا   لو اشترى من ر  : "یقول اإلمام العمراني  : أما بخصوص الحالة األولى   
م��ال ال یمك��ن إخراج��ھ إال ب��نقض الب��اب، كال��صندوق الكبی��ر، والُح��بِّ الكبی��ر، ُھ��ِدَم الب��اُب  
إلخ��راج ذل��ك، ووج��ب عل��ى الب��ائع إص��الح الب��اب كم��ا ك��ان؛ ألن الھ��دم ح��صل لتخل��یص    

  .)٢("ملكھ

ل��ى فھن��ا أوجب��وا إت��الف الب��اب ص��یانة للم��ال اآلخ��ر؛ ألن الب��اب یمك��ن إص��الحھ وإعادت��ھ إ
  .أصلھ؛ بخالف الصندوق أو الحب

كل َمن َح�َصل ملُك�ھ ف�ي    : "وقد وضع اإلمام النووي قاعدة عامة في مثل ھذه الحالة؛ فقال 
ِملك غیره، واحتیج في تخلیصھ إلى مؤنة، فإن كان حصل ذلك بغیر تف�ریط م�ن ص�احب                 

صندوق ف�ي   الِملك فالمؤنة على من یتخلص ملُكھ، مثل مسألة الزرع والُحب والخابی�ة وال�             
الدار، ومن فروع ھذه القاع�دة إذا ھرب�ت دابت�ھ ف�دخلت دار رج�ل وال یمك�ن إخراجھ�ا إال                  

  .)٣("بنقض شئ من الدار، یغرم النقَص صاحُب الدابة

إذا استعار منھ حائط�ًا لی�ضع علی�ھ         : "یقول اإلمام العمراني  : وأما بخصوص الحالة الثانیة   
ع، وبنى علیھ، ثم رجع المعیر، فھل لھ أن فإن وضع الجذو... الخشب في التسقیف، جاز 

یطالب��ھ بقلعھ��ا، وی��ضمن ل��ھ أرش م��ا ی���دخل علی��ھ م��ن ال��نقص؟ فی��ھ وجھ��ان، حكاھم���ا           
  :المحاملي

                                                           

 .٣٤٨ص/١ دیوان األحكام الكبرى ج)١(
 .٤٦٠ص/٢الب ج، حاشیة الرملي مع أسنى المط٦٤ص/٧ البیان ج)٢(
 .٢٦٩ص/٥، نھایة المطلب ج٤٠٣، ٤٠٢ص/١١ المجموع ج)٣(
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أن ذلك كما قلنا ف�یمن أع�ار غی�ره أرض�ا للبن�اء            : -وبھ الفتوى ": الفروع"قال في   -أحدھما  
  .أو الغراس، فبنى فیھا، أو غرس

ل�یس ل�ھ ذل�ك؛    : -ذكر الشیخ أبو حام�د، واب�ن ال�صباغ غی�ره     وھو المشھور، ولم ی   -والثاني  
ألنھ إذا قلعھا انقلع ما في ملك المستعیر، ولیس لھ أن یقلع شیئًا من ملك المستعیر بضمان 

  .القیمة، بخالف الغراس

أن�ا أدف�ع قیم�ة األج�ذاع وأتملكھ�ا، ل�م یك�ن ل�ھ ذل�ك، والف�رق بینھم�ا وب�ین                        : فإن قال المعیر  
انتفع بھ؛ ألنھ في ملكھ، وھاھنا ال ینتفع بما یدفع عنھ     .. دفع قیمة الغراس  أنھ إذا   : الغراس

  .)١("القیمة، وھو أطراف األجذاع؛ ألن أطرافھا األخرى في ملك المستعیر

فااللت��صاق ف��ي ھ��ذه الحال��ة ناش��ئ ع��ن س��بب م��شروع وھ��و اإلع��ارة، وال یمك��ن ف��ك ھ��ذا    
كم�ا ھ�و دون ت�دخل إل�ى أن یتفق�ا أو            االلتصاق إال بضرر بالغ یلحق أحدھما، فبقي األم�ر          

  .یزول سبب االلتصاق

  :بیان مذھب السادة الحنابلة: الفرع الرابع

اتفق الحنابلة مع الشافعیة في جملة مذھبھم في ھذه الحال�ة؛ فل�م یعط�وا أح�د الط�رفین               
حق تملك مال اآلخر جبرًا عنھ، وإنما حاولوا التخلص من حالة االلتصاق بارتكاب أخف              

  .دائمًا؛ كما سبق بیانھ في مذھب الشافعیةالضررین 

ول��و ب��اع دارًا فیھ��ا خ��وابي ال تخ��رج إال ب��نقض الب��اب، أو خ��زائن أو      : "ق��ال اب��ن قدام��ة 
حیوان، وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدار أو تفصیلھ أو ذب�ح الحی�وان،                

ث�ر ض�ررًا ل�م ُی�نَقض؛     ُنِقَض، وكان إصالحھ على البائع؛ ألنھ لتخلیص مال�ھ، وإن ك�ان أك         
  .)٢("ألنھ ال فائدة فیھ، ویصطلحان على ذلك، إما بأن یشتریھ مشتري الدار أو غیر ذلك

  .فنلحظ ھنا أن قاعدة ارتكاب أخف الضررین كانت حاضرة في ذھن الفقیھ الحنبلي دائمًا

 أما إذا لم یمكن التخلص من االلتصاق لعظم الضرر الذي یلحق أح�د الط�رفین ف�إن األم�ر          
یبقى كما ھو إلى أن یتفقا أو یزول س�بب االلت�صاق؛ كم�ا ف�ي م�سألة إع�ارة الح�ائط للبن�اء              

  .علیھ أو لوضع خشب الجار علیھ

وإذا أذن ص�احب الح�ائط لج�اره ف�ي البن�اء عل�ى حائط�ھ أو وض�ع س�ترة                 : "قال ابن قدام�ة   
ل�ھ  علیھ أو وضع خشبھ علیھ في الموضع الذي ال یستحق وض�عھ ج�از ف�إذا فع�ل م�ا أذن                      

                                                           

 .٥٢٥، ٥٢٤ص/٦ البیان للعمراني ج)١(
 .١٤٤ص/٦، اإلنصاف ج١٥٧ص/٤، المبدع ج٣٤١ص/٢، اإلقناع ج٤٢٥ص/٥ المغني ج)٢(
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فیھ صارت العاریة الزمة فإذا رجع المعیر فیھا لم یكن لھ ذلك ول�م یل�زم الم�ستعیر إزال�ة                 
  .)١("ما فعلھ ألن إذنھ اقتضى البقاء والدوام وفي القلع إضرار بھ فال یملك ذلك المعیر

       ق اا   ا  قر اأ  ءآراء ا 

 ول ولروع ب  

–تكاد تتفق كلمة الفقھاء على القاعدة األساسیة التي یتخ�رج علیھ�ا ك�ل م�سائل االلت�صاق         
 وھ��ي قاع��دة ارتك��اب أخ��ف ال��ضررین، إال أن لك��ل م��نھم وجھ��ة ف��ي تطبی��ق ھ��ذه   -تقریب��ًا

القاعدة، وتكاد تتفق كلم�تھم أی�ضًا عل�ى أن�ھ إذا ل�م یمك�ن ص�یانة الم�الین فإن�ھ یتل�ف الم�ال                      
ة ص��یانة للم��ال األعل��ى قیم��ة، م��ع ت��ضمین ص��احب الم��ال الم��صان قیم��ة الم��ال  األق��ل قیم��

اآلخر، أما إذا تعذر إزالة االلتصاق إال بضرر كبیر یلحق أحدھما فإنھ یبقى إلى أن یزول 
  .سببھ، أو یتفق الطرفان على حل یرضیھما

   ااطب

  )وذًاب ( ب ر روع اق ا ول ول

رجل غصب منقوًال وأدخلھ في منقول آخ�ر بحی�ث ال یمك�ن الف�صل               : صورة المسألة 
 فبن�ى علیھ�ا، أو غ�صب    )٢(من غ�صب َس�اَجة  : بینھما إال بإتالف أحدھما، ومن صور ذلك     

  .خیطًا فخاط بھ ثیابھ

  :بیان مذھب السادة الحنفیة: الفرع األول

ل ملك مالكھا عنھا ولزم الغاصب      ومن غصب ساجة فبنى علیھا زا     : "قال في الھدایة  
  .)٣("قیمتھا

أن العین ملك المغ�صوب    : وحجتنا في ذلك  : "ووجھ اإلمام السرخسي ھذا الحكم قائالً     
منھ، وما اتصل بھ من الوصف متقوم حقًا للغاصب، وسبب ظلمھ ال ُی�سِقط قیم�ة م�ا ك�ان                     

 أن ف��ي اإلض��رار وھ��ذا ألن��ھ ال ب��د م��ن إلح��اق ال��ضرر بأح��دھما، إال ... متقوم��ًا م��ن حق��ھ 
بالغاصب إھدار حقھ، وفي قطع حق المغصوب منھ بضمان القیمة ت�وفیر المالی�ة علی�ھ ال        

  .)٤("إھدار حقھ، ودفع الضرر واجب بحسب اإلمكان، وضرر النقل دون ضرر اإلبطال

                                                           

 .٢٧٨ص/٤، المبدع ج٢١٥ص/٢، الكافي ج٣٩ص/٥ المغني ج)١(
حوتة مھی�أة لألس�اس، واألص�ح أنھ�ا خ�شبة ص�لبة قوی�ة تجل�ب             وقیل خشبة من  . خشبة عظیمة :  السَّاَجة )٢(

 ٢١٤ص/١١البنایة ج". من بالد الھند لھا
 .١٤٩ص/٧، بدائع الصنائع ج٢١٤ص/١١، البنایة ج٣٣٧ص/٩ الھدایة مع العنایة ج)٣(
 .٩٣ص/١١ المبسوط ج)٤(
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وذكر بعض الفقھاء وجھًا آخر عند الحنفیة، وھو أنھ إن كان�ت قیم�ة ال�ساجة أق�ل م�ن        
س لصاحبھا أن یأخذھا، وإن كانت قیمة الساجة أكثر من قیمة البناء فلھ أن قیمة البناء، فلی

  .)١(یأخذھا

وال یخف�ى عل�ى ذي فط�رة س�لیمة أن�ھ ال ف�رق ف�ي ھ�ذا                   : "... قال المحق�ق اب�ن الھم�ام      
المعنى بین أن یكون قیمة البناء أكثر من قیمة الساجة وبین العكس، إذ ال شك أن الضرر           

رر المجب�ور عل�ى ك�ل ح�ال، ف�ال ب�د أن ُیتحم�ل الث�اني ل�دفع                  المحض أش�د وأثق�ل م�ن ال�ض        
  .)٢("األول على كل حال عمًال باختیار أھون الشَّرَّین كما ھو القاعدة المقررة

ل��و غ��صب س��اجة أو خ��شبة وأدخلھ��ا ف��ي بنائ��ھ، أو آج��رًا   : "ق��ال ف��ي الفت��اوى الھندی��ة 
ندنا، ول�یس للمغ�صوب من�ھ    فأدخلھ في بنائھ، أو جصًا فبنى بھ؛ فعلیھ في كل ذلك قیمتھ ع         

  .)٣("نقض بنائھ، وھو الصحیح

إلى أن مذھب السادة الحنفیة یعمل ھنا بالقاعد الفقھی�ة الكلی�ة وھ�ي      : ونخلص من ذلك  
ارتكاب أخف الضررین، كما سبق بیانھ بأوضح عبارة في كالم المحقق ابن الھم�ام حت�ى              

ون فعل الغاصب وال مالھ ب�سبب      ولو كان أحد الطرفین غاصبًا ومتعدیًا؛ فالحنفیة ال یھدر        
  .غصبھ

  :بیان مذھب السادة المالكیة: الفرع الثاني

المشھور في المذھب المالكي أنھ یجب على الغاصب ت�سلیم المنق�ول ال�ذي أدخل�ھ ف�ي       
  .ملكھ حتى ولو تسبب ذلك  في ھدم ملكھ أو نقضھ

وإن بن�ى  ... وإن غ�صب س�اجة أو س�اریة فل�ھ أخ�ذھا ول�و بالھ�دم                 : "قال الشیخ خلی�ل   
  .علیھا القصور

لیس لربھا أخذھا إذا كان ف�ي ذل�ك خ�راب بنی�ان الغاص�ب؛ ألن م�ا        : وقیل: ابن یونس 
یدخل على الغاصب في خراب بنیانھ أعظم مما یدخل علیھ فیھا إذا عملھا تابوت�ًا، وإذا ل�م         

  .)٤("یكن لھ أخذھا في ذلك فأحرى في ھدم بنیان الغاصب

 حج�ًرا أو خ�شبة فبن�ى عل�ى م�ا غ�صب م�ن ذل�ك بن�اًء،            إذا غصب إنسان  : "وقال المازري 
فھل ذلك كفوت العین، تلزم فی�ھ الغاص�َب القیم�ُة، أول�یس كف�وت الع�ین، لمال�ك الحج�ر أو                      

فالم�شھور م�ن م�ذھبنا أن      : الخشبة انتزاعھا من بناء الغاصب؟ ھذا مما اختلف الن�اس فی�ھ           

                                                           

 .١٣٥ص/١، مجمع الضمانات ج٢٢٩ص/١ اللباب ج)١(
 .٢١٠ص/ ٢١ فتح القدیر ج)٢(
 .٣٤٢ص/١، الجوھرة النیرة ج١٢٤ص/٥لفتاوى الھندیة ج ا)٣(
، ٥٧٨ص/١عی��ون الم��سائل ج : ، وینظ��ر٥٣٢ص/٦ التوض��یح ف��ي ش��رح مخت��صر اب��ن الحاج��ب ج   )٤(

 .٢١٧ص/١، القوانین الفقھیة ج٨٧٤ص/٣عقد الجواھر الثمینة ج: وینظر
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ى نزعھ��ا إل��ى ف��ساد بن��اء   لمال��ك الحج��ر أو الخ��شبة انتزاعھ��ا م��ن بن��اء الغاص��ب، وإن أد   
: وق�ال اب�ن القاس�م ف�ي الموازی�ة     . ھكذا روي عن مالك رضي اهللا عن�ھ  . الغاصب وانھدامھ 

  . )١("یھدم بناء الغاصب ولو كان بناؤه قصوًرا

  :بیان مذھب السادة الشافعیة: الفرع الثالث

ق�ول  یتفق الشافعیة في ھذه المسألة مع ما ذھ�ب إلی�ھ المالكی�ة م�ن وج�وب انت�زاع المن                 
الملتصق بملك الغاصب وإعادتھ لمالك�ھ طالم�ا ك�ان ذل�ك ممكن�ًا، حت�ى وإن أدى ذل�ك إل�ى                   

  .نقض ملك الغاصب أو ھدمھ

إذا غ�صب الرج�ل س�اَجًة وأدرجھ�ا ف�ي بنائ�ھ، فال�ساجة منتزع�ة                 : "قال إمام الح�رمین   
ألف�ًا،  عندنا مردودة على مالكھا، وإن أّدى انتزاُعھا إلى انھدام قصٍر، أنفق الغاص�ب علی�ھ     

  .خالفًا ألبي حنیفة

أن أم����الك الغاص����ب ال تحت����رم إذا انت����سب إل����ى بنائھ����ا عل����ى   : وض����ابط الم����ذھب
  .)٢("ومّما ُنجریھ في ھذا الفصل إدخال اللوح المغصوب في السفینة.مغصوب

إذا غ��صب س��اجة وأدرجھ��ا ف��ي بنائ��ھ أو بن��ي علیھ��ا أو عل��ى آج��ر     : "وق��ال الرافع��ي
  . )٣("خراجھ من البناء ورده إلى المالكمغصوب لم یملك المغصوب وعلیھ ا

إذا : "واستثنى اإلمام العمراني من ذلك ما إذا بلي المغصوب ولم یمكن إعادت�ھ، فق�ال       
غصب س�اجة، أو خ�شبة، فبن�ى علیھ�ا، ف�إن عفن�ت ال�ساجة، أو الخ�شبة، ل�م یلزم�ھ ردھ�ا؛                   

قیمتھ�ا، كم�ا ل�و    ألنھا صارت كالمستھَلكة، ویرد قیمتھا؛ ألنھ لما تعذر ردھ�ا وجب�ت علی�ھ     
  .)٤("أتلفھا، وإن كانت باقیة لزم الغاصب قلعھا وردھا على مالكھا

من غصب خیطًا فخاط بھ ثوبًا، یؤخ�ذ الغاص�ب بنزع�ھ ورده           : "قال اإلمام الماوردي  
  .ھـ بتصرف.أ)٥("على مالكھ وأرش نقصھ إن نقص

  .بیان مذھب السادة الحنابلة: الفرع الرابع

 والشافعیَة في وج�وب إع�ادة المنق�ول الملت�صق بمل�ك الغاص�ب       وافق الحنابلُة المالكیةَ  
  .طالما كان ذلك ممكنًا، حتى وإن ترتب على ذلك نقض ملك الغاصب أو ھدمھ

                                                           

 .١١٣ص/٣ شرح التلقین ج)١(
 .٢٧٣ص/٧ نھایة المطلب ج)٢(
 .٤١٤ص/٣الوسیط ج: ، وینظر٣٢٦ص/١١ ج العزیز شرح الوجیز)٣(
 .٥٨ص/٧ البیان ج)٤(
 .٢٠١ص/٧ الحاوي ج)٥(
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وإن غ�صب ش�یئًا ف�شغلھ بملك�ھ؛ كخ�یط خ�اط ب�ھ ثوب�ًا، أو نح�وه، أو                 : "قال ابن قدام�ة   
كان�ھ خ�شبة فتلف�ت ل�م     حجرًا بنى علیھ، نظرنا؛ فإن بلي الخیط أو انك�سر الحج�ر أو ك�ان م    

یؤخذ برده، ووجبت قیمتھ؛ ألنھ ص�ار ھالك�ًا، فوجب�ت قیمت�ھ، وإن ك�ان باقی�ًا بحال�ھ لزم�ھ                      
  .)١("ردُّه وإن انُتِقض البناء وتفصَّل الثوب

: من اغتصب س�اجة فبن�ى علیھ�ا حائط�ًا، أو جعلھ�ا ف�ي س�فینة          : "قال الشیخ المرداوي  
  .)٢(" بالقلعوإن اسُتھِدما. قلعت من الحائط أو السفینة

وإن غ�صب خ�شبة، فبن�ى علیھ�ا فبلی�ت، ل�م یج�ب ردھ�ا، ووجب�ت                   : "وقال في الك�افي   
وإن بقی�ت عل�ى جھتھ�ا، ل�زم ردھ�ا، وإن ان�تقض البن�اء؛                . قیمتھا؛ ألنھا ھلكت فسقط ردھا    

  .)٣("وإن غصب خیًطا فخاط بھ ثوًبا، فھو كالخشبة في البناء... ألنھ مغصوب یمكن رده 

  آراء ا               ق اا   ا  قر اأ  ء

  )اب(ول ول ب ر روع 

أن الحنفی�ة یعتب�رون فع�ل       : أصل الخالف في مسائل الغصب ب�ین الحنفی�ة والجمھ�ور          
الغاصب وال یھدرونھ طالما أمك�ن ص�یانتھ وع�دم إھ�داره م�ع إمك�ان تع�ویض المغ�صوب            

، فالغایة عندھم ھي فعل م�ا یمك�ن فعل�ھ إلی�صال ح�ق ك�ل واح�د منھم�ا         منھ بدفع قیمة مالھ 
  .إلى صاحبھ

م�ن الغاص�ب أو المغ�صوب       -ثم ھم یثبتون لصاحب األصل أو المنق�ول األغل�ى ثمن�ًا             
 الخی��ار ف��ي تمل��ك الم��ال اآلخ��ر، وق��د یختلف��ون ف��ي تعی��ین م��ا ھ��و األص��ل ف��ي بع��ض  -من��ھ

غ��صب س��ویقًا فلت��ھ ب��سمن، ف��صاحب  م��ن غ��صب ثوب��ًا ف��صبغھ، أو : الم��سائل، وم��ن ذل��ك
األصل في المسألتین مخیر بین أن یتملك المال اآلخر ویدفع قیمتھ، أو یت�رك مال�ھ لآلخ�ر              
ویأخ��ذ قیمت��ھ، وق��د اعتب��روا الث��وب أص��ًال وال��صبغ وص��فًا، وك��ذا اعتب��روا ال��سویق أص��ًال  

  .والسمن تبعًا

ع قیم���ة الم���ال ولك���ن الحنفی���ة ھن���ا حینم���ا ی���ضمنون الغاص���ب؛ ف���إنھم یطالبون���ھ ب���دف  
المغصوب كامًال، بمعنى أنھ یقوَّم خالیًا من عیب االتصال، أما إذا ضمنوا المغصوب منھ 
فإنھم ال یضمنونھ قیمة مال الغاصب كامًال، وإنما ی�ضمنونھ قیم�ة م�ا زاده م�ال الغاص�ب                   

  .في الشيء المغصوب

                                                           

 .٤٢٤ص/٥ المغني ج)١(
 .١٣٨ص/٦ اإلنصاف ج)٢(
 .٢٢٤ص/٢ الكافي ج)٣(
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فالمالك بالخیار، إن شاء إذا غصب ثوبًا َفَصَبغھ، أو سویقًا فَلتَّھ بَسمٍن، : "قال الزیلعي
ضمَّنھ قیمة ثوبھ أبیض، وِمثَل السویق، وإن شاء أخذ المصبوغ والملت�وت وغ�رم م�ا زاد                  

  .)١("الصبغ والسمن

أم��ا ال��شافعیة والمالكی��ة والحنابل��ة فل��م یعتب��روا فع��ل الغاص��ب أص��ًال، وبالت��الي فھ��و       
 ب�ھ وإن تل�ف، وإذا   مطالب دائمًا بت�سلیم ال�شيء المغ�صوب بعین�ھ، وبن�زع ملك�ھ الملت�صق          

  .أدى النزع إلى نقص في الشيء المغصوب غرمھ الغاصب

ھ��ذا إذا أمك��ن التمیی��ز بینھم��ا، أو أمك��ن رد المغ��صوب عل��ى حالت��ھ قب��ل أن یبل��ى أو      
، ف��إنھم )٢(ی��ضمر، أم��ا إذا ل��م یمك��ن كم��ا ف��ي م��سألة م��ن غ��صب خیط��ًا فخ��اط ب��ھ جراح��ة    

  . الغاصب یتملكھ ضرورةیضمنون الغاصب قیمة الشيء المغصوب وبالتالي فإن

                                                           

 .٢٢٩ص/٥ تبیین الحقائق ج)١(
 .٢١٧ص/٢، الكافي ج٢٠١ص/٧، الحاوي ج٤١٥ص/٣، الوسیط ج١٢٠ص/٣ شرح التلقین ج)٢(
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  :اخلامتة

 أن أس�جل النق�اط التالی��ة   -بع�ون اهللا وتوفیق�ھ  -یطی�ب ل�ي بع�د أن أنھی�ت ھ�ذا البح��ث      
  :كخالصة ألھم نتائجھ

ات��صاُل ش��یَئین وامتزاُجھم��ا ِبِفْع��ل : حال��ة االلت��صاق المق��صودة ف��ي البح��ث ھ��ي  -١
خ�ر دون  الطبیعة أو اإلنسان بطریقة تجعل من المستحیل فصل أحدھما ع�ن اآل   

 .َتَلف أحدھما

االلت��صاق ھ��و أح��د أس��باب المل��ك كم��ا ذك��ره فقھ��اء الق��انون، وھ��و وإن ل��م یك��ن  -٢
مذكورًا بھذا االسم في كت�ب الفقھ�اء إال أن أحكام�ھ وقواع�ده مبثوث�ة ف�ي كت�بھم                 

 .وال یعوزھا إال التجمیع فقط على حد تعبیر السنھوري باشا

ق��صره عل��ى األراض��ي فق��ط،   للفقھ��اء اتجاھ��ان ف��ي تعری��ف العق��ار، أح��دھما ی     -٣
واآلخر یوسعھ لیشمل كل ما لھ ثبات بن�وع م�ا بحی�ث ال یمك�ن نقل�ھ م�ن مكان�ھ               

 .دون تلف

للفقھاء اتجاھان في تعریف المنقول، أحدھما یقصره على ما یمكن نقلھ مع بقاء  -٤
ھیئتھ، واآلخر یوسع فیھ لی�شمل ك�ل م�ا أمك�ن نقل�ھ، س�واء بق�ي عل�ى ھیئت�ھ أو                     

 .تغیرت ھیئتھ

ت��صاق الطبیع��ي للمنق��ول غی��ر الممل��وك بالعق��ار ُیك��ِسب ص��احب العق��ار ملكی��ة االل -١
 .المنقول، كالتصاق الطمي والتراب غیر المملوَكین بأرض إنسان بفعل السیول

 تباینت اتجاھات الفقھاء في االلتصاق الطبیعي للمنقول المملوك بالعقار، وھ�ل    -٥
ل�ھ قیم�ة م�ن المنق�والت وم�ا ال      یثبت بھ حق التملك أم ال؛ ففرَّق الحنفیة بین ما         

قیمة لھ منھا، فأبقوا األول على ملك صاحبھ، ونقلوا ملكیة الث�اني إل�ى ص�احب         
وفرق المالكیة بین ما یمكن تمییزه ونقلھ م�ن المنق�والت، وم�ا ال یمك�ن            . العقار

تمییزه وال نقلھ منھا، فأبقوا األول على ملك صاحبھ، ونقلوا ملكیة الثاني بقیمتھ 
بینم�ا ل�م ینظ�ر ال�شافعیة إل�ى م�سألة القیم�ة وال إل�ى م�سألة                   . ب العقار إلى صاح 

إمك��ان التمیی��ز، وأبق��وا المنق��ول ف��ي جمی��ع الح��االت عل��ى مل��ك ص��احبھ م��ا ل��م    
ُیعِرض ھو عنھ، فیفھم من إعراضھ حینئذ تخلیھ عن�ھ، وف�ي ھ�ذه الحال�ة ینتق�ل                  

نق�والت وم��ا ال  وف�رَّق الحنابل�ُة ب��ین م�ا ی�دوم ض��رره م�ن الم     . إل�ى مال�ك العق��ار  
یدوم، فأعطوا مالك العقار الحق في تملك ما یدوم ض�رره منھ�ا بقیمت�ھ، وأبق�وا        

 .ما ال یدوم ضرره على ملك صاحبھ

اتفقت كلمة فقھاء المذاھب األربعة في حال�ة االلت�صاق ال�صناعي ب�ین المنق�ول                -٦
 ف�ي   ففرَّقوا جمیعًا بین م�ا ی�دوم بق�اؤه        ) العاریة نموذجاً (والعقار بسبب مشروع    

األرض لفترة طویلة كالبناء والغراس، وبین م�ا ال یط�ول بق�اؤه فیھ�ا ك�الزرع،       
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وبنوا أحكامھم على ذلك، إال أن األحكام التي توصلوا إلیھا لم تكن واحدة، وقد              
 . بینت ذلك في موضعھ من البحث

تباینت اتجاھ�ات الفقھ�اء ف�ي االلت�صاق ال�صناعي ب�ین المنق�ول والعق�ار ب�سبب                    -٧
، فذھب الحنفی�ة إل�ى أن مال�ك األرض ال یح�ق             )الغصب نموذجاً (غیر مشروع   

لھ تملك المنقول بقیمتھ إال إذا أضر قلعھ باألرض، بینم�ا أعط�ى المالكی�ة مال�ك      
األرض الحق في تملك المنقول مطلقًا، بینما الشافعیة والحنابلة لم یعط�وا مال�ك     

وال في حالة تضرر األرض الحق في تملك المنقول ال مطلقًا كما قال المالكیة، 
األرض بقلع الغرس والبن�اء كم�ا ق�ال الحنفی�ة، وترك�وا األم�ر التف�اق الط�رفین             
وتراضیھما، وعند عدم اتفاقھما؛ فإنھم ال یجبرون الغاصب إال على قلع غرسھ 

 .  وبنائھ فقط دون إعطاء مالك األرض الحق في تملكھما

منقول إذا ك�ان دون تع�ٍد أو      اتفق الفقھاء على أن االلتصاق الطبیعي للمنقول ب�ال         -٨
تف��ریط م��ن أح��د الط��رفین فإن��ھ ینبغ��ي ارتك��اب م��ا فی��ھ أخ��ف ال��ضررین، وھ��و   
بإعطاء صاحب المنقول األغلى ثمنًا حق تملك األقل ثمنًا بعد دفع قیمتھ، وھ�ذا              
الحكم ھو ما یتماشى مع قواعد الفقھ، وھو ما یحقق العدالة بالقدر الممك�ن ب�ین                

 .الطرفین

) الغ�صب (صاق ال�صناعي للمنق�ول ب�المنقول ب�سبب غی�ر م�شروع              أما في االلت   -٩
ف��ذھب الحنفی��ة إل��ى احت��رام مل��ك الغاص��ب وإعطائ��ھ الح��ق ف��ي تمل��ك المنق��ول     
المغ��صوب بقیمت��ھ حفظ��ًا لمال��ھ الملت��صق ب��ھ، بینم��ا ذھ��ب المالكی��ة وال��شافعیة      
والحنابلة إلى عدم احترام ملك المغصوب، وبالتالي ل�م یعط�وه الح�ق ف�ي تمل�ك              

نقول، وأجبروه على تسلیمھ طالما أمكن ذلك، حتى وإن تلف مالھ الملت�صق            الم
 .بھ

تكاد تتفق مناھج الفقھاء ف�ي أس�س وقواع�د التعام�ل م�ع حال�ة االلت�صاق؛             -١٠
فكلھ�م یق�صد إل�ى العدال�ة وحف�ظ األم�وال بالق�در الممك�ن، وكلھ�م یری�د ارتك��اب           

یان��ًا، نظ��رًا  أخ��ف األض��رار، إال أن م��سالكھم ف��ي تحقی��ق ذل��ك ق��د اختلف��ت أح      
 .الختالفھم في تقدیر الضرر األشد والضرر األخف

من األسس التي قام علیھا تعامل الفقھاء م�ع حال�ة االلت�صاق أن ص�احب                 -١١
األصل یتملك التابع، مع االختالف أحیانًا في تحدید ما ھو أصل وما ھو ت�ابع،               

 ھ�و  وقد كان لقیمة كال الشیئین الملتصقین م�دخل ف�ي تحدی�د م�ا ھ�و أص�ل وم�ا                
 .تابع

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العاملین،،،
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  فھرس المصادر والمراجع

  :كتب الحدیث الشریف وعلومھ* 

ب���شار ع���واد  : م، ت���ح١٩٩٨دار الغ���رب اإلس���المي، بی���روت،  :  للترم���ذي، طالج���امع -
  .معروف

ش����عیب : م، ت����ح٢٠٠٩ -ھ����ـ ١٤٣٠دار الرس����الة، األول����ى،  :  ألب����ي داود، طال����سنن -
  .ؤوط، وآخریناألرن

: ھ�ـ، ت�ح  ١٤٠٤مكتبة العل�وم والحك�م، الموص�ل، الثانی�ة،        : ، ط ، للطبراني المعجم الكبیر  -
  .حمدي السلفي

  :كتب الفقھ وأصولھ وقواعده* 

  .م٢٠٠٨دار الفكر العربي، : علي الخفیف، ط/  للشیخأحكام المعامالت الشرعیة، -

دار الكت��اب : ن��صاري، ط، لل��شیخ زكری��ا األ أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب   -
  .اإلسالمي

دار الكت�ب العلمی�ة،   :  الب�ن نج�یم، ط    األشباه والنظائر على مذھب أب�ي حنیف�ة النعم�ان،          -
  .الشیخ زكریا عمیرات: م، تح١٩٩٩ھـ، ١٤١٩بیروت، األولى، 

عب�د اللطی��ف  : دار المعرف�ة، بی��روت، ت�ح  : ، للحج�اوي، ط اإلقن�اع ف�ي فق�ھ اإلم��ام أحم�د     -
  .السبكي

 –دار المعرف�ة  : ، ط)ھ�ـ ٢٠٤: ت( لإلمام أبي عبد اهللا محم�د ب�ن إدری�س ال�شافعي        م، األ -
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠بیروت، 

دار إحی�اء الت�راث العرب�ي،    : ، للم�رداوي، ط اإلنصاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف          -
  .الثانیة

  .دار الكتاب اإلسالمي، الثانیة: ، البن نجیم، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق -

 -ھ��ـ ١٤٢٠دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، األول��ى،  : ، للعین��ي، طالبنای��ة ش��رح الھدای��ة  -
  .م٢٠٠٠

دار الغ���رب اإلس���المي، بی��روت، لبن���ان، الثانی���ة،  : ، الب���ن رش��د، ط البی��ان والتح���صیل  -
  .محمد حجي وآخرون. د: م، تح١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨

قاس���م : م، ت���ح٢٠٠٠ -ھ���ـ١٤٢١دار المنھ���اج، ج���دة، األول���ى، : ، للعمران���ي، طالبی���ان -
  .النوري

  .ھـ١٣٩٨دار الفكر، بیروت، : ، للعبدري، طالتاج واإلكلیل لمختصر خلیل -

لعبی�د اهللا ب�ن الح�سین ب�ن الح�سن أب�و القاس�م اب�ن الَجلَّ�اب           التفریع في فقھ اإلم�ام مال�ك،         -
 –دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت        : سید ك�سروي ح�سن، ط     : ، تح )ھـ٣٧٨: المتوفى(المالكي  

  . م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨، األولى، لبنان



 - ٢٩١١ -

دار الكت���ب العلمی���ة، األول���ى : ، للقاض���ي عب���د الوھ���اب، طالتلق���ین ف���ي الفق���ھ الم���الكي -
  .أبي أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني: م، تح٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

لل�شیخ خلی�ل ب�ن إس�حاق الم�الكي       التوضیح في شرح المختصر الفرعي الب�ن الحاج�ب،           -
مرك�ز نجیبوی�ھ للمخطوط�ات    : أحمد بن عبد الكریم نجیب، ط. د: ، تح )ھـ٧٧٦: المتوفى(

  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩وخدمة التراث، األولى، 

ألبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العب�ادي       الجوھرة النیرة، على مختصر القدوري،       -
  .ھـ١٣٢٢المطبعة الخیریة، األولى، : ، ط)ھـ٨٠٠: المتوفى(الزَِّبیِدّي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار الكتب العلمیة، األولى : ط، للماوردي، الحاوي -

دار الفك�ر، بی�روت، الثانی�ة،       : لإلم�ام الح�صكفي، ط    : شرح تنویر األبصار    الدر المختار  -
  .ھـ١٣٨٦

  .م١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي، بیروت، األولى، : ، للقرافي، طالذخیرة -

می�����ة، الثانی�����ة، دار الكت�����ب العل: ، لبھ�����اء ال�����دین المقدس�����ي، طالع�����دة ش�����رح العم�����دة -
  .صالح بن محمد عویضة: م، تح٢٠٠٥ھـ،١٤٢٦

  .دار الفكر، بیروت: ، للبابرتي، طالعنایة شرح الھدایة -

  .ھـ١٣١٠دار الفكر، الثانیة، : ، للشیخ نظام، طالفتاوى الھندیة -

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، األولى، : ، البن مفلح، طالفروع -

دار الكتب  : لدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ط        زین ا  القواعد البن رجب،     -
  .العلمیة

ھ���ـ، ١٤١٨دار الكت���ب العلمی���ة، األول���ى، : ، الب���ن ج���زي الكلب���ي، طالق��وانین الفقھی���ة  -
  .محمد أمین الضناوي: م، تح١٩٩٨

  .المكتب اإلسالمي، بیروت: ، لإلمام ابن قدامة المقدسي، ط الكافي في فقھ ابن حنبل-

مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة، الری��اض، : ، الب��ن عب��د الب��ر، طي فق��ھ أھ��ل المدین��ةالك��افي ف�� -
  .محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني: ھـ، تح١٤٠٠الثانیة، 

، لعبد الغني بن طالب ب�ن حم�ادة ب�ن إب�راھیم الغنیم�ي الدم�شقي                 اللباب في شرح الكتاب    -
محم��د محی��ي : ة، بی��روت، ت��حالمكتب��ة العلمی��: ، ط)ھ��ـ١٢٩٨: المت��وفى(المی��داني الحنف��ي 
  .الدین عبد الحمید

، لإلم�ام أب�ي إس�حاق إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن مفل�ح            المبدع ف�ي ش�رح المقن�ع      -
  .ھـ١٤٠٠المكتب اإلسالمي، بیروت، : الحنبلي، ط

  .دار المعرفة، بیروت، لبنان: ، للسرخسي، طالمبسوط -

  .دار الفكر: ، للنووي، طالمجموع شرح المھذب -



 - ٢٩١٢ -

، لبرھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز ب�ن            المحیط البرھاني في الفقھ النعماني     -
 - ھ��ـ ١٤٢٤دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، األول��ى،    : ، ط)ھ��ـ٦١٦: ت(عم��ر ب��ن َم��اَزَة   

  .عبد الكریم سامي الجندي:  م، تح٢٠٠٤

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ، لإلمام مالك، طالمدونة -

  .ھـ١٤٠٥دار الفكر، بیروت، األولى ، : ، البن قدامة، طالمغني -

، لإلم��ام أب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف      المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي  -
  .دار الفكر، بیروت: الشیرازي، ط

دار الغ��رب اإلس��المي، بی��روت،    : ، الب��ن أب��ي زی��د القیروان��ي، ط     الن��وادر والزی��ادات  -
  .عبد الفّتاح محمد الحلو، وآخرون/ د: م، تح١٩٩٩ى، األول

، ل���شیخ اإلس���الم،  برھ���ان ال���دین، عل���ي ب���ن أب���ي بك���ر   الھدای���ة ش���رح بدای���ة المبت���دي-
  .دار الفكر، بیروت:  ھـ، ط٥٩٣المرغیناني ت

محف�وظ ب�ن أحم�د ب�ن الح�سن، أب�و الخط�اب         الھدایة على مذھب اإلمام أحمد بن حنب�ل،    -
مؤس��سة غ��راس للن��شر   :  م��اھر یاس��ین الفح��ل، ط  -اللطی��ف ھم��یم  عب��د : الكل��وذاني، ت��ح 

  . م٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥والتوزیع، األولى، 

  .محمد محمد تامر: ھـ، تح١٤١٧دار السالم، القاھرة، : ، للغزالي، طالوسیط -

دار ال��سالم، الق��اھرة، الثانی��ة،  : ، لإلم��ام القراف��ي، ط أن��وار الب��روق ف��ي أن��واء الف��روق  -
  .علي جمعة محمد/ د.محمد أحمد سراج، أ/ د.أ: تحم، ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨

دار الكت���اب العرب���ي، بی���روت،  : ، للكاس���اني، طب���دائع ال���صنائع ف���ي ترتی���ب ال���شرائع  -
  .ھـ١٩٨٢

  .ھـ١٣١٣المطبعة األمیریة، بوالق، القاھرة، األولى، : ، للزیلعي، طتبین الحقائق -

المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى،    : ، الب�ن حج�ر الھیتم�ي، ط   تحفة المحتاج في ش�رح المنھ�اج    -
  .مصر

: دار الفك��ر، بی��روت، ت��ح: ، لل��شیخ الدس��وقي، طحاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر  -
  .محمد علیش

لمحم��د ب��ن فرام��وز ب��ن عل��ي ال��شھیر بم��نال خ��سرو،   درر الحك��ام ش��رح غ��رر األحك��ام، -
  .دار إحیاء الكتب العربیة، بدون: ، ط)ھـ٨٨٥: المتوفى(

دار الجی�ل، بی�روت،     : ، للعالم�ة عل�ي حی�در، ط       مجلة األحكام العدلیة   درر الحكام شرح     -
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١لبنان، األولى، 

  .دار الفكر، بیروت، لبنان: ، البن عابدین، طرد المحتار على الدر لمختار -

المكت��ب اإلس��المي، بی��روت، دم��شق، الثالث��ة،     : ، لإلم��ام الن��ووي، ط روض��ة الط��البین  -
  . زھیر الشاویش:م، تح١٩٩١ -ھـ ١٤١٢



 - ٢٩١٣ -

قاس�م ب�ن عی�سى       شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زید القیروان�ي،              -
دار الكتب  : أحمد فرید المزیدي، ط   : ، تح )ھـ٨٣٧: المتوفى(بن ناجي التنوخي القیرواني     

  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨العلمیة، بیروت، األولى، 

محمَّ��د :  م، ت��ح٢٠٠٨ األول��ى، دار الغ��رب اِإلس��المي، : ، للم��ازري، ط ش��رح التلق��ین -
  .المختار الّسالمي

، لمحمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي،      شرح الزركشي على مختصر الخرقي     -
  . ھـ١٤١٣دار العبیكان، األولى، : ھـ، ط٧٧٢: ت

  .دار الفكر، بیروت: ، للخرشي، طشرح مختصر خلیل -

  .م١٩٩٦ بیروت، عالم الكتب،: ، للبھوتي، طشرح منتھى اإلرادات -

دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،    : ، ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د الم�الكي، ط         شرح می�ارة   -
  .عبد اللطیف حسن عبد الرحمن: م، تح٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠األولى، 

، ألبي محمد جالل الدین عبد اهللا ب�ن نج�م           عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة       -
دار الغ��رب : حمی��د ب��ن محم��د لحم��ر، ط . د: ، ت��ح)ھ��ـ٦١٦: المت��وفى(ب��ن ش��اس الم��الكي  
  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣اإلسالمي، األولى، 

عل��ي محمَّ��د : ، ت��ح)ھ��ـ٤٢٢: المت��وفى(للقاض��ي عب��د الوھ��اب الم��الكي  ُعُی��وُن الَم��َساِئل، -
  . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠دار ابن حزم، بیروت، األولى، : إبراھیم بورویبة، ط

عب�د ال�رحمن، أب�و عم�رو، تق�ي ال�دین المع�روف ب�ابن               عثم�ان ب�ن      فتاوى ابن ال�صالح،      -
، مكتبة العلوم والحكم : موفق عبد اهللا عبد القادر، ط . د: ، تح )ھـ٦٤٣: المتوفى(الصالح  

  .١٤٠٧ بیروت، األولى، –عالم الكتب 

  .دار الفكر: ، للرافعي، طفتح العزیز -

 عب�د الواح�د ال�سیواسي،    ، لإلم�ام كم�ال ال�دین محم�د ب�ن      فتح القدیر شرح العاجز الفقی�ر      -
  .دار الفكر، بیروت: ، ط"ابن الھمام"المعروف بـ 

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: ، للبھوتي، طكشاف القناع عن متن اإلقناع -

محمد / د: دار السالم، القاھرة، تح : ، ألبي محمد بن غانم البغدادي، ط       مجمع الضمانات  -
  .علي جمعة محمد/ أحمد سراج، د

المطبع��ة الكب��رى : محم��د ق��دري باش��ا، طرش��د الحی��ران إل��ى معرف��ة أح��وال اإلن��سان،  م-
  .م١٨٩١ - ھـ ١٣٠٨األمیریة ببوالق، الثانیة، 

معھد الدراسات : ، للدكتور عبد الرزاق السنھوري، ط مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي   -
  .م١٩٥٤العربیة، 

المكت��ب اإلس��المي،  : ي، ط، لل��شیخ م��صطفى ال��سیوطي الرحیب��ان   مطال��ب أول��ي النھ��ى  -
  .م١٩٦١دمشق، 



 - ٢٩١٤ -

 -ھ���ـ ١٤١٥دار الكت���ب العلمی���ة، األول���ى،  : ، للخطی���ب ال���شربیني، ط مغن���ي المحت���اج  -
  .م١٩٩٤

  .دار الفكر، بیروت: ، للشیخ علیش، طمنح الجلیل شرح مختصر خلیل -

 -ھ���ـ ١٤٢٣دار ع���الم الكت���ب، : ، للحط���اب، طمواھ���ب الجلی���ل ش���رح مخت���صر خلی���ل  -
  .م٢٠٠٣

 -ھ���ـ ١٤٠٤دار الفك���ر، بی���روت، : ، لإلم���ام ش���مس ال���دین الرمل���ي، طی���ة المحت���اج نھا-
  .م١٩٨٤

/ د.أ: ھ�ـ، ت�ح  ١٤٢٨دار المنھ�اج، األول�ى،      : ، إلمام الحرمین الجویني، ط    نھایة المطلب  -
  .عبد العظیم الدیب

  :كتب اللغة والمعاجم والغریب والمصطلحات* 

-ھ��ـ  ١٤٠٣، بی��روت، لبن��ان، األول��ى   دار الكت��ب العلمی��ة : ، للجرج��اني، ط التعریف��ات -
  .م١٩٨٣

 ألبي ھالل الح�سن ب�ن عب�د اهللا ب�ن س�ھل ب�ن س�عید ب�ن یحی�ى ب�ن                    الفروق اللغویة،  -
دار العل���م والثقاف���ة للن���شر والتوزی���ع، : ، ط)ھ���ـ٣٩٥نح���و : المت���وفى(مھ���ران الع���سكري 

  .محمد إبراھیم سلیم: القاھرة، تح

ع�دنان  : م، ت�ح  ١٩٩٨ -ھ�ـ   ١٤١٩، بی�روت،    مؤس�سة الرس�الة   : ، ألبي البق�اء، ط    الكلیات -
  .درویش

  .المكتبة العلمیة، بیروت: ، للفیومي، طالمصباح المنیر -
  .دار الدعوة: ، مجمع اللغة العربیة، طالمعجم الوسیط -
  .دار الھدایة: ، للزبیدي، طتاج العروس من جواھر القاموس -

: م، ت�ح  ١٩٨٧وت، األول�ى،    دار العل�م للمالی�ین، بی�ر      : ، البن درید، ط   جمھرة اللغة  -
  .رمزي منیر بعلبكي

: م، ت�ح ١٩٩٦مكتبة لبنان، بی�روت، األول�ى،    : ، للتھانوي، ط  كشاف اصطالحات الفنون   -
  .علي دحروج. د
ع��الم : أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر، ط  / لل��دكتور معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة،   -

  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩الكتب، األولى، 
دار النفائس للطباع�ة  : ، لمحمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، ط       ءمعجم لغة الفقھا   -

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨والنشر والتوزیع، الثانیة، 
عب�د ال�سالم   : ألب�ي الح�سین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا، ت�ح               معجم مقاییس اللغ�ة،      -

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار الفكر، : محمد ھارون، ط
  :كتب القانون*
دار النھ�ضة   : عب�د ال�رزاق ال�سنھوري، ط      / ، لل�دكتور  المدنيفي شرح القانون     الوسیط   -

  .العربیة

    




