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املقدمة     

ومن  �أنف�سنا  �رشور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  هلل  �حلمد  �إن 
�سيئات �أعمالنا من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له و�أ�سهد �أْن ال �إله 
�إال �هلل وحده ال �رشيك له و�أ�سهد �أن حممد� عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه وعلى �آله 

و�أ�سحابه و�سلم ت�سليماً كثري�ً �أما بعد:
فهذ� بحث موجز يف م�ساألة من م�سائل �لدعوى وهي ما يتعر�ض له �لفقهاء عند 
َعى)))وهل هو �رشط ل�صحتها �أو  �صياق �رشوط �لدعوى من ذكر �صبب ��صتحقاق �ملدَّ

لي�س ب�رشط؟ فاأقول م�صتعينا باهلل:

املراد من �سبب اال�ستحقاق:

�ل�صبب يف �للغة: ما يح�صل �ل�صيُء عنده ال به. ومنه �صمي �حَلْبل �صبباً، كما يف 
. 

قوله تعالى: ژ خت مت ىت  يتژ)))
ويف �ال�سطالح: ما يلزم من وجوده �لوجود ومن عدمه �لعدم لذ�ته.

و�ال�صتحقاق يف �للغة: ��صتفعال من �حلق وهو نقي�س �لباطل، قالو�: َحقَّ �ل�صيء 
ۆ  ۆ  ۇ  ژ  تعالى:  قوله  ويف  ��صتوجبه  �ل�صيء  و��صتحق  ووجب)))،  ثبت  �إذ� 

)1)  جاء يف طلبة الطلبة360/1 "وال يقال مدعى فيه اأو به، واإن كان يتكلم به املتفقهة "وعلق عليه يف رد املحتار575/5 
بقوله: "اإال اأنه خطاأ م�صهور، فهو خري من �صواب مهجور" ا.هـ. وهو م�صهور عند بع�ض الفقهاء املتاأخرين، وكثري 

من املتقدمني يقولون " املدعى"  واهلل اأعلم.

)2)  احلج 15.

)3)  ينظر: اأ�صا�ض البالغة �ض135، خمتار ال�صحاح167/1.
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باخليانة، فاال�ستحقاق و�ال�ستيجاب قريبان من  �أي ��ستوجباه  ۈ ۈ ٴۇژ  
�ل�سو�ء))).

و�ملر�د من �صبب �ال�صتحقاق هنا هو: �صبب ن�صوء �حلق �ملدعى ووجوبه للمدعي.
وقد ذكر �لفقهاء �رشوطاً لكل طرف من �أطر�ف �لدعوى �خلم�صة وهي: �ملدعي، 

و�ملدعى عليه، و�ملدعى، و�ل�صيغة، و�حلاكم، و�رشوط �ملدعى �صتة وهي:
�أواًل: �أن يكون حمرر�ً حترير�ً يعلم به �ملدعى ومييز عن غريه.

قال �لبهوتي رحمه �هلل: "وال ت�سح �لدعوى �إال حمررة حترير�ً يعلم به �ملدعى؛ 
الأن �حلاكم ي�صاأل �ملدعى عليه عما �دعاه �ملدعي، فاإن �عرتف به �ألزمه وال ميكنه �أن 

يلزمه جمهواًل"))).
�إال يف  �إال حمررة،  "وال ي�سمع �حلاكم �لدعوى  وقال �بن قد�مة -رحمه �هلل-: 
)�رشح  يف  �هلل-  -رحمه  �لبهوتي  من�صور  �ل�صيخ  وفرق  و�الإقر�ر")))،  �لو�سية 
�ملنتهى( بني حترير �لدعوى، وكونها معلومة، فجعلهما �رشطني )))  ومل يفرق بينهما 
�الآخرين -رحمهم �هلل-، ويف  �ملذهب  فقهاء  قوله من  �إلى  �لرجوع  تي�رش يل  من 
�ملادة �لثالثة و�ل�ستني من نظام �ملر�فعات نُ�ضَّ على وجوب �سوؤ�ل �ملدعي عما هو 
الزم  هو  عما  �ملدعي  ي�ساأل  �أن  �لقا�سي  "على  �ملادة:  ونَ�ضُّ  دعو�ه،  لتحرير  الزم 
لتحرير دعو�ه قبل ��ستجو�ب �ملدعى عليه، ولي�ض له ردها لتحريرها وال �ل�سري فيها 
وبينت �لالئحة �لتنفيذية للمادة: �أن �ملدعي �إذ� عجز �أو �متنع عن حترير  قبل ذلك". 

دعو�ه فعلى �لقا�سي �أن يحكم ب�رشف �لنظر حتى حتريرها.

)4)  ينظر: ل�صان العرب 53/10.

)5)  ك�صاف القناع 344/6.

)6)  ينظر: املغني 68/14، املبدع73/10.

)7)  ينظر: �صرح منتهى االإرادات 513/3.
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يكون حمتمل  باأن  �لفقهاء:  بع�س  عنه  ويعرب  يكذبه،  عما  منفكا  يكون  �أن  ثانياً: 
�لثبوت))).

ثالثاً: �أن يكون �ملدعى مما يتعلق به حكم �أو غر�س �صحيح))).
نظام  �لر�بعة من  �ملادة  ونُ�سَّ عليه يف  �مل�صلحة.  ب�رشط  يعرب عنه  �ل�رشط  وهذ� 

�ملر�فعات.
عي على رجل هبة  ر�بعاً: �أن يكون �ملدعى  مما لو �أقر به �ملدعى عليه لزمه، فلو �دُّ
مل تقب�ض وقيل: �إنها ال تلزم �إال بالقب�ض، فال ت�سح �لدعوى؛ الأن �ملدعى عليه لو �أقر 
�أن يعطيه  �أنه وعده  بالهبة، وقال: رجعت فاإنه ال يلزمه �سيء ق�ساء، ومثله لو �دعى 
�سيئاً، على �لقول باأن �لو�عد ال يلزم على �لوفاء بوعده، ونقل �بن فرحون -رحمه 
�هلل- عن بع�ض �لعلماء، �أنه يف هذه �حلالة ال يلزم �ملدعى عليه �جلو�ب، حتى ي�سيف 
�إلى �لدعوى ما يلزم �ملطلوب مبا �دعى، فيقول يف �لهبة مثااًل: يلزمك ت�سليمها يل)1)).
�إذ� �دعى دينا فال بد �أن يكون حااًل، فال ت�صمع بالدين �ملوؤجل؛ الأنه ال  خام�صاً: 

يجوز �لطلب به قبل حلوله، وهذ� �ل�رشط على قول من يرى لزوم �لتاأجيل)))). 
غيبة  خاف  �إذ�  �أو  بع�سه،  حل  وما  جميعه  �ملوؤجل  �لدين  بني  فرق  من  وثمة   

�ل�صهود)))). 
�ل�رشط  يف  د�خال  �ل�رشط  هذ�  �لفقهاء  بع�س  وعد  �لتناق�س،  عدم  �صاد�صاً: 

�لثاين)))).

)8)  ينظر: ك�صاف القناع 344/6، الطرق احلكمية 151/1، بدائع ال�صنائع224/6.

)))  تب�صرة احلكام147/1. وينظر: الفروق22/4.

)10)  ينظر: االإن�صاف206/11، تب�صرة احلكام146/1، رد املحتار575/5، و14/7، رو�صة الطالبني 8/)28.

)11)  ينظر: املبدع74/10، ك�صاف القناع 344/6. مغني املحتاج44/20.

)12)  املبدع74/10.

)13)  نهاية املحتاج341/8 ، بدائع ال�صنائع 223/6.



ال�سيخ عبدال�سالم بن حمد العيدي

127 العدد 54 - ربيع االآخر 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

وذكر بع�س �لفقهاء �رشوطاً غريها، منها ما هو حمل خالف، ومنها ما هو تاأكيد 
لبع�س �ل�رشوط �ملتقدمة �أو قيود فيها)))). 

وما �أريد بحثه هنا يندرج يف �ل�رشط �الأول وهو حترير �ملدعى و�لعلم به.
و�رشط �ملعلومية حمل �تفاق بني �لفقهاء يف �جلملة، وي�صتثني بع�صهم م�صائل، 
مثل: ما ي�سح �بتد�ًء جمهواًل  كالو�سية و�الإقر�ر، في�سح �إقامة �لدعوى به جمهواًل، 
ملا ي�سح �لدعوى به جمهواًل عند كالمه  �بن رجب -رحمه �هلل- قاعدة  وو�سع 
يف �لقاعدة �خلام�صة بعد �ملائة يف �إ�صافة �الإن�صاء�ت و�الإخبار�ت �إلى �ملبهمات، 
فذكر من م�سائل �الإخبار�ت �لدعوى باملبهم قال: »فاإن كانت مبا ي�سح وقوع �لعقد 
عليه مبهما كالو�صية و�لعبد �ملطلق يف �ملبهم)))) ونحوه فاإنها ت�سح"))))،  يعني 

�لدعوى به.
وثمة خالف: هل يلزم �حلاكم �أن ي�ستف�رش عما �دعاه �ملدعي من جممل؟ نقل �بن 
مفلح �أن �سيخ �الإ�سالم رحمه �هلل قال: "�إذ� قيل: "ال ت�سمع �إال حمررة" فالو�جب 
�أن من �دعى جمماًل ��ستف�سله �حلاكم")))). وما جاء يف �ملادة �لثالثة و�ل�صتني �مل�صار 
�إليها �آنفاً مو�فق الختيار �صيخ �الإ�صالم كما هو ظاهر، ومن �لفقهاء من فرق بني قول 
�أجملت"  ت ما  "�إن ف�رشَّ فال يجوز؛ الأنه تلقني وقوله:  �أجملت"  "ف�رشرِّ ما  �حلاكم: 

فيجوز؛ الأنه ��ستفهام، و�حلاكم يجوز �أن ي�ستفهم وال يجوز �أن ُيلقن)))).
و�ملدعى �إما �أن يكون حقاً هلل �أو حقاً خا�صاً لالآدمي:

فاأما ما كان حقاً هلل وهي �حلقوق �لعامة كاحلدود و�لتعزير�ت فيجب ذكر �سبب 

)14)  ينظر: املبدع 74/10، الفروق153/4،  تب�صرة احلكام148/1.

)15)  هكذا يف املطبوع ولعل ال�صحيح "والعبد املطلق يف مهر ونحوه" وينظر: الفروع460/6.

)16)  القواعد البن رجب �ض265.

)17)   الفروع 463/6.

)18)  ينظر: احلاوي 17/))2.
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�لدعوى مطلقاً)))).
و�أما �حلقوق �خلا�سة فتنق�سم �إلى ق�سمني:

�الأول: ما لي�ض مبال وال يق�سد منه �ملال، كالق�سا�ض، فيجب ذكر �سبب �لدعوى 
�أي�ساً)1)).

�لثاين: ما هو مال �أو �ملق�سود منه �ملال، فهذ� �لنوع من �ملدعى وقع خالف فيه 
بني �لفقهاء: هل يجب ذكر �سبب �ال�ستحقاق عند �إقامة �لدعوى به �أو ال؟

حترير حمل النزاع:

)- بالن�سبة لدعوى �الإرث فيجب ذكر جهة �ملري�ث، من �أبوة �أو بنوة �أو غريها 
�الإرث -  �سبب  باختالف  �لورثة وجهة مري�ث كل و�حد منهم - الختالفه  وعدد 
والأن �ل�صهادة فيه البد �أن تكون على �صبب معني، فكذلك �لدعوى))))، ونقل �بن 
مفلح -رحمه �هلل - عن �الأزجي: �أن من �دعى �إرثاً ال يخرج يف دعو�ه �إلى �إثبات 
�ل�سبب �لذي يرث به، و�إمنا يدعي �الإرث مطلقاً؛ الأن �أدنى حاالته �أنه يرث بالرحم، 

ثم قال �بن مفلح: وهو �سحيح على �أ�سلنا و�ملعروف خالفه)))).
2- �إذ� �صاأل �ملدعى عليه عن �صبب �ال�صتحقاق، �أو نازع فيه،  فاإن هذ� خارج 

حمل �لنز�ع)))).
�سحيحة  دعو�ه  فاإن  ��ستحقاقه  �سبب  ذكر  �إذ�  �ملدعي  �أن  على  �تفقو�  )-كما 

م�سموعة.

))1)  ينظر: ك�صاف القناع 315/6.

)20)  ينظر: املبدع77/10.

القواعد  يف  املنثور  و188،   150/1 احلكام  تب�صرة  املبدع78/10،  االإرادات516/3،  منتهى  ،�صرح   68/14 املغني  ينظر:    (21(
4/2)1، وينظر: معني احلكام 210، الفتاوى الهندية12/4.

)22)  ينظر: املبدع204/10، �صرح منتهى االإرادات 3/)61.

)23)  ينظر: املنثور يف القواعد4/2)1.
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�إليه  يوؤول  ما  �أو  مال  يف  وكانت  دعو�ه  �ملدعي  حرر  �إذ�  مبا  �خلالف  وينح�رش 
ت�صمع دعو�ه  للمدعى، هل  ��صتحقاقه  �صبب  �الأخرى ومل يذكر  وتوفرت �رشوطها 

�أو ال؟

اأنواع املدعى:

�ملدعى �إذ� كان حقا مالياً،  فاإما �أن يكون ديناً �أوعيناً، و�لعني �إما �أن تكون عقار�ً 
�أو منقواًل، فهذه ثالثة �أنو�ع، وحترير �لدعوى يف كل نوع منها يختلف عن حتريرها 
يف غريه، والأن �لكالم يف �صبب �ال�صتحقاق فرع عن �لكالم يف حترير �ملدعى، فقد 
ق�سمت �لبحث فيه على �الأنو�ع �لثالثة، و�إن كان من �لفقهاء من مل يفرق بينها كما 

�سوف ياأتي بيانه -باإذن �هلل تعالى-.
النوع االأول- دعاوى الديون:

�صو�ء كانت �أثماناً، �أو قيم متلفات �أو غريها، ويطلق �لثمن يف ��صطالح �لفقهاء 
لقيمته  مماثاًل  كان  �صو�ء  �ملبيع  على  للح�صول  عو�س  من  �مل�صرتي  يبذله  ما  على: 
�حلقيقية �أو �أقل �أو �أكرث، �أما �لقيمة فهي: �لعو�س �حلقيقي �لذي ي�صاويه �ل�صيء بني 

�لنا�ض))))، و�أما �لدين فهو: لزوم مال يف �لذمة ب�سبب يقت�سي ثبوته)))).
في�صرتط ل�صحة �لدعوى بها �أن يذكر �أربعة �أمور:

�أواًل: جن�سها: هل هي دنانري �أو در�هم �أو غريها؟، فيحدد جن�ض �لدين �ملدعى.
رياالت  هي  هل  نوعها:  فيبني  –مثااًل-  رياالت  جن�سها  كان  فاإذ�  نوعها،  ثانياً: 

�سعودية �أو ميانية �أو غريها؟.
ثالثاً: �صفتها، �إذ� كانت تختلف بال�صفة كال�صحاح و�ملك�رشة �أو �جلديدة و�لقدمية، 

)24)  ينظر: املدخل الفقهي العام263/1، املو�صوعة الفقهية الكويتية 132/34.

)25)  ينظر: طلبة الطلبة261/2، واملو�صوعة الفقهية103/21.
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به  �لنقدية فال حاجة لو�صفها مبا ال تختلف  و�إن كانت ال تختلف بذلك كاالأور�ق 
قيمتها.  

ر�بعاً: قدرها،كمئة و�ألف.
و�إذ� كان يف �لبلد نقد و�حد ال يتعامل �أهل �لبلد بغريه، فقد ن�ض بع�ض �لفقهاء 
على �أنه يكتفى بذكر قدره وجن�صه، فيقول –مثااًل- �ألف ريال وال حاجة �أن يذكر 
نوعه، وعند بع�سهم ال بد من بيان نوع �لنقد، و�إن كان �لغالب يف �لبلد نقد�ً و�حد�ً 

جلو�ز �أن يكون يف �لدعوى من غريها)))).

اخلالف يف ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوى الدين:

فهذ� �لنوع �ختلف �لفقهاء يف ��صرت�ط ذكر �صبب �ال�صتحقاق عند �إقامة �لدعوى 
به على قولني:

�لقول �الأول: يجب ذكر �سبب �ال�ستحقاق يف دعوى �لدين، فيجب على �ملدعي 
�أو غري ذلك من  �أو قر�ض  �أو �أجرة  �أن يبني �سبب �لدين وجهته؛ هل هو ثمن مبيع 

�الأ�سباب؟، وهذ� قول بع�ض فقهاء �حلنفية)))) وبع�س فقهاء �ملالكية)))).
فقهاء  عامة  ذكره  ما  وهو  �ال�ستحقاق،  �سبب  ذكر  يجب  ال  �لثاين:  �لقول 
قول  "وهو  �لقر�يف:  وقال  �ملالكية))))  بع�س  وقول  �ملذهب)1))  وهو  �ل�صافعية)))) 
�أ�سحابنا، وقو�عدنا تقت�سيه"))))، وبع�س �حلنفية، وذكر علي حيدر �أن عامة �مل�صايخ 

)26)  ينظر: ك�صاف القناع 346/6، الفروع464/6، الفتاوى الهندية 3/4. ينظر: احلاوي 17/))2.

)27)  ينظر: البحر الرائق201/7، رد املحتار5/)57، الفتاوى الهندية3/4.

)28)  ينظر: �صرح خمت�صر خليل للخر�صي154/7، تب�صرة احلكام1/)14.

))2)  ينظر: احلاوي الكبري307/16، رو�صة الطالبني 3/8)2.

)30)  ينظر: املبدع75/10، ك�صاف القناع 346/6.

)31)  ينظر: الفروق154/4، الذخرية6/11، مواهب اجلليل121/8، عقد اجلواهر 203/3، ينظر: حا�صية الد�صوقي 230/4.

)32)  الذخرية 6/11.
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�ل�سبب، وهو ما ي�ستفاد من ظاهر عبارة )�ملجلة)، ويوؤكده  بيان  �أنه ال يلزم  على 
�أنهم يف م�سائل �لتحليف قالو�: "�إذ� �دعى �ملدعي من �ملدعى عليه ديناً، كذ� درهماً 

بدون بيان �جلهة..�لخ")))).

االأدلة: اأدلة اأ�سحاب القول االأول:

)-�أن �أحكام �لدين تختلف باختالف �الأ�صباب، فاإذ� كان �لدين من جهة �ل�صلم، 
مبيع  ثمن  �أو  قر�صاً  كان  و�إذ�  فيه،  ت�صليمه  �رشط  �لذي  �ملكان  يف  وفاوؤه  فيلزم 

فيجب �أد�وؤه يف مكان �لقر�س �أو �ملبيع.
ال  به  �لعلم  فاإن  �الأ�صباب،  باختالف  �ختلفت  و�إن  �لدين  �أحكام  باأن  ويناق�س: 

يختلف بذلك، وهو �ملطلوب لتحرير �لدعوى.
)- الأن بع�س �أ�صباب �لديون باطلة، كما لو كان ثمن خمر �أو ميتة ونحوها فال بد 

من بيان �سبب �لدين و�ل�سوؤ�ل عنه حتى يعرف �لقا�سي ذلك.
ويناق�س: باأن ظاهر عقود �مل�صلمني �ل�صحة، وال ينتقل عن ذلك �إال بدليل.

�أدلة �أ�سحاب �لقول �لثاين:
عنها  �لك�صف  وجوب  ف�صقط  �صتى  جهات  ومن  كثرية  �لدين  �أ�صباب  )-�أن 

لكرثتها و�ختالفها.
)-�أن �صاحب �لدين قد يخفى عليه �صببه،كما لو وجد �صند�ً فيه �لدين من غري 

ذكر �سببه، �أو ن�سي �ل�سبب.
)-�أن يف �إيجاب ذلك حرجاً، وم�صقة على �ملدعي، وقد يت�رشر من هذ� �ل�رشط.

)33)  ينظر: البحر الرائق5/7)1، جامع الف�صولني76/1 االأ�صباه والنظائر البن جنيم �ض 243،  درر احلكام4 /204 -205.



     

ا�سرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق يف الدعوى

  العدد 54 - ربيع االآخر 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة132

الرتجيح:

فاإن  �الأول  �لقول  �أ�صحاب  �أدلة  مناق�صة  وبعد  و�أدلتهما  �لقولني  با�صتعر��س 
ْين، ويقوي  �لر�جح هو �لقول بعدم ��صرت�ط ذكر �صبب �ال�صتحقاق يف دعاوي �لدَّ
�دعى  �أو  �لبيان  �ملدعي عن  �متنع  �إذ�  فيما  �لقائلني بوجوب ذكره �ختلفو�  �أن  هذ� 
�حلالة  ُيجرب يف هذه  �آخرون: ال  �لدعوى، وقال  تُ�صمع  بع�صهم: ال  فقال  �لن�صيان، 
�ل�صبب،  ذكر  مبجرد  يرتفع  ال  �الأحكام  �ختالف  �أن  ويوؤيده  �لدعوى))))،  وت�سمع 
�صوف  �الأحكام  الأن  �رشوطه؛  من  �لتحقق  من  بد  فال  مثااًل،  بيعاً  �ل�صبب  كان  فاإذ� 
تختلف لو �ختل �أحد �رشوطه، ولو ذكر �رشوطه، فثمة �صو�بط لكل �رشط ال ي�صح  
�إال بها، ويف ذلك خروج عن �ملق�صود من �لدعوى، ويقويه �أي�صاً �أن  �لقائلني بعدم 
�ال�صرت�ط، مل مينعو� �أن ي�صاأل �ملدعى عليه عن �لوجه �لذي ��صتحق به �ملدعى، فاإذ� 
كان م�صتحقاً بطريق باطل، دفع بذلك وتكون دعوى ي�صاأل �ملدعي عنها، ثم �إن �صبب 
�ملتعاقدين  �أو عند  عند غريه،  �لقا�صي، �صحيحاً  عند  فا�صد�ً  �ال�صتحقاق قد يكون 
�أو �أحدهما و�ت�صل به �لقب�س، وثمة م�صائل يكون �لعو�س  فيها فا�صد�ً، وي�صح معه 
�لعقد، فيجوز �حلكم مبوجبه مثل �خللع على عو�س حمرم كخمر، فهو فا�صد لكن 

ترتتب عليه �لبينونة ولزوم مهر �ملثل)))).

النوع الثاين- دعاوى العقار:

منها،  وجهته  بلده  بذكر  غريه،  عن  مييزه  ما  ذكر  �لعقار،  دعوى  يف  ي�صرتط 
وحدوده و�أطو�له وم�صاحته،  وذلك لكونه ال يتميز عن غريه �إال بذلك، وال بد �أن 
يذكر �أ�صماء �أ�صحاب �حلدود و�لطريق وعر�صه على خالف بني فقهاء �ملذ�هب يف 

)34)  ينظر: �صرح خمت�صر خليل للخر�صي154/7، درر احلكام4 /204.

)35)  ينظر: مغني املحتاج 375/4.
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متفقون  لكنهم  بع�صهم  ي�صيفها  غريها،  �أخرى  وقيود  �لتف�سيالت))))،  هذه  بع�ض 
و�ملكان  �لزمان  باختالف  يختلف  قد  وهذ�  غريه،  عن  مييزه  ما  ذكر  وجوب  على 
و�لعقار، ولذ� فاإن بع�س �لباحثني �ملتاأخرين ذهبو� �إلى عدم ��صرت�ط جميع ما تقدم 
�أ�صبح  بالعقار، طاملا  �ل�صجل �خلا�س  �ملدعي رقم  �إذ� ذكر  �ملدعى  بالعقار  للتعريف 

لكل عقار �صجل خا�س، تدون فيه جميع �ملعلومات �ملتعلقة به )))).

اخلالف يف ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعوى العقار:

ل�صحة  �لعقار  دعوى  يف  �ال�صتحقاق  �صبب  ذكر  ��صرت�ط  يف  �لفقهاء  �ختلف 
�لدعوى على قولني:

القول االأول: 

كابن  �ملالكية،  فقهاء  بع�س  ذكره  �لقول  وهذ�  �ال�صتحقاق،  �صبب  ذكر  يجب 
فرحون، وهذ� ن�ض كالمه رحمه �هلل قال: "و�إن كانت �لدعوى يف د�ر �أو عقار من 
�أدعي على فالن بن  �الأر��صي فيبني مو�صعها من �لبلد، و�ملحلة و�ل�صكة، ويقول: 
فالن هذ�، �أن جميع �لد�ر �ملو�سوفة �ملحدودة بجميع حقوقها، وحدودها ملك يل 
من جهة كذ�، و�أنها بيده بطريق كذ�"�.هـ))))، وفرق بع�ض فقهاء �حلنفية بني دعوى 
�لعقار �لقدمي ودعوى غريه فاأوجبو� بيان �سبب �ال�ستحقاق يف �لعقار �لقدمي دون 

�حلديث)))).
القول الثاين:

ل�صحة  �رشطاً  لي�س  �ملدعى  �لعقار  يف  �ال�صتحقاق  ل�صبب  �ملدعي  ذكر  �أن 

)36)  ينظر: �صرح اأدب القا�صي البن مازه 338/1، رد املحتار577/5.

)37)  ينظر: نظرية الدعوى 350/1.

)38)  تب�صرة احلكام 1/)150-14.

))3)  ينظر: البحر الرائق201/7.
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�لدعوى، وهذ� �لقول هو �ملذهب)1))عند �حلنابلة، وهو قول عامة فقهاء �حلنفية))))، 
و�ل�صافعية))))، وبع�س فقهاء �ملالكية)))). وذكر بع�س فقهاء �ملالكية �أن ذكر �ل�صبب 
لي�س بالزم �إال �إذ� �صاأل �ملدعى عليه عن �صبب �حلق، فيلزم حينئذ �ملدعي بيانه، فاإن 
�أبي  �لقا�سي  وعند  بع�سهم))))،  عند  بغري ميني  منه  ُقِبل  �ل�سبب  ن�سيان  و�دعى  �أبى 

�لوليد: ال يقبل منه دعوى �لن�سيان حتى يحلف �أنه ال يذكر �سبب ما يدعيه)))).
لكن هذه �مل�صاألة -وهي �إذ� طلب �ملدعى عليه بيان �صبب �حلق- م�صاألة �أخرى، 
قبول  من  هنا  قرروه  وما  ذلك،  �إلى  �الإ�صارة  وتقدمت  �لنز�ع،  حمل  خارج  وهي 
فتعد  به  دفع  �إذ�  �أما  �ل�سبب،  عليه عن  �ملدعى  ب�سوؤ�ل  �لن�سيان خم�سو�ض  دعوى 

دعوى جديدة يجب على �ملدعي �الإجابة عليها �إذ� تو�فرت �رشوطها.
وقال �لد�سوقي: "�إذ� مل يعني �ملدعي �ل�صبب، كما لو �دعى بع�رشة فقط، كفى 
�ملدعى عليه �أن يقول: ما له عندي ع�رشة وال �صيء منها، بخالف ما �إذ� عني �ل�صبب، 
فال يكفي ذلك على �مل�صهور، بل ال بد من زيادة نفي �ل�صبب"�.هـ))))، ومفهومه �أنه 
ال يلزم ل�سحة �لدعوى �أن يذكر �ملدعي �سبب ��ستحقاقه �ملدعى، وهذ� ما يو�سح �أن 

ن�صبة �لقول با�صرت�ط ذكر �صبب �ال�صتحقاق للمالكية باإطالق حمل نظر)))).

)40)  ينظر: الفروع464/6، ك�صاف القناع346/6.

)41)  البحر الرائق201/7، درر احلكام 203/4.

)42)  ينظر: رو�صة الطالبني 3/8)2.

)43)  ينظر: مواهب اجلليل121/8.

)44)  ينظر: عقد اجلواهر203/3.

)45)  ينظر: نف�ض امل�صدر ال�صابق، والذخرية11/)، منح اجلليل 387/17، التب�صرة 2/1)1.

)46)  ينظر: حا�صية الد�صوقي 230/4.

)47)  ينظر: نظرية الدعوى 351/1، وبن�صه يف املو�صوعة الفقهية الكويتية 301/20.
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االأدلة:

�لدين،  �ل�سابقة، ومن فرق بني دعوى  �مل�ساألة  �أدلة  �مل�ساألة قريبة من  و�أدلة هذه 
فا�صرتط ذكر �صببه، ودعوى �لعقار فلم ي�صرتط ذلك قالو�: �إن �لفرق بينهما �أن �مللك 
�ملطلق حمتمل �لزو�ئد، �أما �لدين فغري حمتملها))))، �أما من فرق بني دعوى �لعقار 
�أن  عندهم  ذلك  فعلة  يجب،  فال  �حلديث  ودعوى  �ل�سبب  ذكر  فاأوجب  �لقدمي، 
دعوى �لعقار، بال بيان �ل�صبب دعوى �مللك �ملطلق، وهو �مللك من �الأ�صل و�لبالد 
�الإ�صالمية �لقدمية، مل يبق فيها ما مل ميلك من هذ� �لوجه، فلي�س فيها ما ميكن �إحياوؤه 
�أو �إقطاعه، وعليه فتكون دعو�ه ملكها من �الأ�صل كذباً، بل ال بد من وجود �صبب من 
�أ�سباب �مللك �ملقيد كالبيع و�لهبة ونحوها، و�إذ� مل يعني �ملدعي �سبب ��ستحقاقه، مل 
ميكن �لق�صاء به للجهالة، ولو ُفِر�س �أن �ال�صتحقاق يح�صل ب�صبب حادث، فيجوز 
�أن يكون ذلك �ل�صبب �رش�ء �صاحب �ليد �ملدعى عليه من �آخر، ثم يجوز �أن يكون 
هذ� �ل�صبب �صابقاً ل�صبب �ملدعي، ويجوز �أن يكون الحقاً في�صتبه، وقد نقل �بن جنيم 
وغريه من فقهاء �حلنفية هذ� �لقول ون�صبوه مل�صايخ فرغانة، ومل ُيعلقو� عليه، وقدم 

�صحة دعوى �مللك �ملطلق يف �لعقار، بال بيان �صبب �مللك، من غري فرق)))).

الرتجيح:

بعد ��صتعر��س �الأقو�ل، يت�صح �أن �أكرث �لفقهاء يرون �أن ذكر �صبب �ال�صتحقاق 
لي�س �رشطاً يف �صحة دعاوى �لعقار، و�أ�صباب ملك �لعقار، �إما �أن تكون من �الأ�صل 
وهو: �الإحياء ب�رشوطه، و�إما �أن تكون ب�صبب من �الأ�صباب �لناقلة للملكية، كالبيع 
و�الإرث ونحوهما، وهما �أكرث �الأ�صباب �لناقلة مللكية �لعقار عادة، وعليه فاإن �لقول 

)48)  ينظر: درر احلكام205/4، وينظر: مزيد بيان عن املق�صود مبحتمل الزوائد وغري حمتملها عند احلنفية درر احلكام 
331/4و)41.

))4)  ينظر: البحر الرائق201/7.
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بوجوب بيان �صبب �مللكية يف دعاوى �لعقار وجيه لعدم �مل�صقة يف بيان �صببها غالباً، 
و�حلكم منوط بالغالب، وخلطرها عادة، و�صدة �مل�صاحة فيها)1))، وهذ� مما ي�صتوجب 
�لديون،  من  غريه  عن  يختلف  �لعقار  �أن  كما  و�الحتياط،  �لتحقق  من  �ملزيد 
و�ملنقوالت مبا يثبت عند �نتقال ملكيته من حقوق �أخرى كال�صفعة، فيختلف �حلكم 
باختالف �صبب �ال�صتحقاق، وال �صك �أن بيان �صبب �مللك فيه مزيد من �ل�صبط و�هلل 

�أعلم.

النوع الثالث- دعاوى املنقول:

�إذ� كانت �لعني �ملنقولة حا�رشة يف جمل�س �لق�صاء، فاإن تعيينها يكون باالإ�صارة 
�إليها فيقول: �أدعي هذه �لعني وي�صري �إليها)))).

و�إذ� كانت غائبة، فاإما �أن تكون موجودة �أو تالفة، فهذ�ن ق�صمان:
الق�سم االأول- اإذا كان املنقول موجودًا:

)- فاإن كان مثلياً كاملكيل و�ملوزون، فيجب �أن يذكر فيه �ل�صفات �لتي ت�صرتط 
َلم. يف �ل�سَّ

)- و�إن كان متقوماً فال يخلو:
ب�صفة  ي�صفه  �أن  فيجب  بال�صفة كاحليو�ن ونحوه،  ين�صبط  مما  يكون  �أن  �إما   ) �أ 

َلم، و�إن ذكر قيمته كان �آكد)))). �ل�سَّ
ب ( و�إما �أن يكون مما ال ين�صبط بال�صفة، كاجلو�هر فيجب ذكر قيمته. 

)50)  ينظر: حا�صية الد�صوقي163/4، �صرح خمت�صر خليل 173/7.

)51)  ينظر: املبدع74/10. �صرح منتهى االإرادات 514/3.

)52)  ينظر: املبدع 75/10، درر احلكام 185/4.
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الق�سم الثاين- اإذا كان املنقول تالفًا:

)-فاإن كان مثلياً و�دعى مثله �سبطه ب�سفته وهل يجب ذكر قيمته؟، فيه خالف 
بني �لفقهاء)))).

عند  �ملذهب  ففي  و�سفه؟.  يجب  هل  و�ختلفو�  ذكرها.  �لقيمة  يريد  كان  و�إذ� 
�أن ذلك لي�ض بالزم؛ الأن �لو�سف  �حلنابلة يجب ذلك، وذكر بع�ض فقهاء �حلنفية 
ال يجدي بدون ذكر �لقيمة وعند ذكرها ال حاجة �إليه))))، ويتعقب: باأن قيم �الأعيان 

تختلف باختالف �صفاتها، ويلزم بيان �لعني �إن كانت مثلية �أو متقومة.
)-و�إن كان متقوماً كالنبات و�حليو�ن فيجب ذكر قيمته وتكون �لدعوى بها الأنها 

ال تُعلم �إال بها)))).
ومن �لفقهاء من مل يفرق �إذ� كان �ملدعى تالفا بني �ملثلي و�ملتقوم. فاأوجب يف 

�جلميع و�سفه وذكر قيمته)))).
و�إذ� كان �ملنقول حا�رش�ً يف �لبلد و�أمكن نقله ملجل�س �لق�صاء فيجب �إح�صاره 
�ملالكية  بع�س  قول  وهو  �حلنبلي  �ملذهب  يف  وقول  حنيفة  �أبي  عند  �إليه  و�الإ�صارة 

ولي�س بالزم عند بع�صهم وعند �ل�صافعي)))). 

اخلالف يف ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعوى املنقول:

على  �ملنقول  دعاوى  يف  �ال�ستحقاق  �سبب  ذكر  وجوب  يف  �لفقهاء  �ختلف 
قولني:

)53)  ينظر: املبدع75/10، الفتاوى الهندية 5/4، تب�صرة احلكام150/1.

)54)  ينظر: رد املحتار576/5.

)55)  ينظر: املغني 68/14، املبدع75/10.

)56)  ينظر: �صرح اأدب القا�صي البن مازه 340/1.

)57)  ينظر: �صرح اأدب القا�صي البن مازه 1/)33، رد املحتار 576/5، درر احلكام 64/1، املبدع 74/10، احلاوي2/17)2، �صرح 
خمت�صر خليل 173/7،حا�صية العدوي 174/7.
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�لقول �الأول: يجب ذكر �سبب �ال�ستحقاق يف دعاوى �الأعيان �ملنقولة، �إذ� كانت 
مثلية، وهو قول لبع�ض �حلنفية، قال �بن جنيم: "ومل ي�صرتط �مل�صنف بيان �ل�صبب 
فاإن  �صببه  عن  ي�صاأله  �أن  وللقا�صي  ي�صرتط،  مل  دينا  �ملدعى  كان  فاإن  تف�صيل،  وفيه 
مل يبني مل يجرب، كما يف )�خلانية(، ولو كان �ملدعى مكياًل، فال بد من ذكر �صبب 
�إلى  يحتاج  �صلم  من  �إن  حتى  �الأ�صباب،  باختالف  �الأحكام  الختالف  �لوجوب 

مكان �الإيفاء ومينع �ال�صتبد�ل قبل قب�صه وثمنه"�.هـ)))).
و�أما �بن فرحون فن�ض على �أن ت�سحيح �لدعوى يف �الأعيان: �أن يبني ما يدعي 
�لوجوب ومل  �ملالكية  بع�س فقهاء  �ملدعى عليه بطريق كذ�، و�أطلق  بيد  �أنه  ويذكر 

يفرقو� بني دعوى عني �أودين)))).
�لقول �لثاين: ال يجب ذكر �سبب �ال�ستحقاق يف دعاوى �ملنقول ،وهو �ملذهب 

عند �حلنابلة، وقول عامة فقهاء �ل�صافعية وبع�س �حلنفية)1)).

�سبب اخلالف يف امل�ساألة:

مما تقدم يت�صح �أن �خلالف ن�صاأ من �ختالف وجهات �لنظر يف م�صاألتني:
�الأولى: هل يجب �لتعريف باملدعى باأق�صى ما ميكن من �لتعريف، �أو يكفى ما 

يح�سل به متييزه عن غريه؟ 
�لثانية: هل يلزم �لتحقق من �صالمة �صبب ن�صوء �حلق �ملدعى ملا يرتتب على ذلك 
من �ختالف �الأحكام وملا قد يظهر من بطالن �ل�صبب �ملوجب للمطالبة ما ينبني عليه 
عدم �سماع �لدعوى؟، �أو �أن ذلك غري ال زم؛ الأن �ملتعني حمل عقود �مل�سلمني على 

�ل�صحة، والأن على �ملدعي و�ملدعى عليه �أن يحتاطا الأنف�صهما.

)58)  ينظر: البحر الرائق 5/7)1، الفتاوى الهندية 3/4 ، رد املحتار 5/)57 .

))5)  ينظر: تب�صرة احلكام1/)14، منح اجلليل 311/8 ، �صرح خمت�صر خليل للخر�صي 154/7، التاج واالإكليل121/8.

)60)  ينظر: املبدع 75/10 ، احلاوي 306/16، درر احلكام 203/4.
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قالو�:  ولذ�  �رشط،  ميكن  ما  باأق�صى  �الإعالم  �أن  �حلنفية:على  فقهاء  بع�س  ن�س 
باإح�صاره  �إال  �لدعوى  ت�صح  وال  فيجب،  �إح�صاره  و�أمكن  منقوال  �ملدعى  كان  �إذ� 

و�الإ�سارة �إليه)))).
ومن هنا كان �خلالف فيما يح�سل به حترير �لدعوى:

فاالجتاه �الأول: يح�سل حتريرها بو�سف �ملدعى مبا مييزه عن غريه، �أما �الحتمال 
فال ترد به �لدعوى.

من  ميكن  ما  باأق�صى  �ملدعى  بتعريف  �لدعوى  حترير  يح�صل  �لثاين:  و�الجتاه 
�لتعريف.

وهناك �جتاه ثالث: وهو �لفرق بني �أنو�ع �لق�صايا �ملدعاة، فا�صرتطو� يف بع�صها 
تعريف �ملدعى باأق�صى ما ميكن من �لتعريف، حتى ��صرتط بع�صهم يف مثل دعاوى 
�لعقد ودعوى �لنكاح ذكَر �رش�ئط �لعقد، بل ن�س بع�صهم: �أنه ال يكفي �أن يقول: 
وز�د  عدل،  و�ساهدي  مر�سد  بويل  يقول:  �أن  بد  ال  بل  ور�ساها،  و�ساهدين  بويلٍّ 
بع�سهم:  "يف �سحة بدنه وجو�ز �أمره")))). و�أ�ساف �لنووي رحمه �هلل: �أن قيا�سه 
�أنه البد  وجوب �لتعر�س ل�صائر �ل�صفات �ملعتربة يف �الأولياء)))) و�أ�ساف �آخرون: 
�أن يذكر عدم مو�نع �لنكاح كالردة و�لعدة و�لر�صاع، وذكرو� تفا�صيل م�صابهة يف 
ْين، ر�أو� �أنه ال يلزم  دعوى �لعقد من بيع ونحوه، ويف بع�سها �الآخر كدعاوى �لدَّ
باختالف  به  تتميز  فيما  تختلف  �لدعاوى  �أن  ذلك  ومرد  �ال�صتحقاق،  �صبب  ذكر 
مو�صوعها، فدعوى �لنكاح لي�صت كدعوى مبلغ من �ملال وهما لي�صا كدعوى �لعقد.

)61)  ينظر: البحر الرائق6/7)1.

)62)  ينظر: املبدع10/))1.

)63)  ينظر: رو�صة الطالبني4/8)2.
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ثمرة اخلالف:

يرتتب على �خلالف يف هذه �مل�صاألة م�صائل كثرية يف �لدعوى وجو�بها و�لبينة 
هذه  من  طرفا  هنا  و�أذكر  مو�صوعها.  يف  لها  �لالحقة  و�لدعاوى  و�حلكم  و�ليمني 

�مل�سائل يدل على ما �سو�ها، فمن ذلك:
)-من قال بوجوب ذكر �ل�سبب فاإن �لدعوى عنده ناق�سة فال ت�سمع حتى يتم 
�إكمالها بذكر �ل�سبب، و�أما من قال بعدم �لوجوب فت�سمع �لدعوى عنده بدون 
ذكر �صبب �ال�صتحقاق، لكونها دعوى حمررة �صحيحة مكتملة �ل�رشوط ت�صمنت 

متييز �ملدعى عن غريه و ميكن �حلكم بها. 
من  عند  عليه  �ملدعى  من  �جلو�ب  �لقا�سي  يطلب  ال  �أْن  ذلك  على  )-وينبني 
�أن ميتنع عن �الإجابة،  �أوجب ذكر �صبب �ال�صتحقاق، ولو طلبه فللمدعى عليه 
و�أما من ال يرى �لوجوب فيجب عنده �جلو�ب على �ملدعى عليه، �أما �إذ� �ساأل 

عن �سبب �لوجوب فهذه م�ساألة �أخرى كما �سلفت �الإ�سارة �إلى ذلك.
)-ومما ينبني عليه ما ذكره �لت�صويل من �ملالكية قال: "وينبني على بيانه �أن �ملطلوب 
�إذ� قال يف جو�به: ال حق لك علي �أنه ال يكتفى منه بذلك، بل حتى ينفي �ل�صبب 
�لذي بيَّنه �ملدعي")))) �أما من قال بعدم �لوجوب: فاإن كان �ملدعي مل يذكر �ل�سبب 
فاجلو�ب فيه و��سح،  و�إن ذكره فقد قرر �بن قد�مة -رحمه �هلل- �أن �ملدعى عليه 
�إذ� نفى باإطالق كان جو�باً �صحيحاً وال يكلف �جلو�ب عن �ل�صبب، الأنه يجوز �إذ� 
كان �ل�سبب �لغ�سب –مثااًل- �أن يكون غ�صبه منه ثم رده عليه، فلو جحد ذلك 
�أقر ثم �دعى �لرد مل يقبل منه ))))،  وذكر �لنووي -رحمه �هلل-   كان كاذباً، و�إن 
وغريه: �أن �حلاجة – وبع�صهم عرب بال�رشورة - تدعو �إلى قبول �لنفي باإطالق يف 

)64)  اإدرار ال�صروق بهام�ض الفروق 155/4، وينظر: حا�صية الد�صوقي 230/4.

)65)  ينظر: املغني 232/14.
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هذه �حلالة، قال: "�إذ� �دعى مااًل و�أ�سنده �إلى جهة باأن قال: �أقر�ستك كذ�، فلي�ض 
على �ملدعى عليه �أن يتعر�س يف �جلو�ب لتلك �جلهة بل يكفيه �أن يقول: ال ي�صتحق 
علي �صيئاً؛ الأن �ملدعي قد يكون �صادقاً يف �الإقر��س و�لغ�صب وغريهما ويعر�س 
ما ي�صقط �حلق من �أد�ء �أو �إبر�ء �أو هبة فلو نفى �الإقر��س ونحوه كان كاذباً و�إن 
�عرتف به و�دعى �مل�صقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها، فدعت �حلاجة �إلى قبول 
�جلو�ب �ملطلق"))))، و�أ�سار �لقر�يف -رحمه �هلل- �إلى �أن ذكر �ل�سبب فيه م�سلحة 
وفيه مف�صدة؛ فاأما م�صلحته فهي �أن �ملدعى عليه �إذ� نفى �ل�صبب وقال: ما ��صرتيت 
فيمكن �ملدعي �ملحق �أن يقيم �لبينة على �ل�رش�ء فيخل�س حقه، و�أما مف�صدته فاإنه 
قد يكون وفاه �لثمن، فاإذ� نفى �ل�صبب كذب، و�إذ� �عرتف بال�رش�ء و�دعى �لوفاء 
طولب ببينة قد يعجز عنها)))) ، ولهذ� �ملعنى ر�أى بع�س فقهاء �ملالكية ممن يرون 
�أن  عليه  للمدعى  يجوز  �أنه  �ملدعي،  ذكره  �إذ�  �جلو�ب  يف  �ل�سبب  ذكر  وجوب 
ينفي �ل�سبب و�إن كان ح�سل منه �إذ� وقع بعده ما ي�سقطه، فلو رد �لقر�ض ثم �دعاه 
�ملُْقِر�ض فيجوز �أن يقول: ما �أقر�ستني و�إن حلفه حلف على ذلك ونوى يف �سمريه 
قر�ساً يجب رده ))))، فريون �أن هذ� �جلو�ب �سحيح و�أنه بار يف ميينه على نفي ما 

ح�صل منه وال يرون جو�به باأن ال حق لك علي �صحيح.
)-و�أي�ساً ينبني عليه يف �لتحليف، فاإذ� قيل بوجوب ذكر �ل�سبب لت�سح �لدعوى 
ونفيه ليكون �جلو�ب �صحيحاً، فال بد �أن يحلف �أي�صاً على نفي �ل�صبب، على �أن 
هذه �أي�ساً م�ساألة خالفية بني �لفقهاء، فمنهم من يرى �الكتفاء باحللف على نفي 

)66)  رو�صة الطالبني 301/8.

)67)  ينظر: رو�صة الطالبني 301/8، الذخرية10/11، مغني املحتاج 20/)4، وقريب منه يف قرة عيون االأخيار484/7.

)68)  ينظر: حا�صية الد�صوقي 231/4.
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�حلا�سل دون ذكر �ل�سبب، و�إن كان يرى وجوب ذكره يف �لدعوى)))).
)-و�إن قلنا بعدم �لوجوب وذكره �ملدعي، فاإن نفى �ملدعى عليه مطلقاً باأن قال: 
�ل�صبب فهل يحلف على  ِقَبلي حلف على ح�صب جو�به، و�إن نفى  الحق لك 
نفي �ل�صبب �أي�صاً، �أو يرب�أ باحللف: مالك حق ِقَبلي؟ رو�يتان يف �ملذهب �حلنبلي 
وهما وجهان الأ�صحاب �ل�صافعي، قال �أحمد يف رجل �دعى على رجل �أنه �أودعه 
لك  وال  �صيء  عندي  لك  ما  حلف:  �إذ�  قال:  �أودعتني؟  ما  يحلف:  هل  فاأنكره 
يف يدي �صيء، فهو ياأتي على ذلك، وعلق �بن قد�مة على هذه �لرو�ية بقوله: 
"وهذ� يدل على �أنه ال يلزمه �حللف على ح�سب �جلو�ب و�أنه متى حلف: ما لك 

ِقَبلي حق برئ بذلك")1)).
)-ويف �ل�صهادة �إذ� ذكر �ل�صبب فعند بع�صهم يجب �أن ين�س �ل�صاهد يف �صهادته 
على �سبب �ال�ستحقاق، و�إْن ال مل تقبل �سهادته))))، الأن �لدعوى �ملقيدة ب�سبب 
�أقل من �لدعوى �ملطلقة، فاإذ� كانت مقيدة ب�صبب و�صهد �ل�صهود بامللك �ملطلق 
فاإنهم يف �لو�قع �صهدو� باالأكرث فال تقبل �صهادتهم، و�أما �لقائلون بعدم وجوب 
��صتحقاق  �صبب  ذكر  �عتبار  عدم  بع�صهم  �أطلق  فقد  �ال�صتحقاق،  �صبب  ذكر 
�ملال ل�صحة �ل�صهادة))))، و�إن ذكر �ملدعي �ل�صبب وذكر �ل�صهود �صبباً غريه ردت 

�سهادتهم)))).
)-ومنها �أن �لبينة ال تقام على �ملدعى عليه عند من قال بوجوب ذكر �ل�سبب �إذ� 

اأدب القا�صي البن مازه 118/2 وما  ))6)  ينظر: مغني املحتاج20/)4، الذخرية 10/11، قرة عيون االأخيار484/7، �صرح 
بعدها.

)70)  املغني 232/14.

)71)  ينظر: درر احلكام418/4.

)72)  ينظر: ك�صاف القناع 408/6.

)73)  ينظر: املنثور يف القواعد5/2)1، املبدع10/)7، البحر الرائق 106/7.
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مل ُيذكر، لكون �لدعوى غري مكتملة، بخالف من ال يرى �لوجوب.

)-ومنها �أن �ملدعى عليه ال يلزمه �أن يحلف عند من قال بالوجوب.
)-ومنها لو ذكر �ل�سبب فقال �ملطلوب: �أنا �أحلف �أنه ال �سيء له عندي من هذ� 
�ل�سبب فقد �ختلف �لفقهاء: فقال بع�سهم ُيقبل، الأن �ملدعي مل يطلب غري ذلك، 
وقال �آخرون: ال يكفي حتى يقول: وال �أعلم له �صيئا ِقَبلي بوجه من �لوجوه))))، 
و�لذين قالو� ينفي �ل�سبب وغريه عللو� ذلك باأن �ملدعي يحتمل ن�سيانه �ل�سبب، 
�ملدعى  فيحتاج  عينه  �لذي  �ل�صبب  لغري  �أخرى  دعوى  فيدعي  غريه،  يذكر  ثم 
عليه للحلف على نفيها ثانية، و�ل�صارع ناظر لتقليل �خل�صومات، فاإذ� نفى يف 
ثانية،  ليمني  يحتاج  وال  �ليمني،  بتلك  �كتفي  وغريه  �ل�صبب  �الأولى  �لدعوى 

ل�سبب غري �ل�سبب �ملعني)))).
1)-ومنها �إذ� ذكر �ل�صبب فين�س �حلاكم يف حكمه على �ل�صبب فيقول –مثااًل-: 

وهو ثمن كذ� مما ثبت لديه ببينة �أو �إقر�ر.
))-ومنها من باب تعار�ض �لبينات لو ذكر �ل�سبب و�سهدت به بينته و�أقام �الآخر 
بينة بامللك �ملطلق رجحت �لبينة �لتي ذكرت �صبب �مللك، الأنها ز�دت بيان �صبب 

�ال�ستحقاق)))).
))-ومنها ما تعر�س له بع�س فقهاء �ملالكية عند �صياق �لكالم يف �رشط �ملعلومية 
من �رشط �لدعوى مبجهول فيما ت�صح به، فمن �أجازها ��صرتط ل�صحة �لدعوى 
فت�صمع دعو�ه  قدره  �أو  عينه  يعرف  لكن ال  �صيئاً  له  �أن  تيقن  فلو  �صببه،  ذكر  به 

)74)  ينظر: الذخرية11/)، مغني املحتاج 411/6.

)75)  ينظر: املغني 236/14، حا�صية الد�صوقي 230/4.

)76)  ينظر: حا�صية الد�صوقي 4/)21.
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عندهم، �إذ� بنيَّ �ل�سبب و�إن مل يبني �ل�سبب مل ت�سمع))))،  قالو�: ويلزم �لقا�سي 
�أن ي�صاأله يف هذه �حلالة �إذ� مل يبني �ل�صبب، و�إْن ال �صار كاخلابط خبط، ع�صو�ء، 
وحمل �بن فرحون كالم �ملازري يف �سحة �لدعوى مبجهول على هذ� �ملعنى)))).

م�ساألة: تغيري �سبب اال�ستحقاق:

�إذ� ذكر �ملدعي �صبباً ثم غري �صبب ��صتحقاقه �أو �أ�صاف له �صبباً �آخر فال يخلو:
)-�إما �أن يكون يف نف�س �لدعوى.

)-�أو دعوى �سابقة لها.
ففي �حلالة �الأولى وهي �إذ� كان �لتغيري �أو �الإ�صافة يف نف�س �لدعوى، فاإن �أمكن 
�جلمع بينهما، فيقبل؛ الأنه ال تعار�س بني �ل�صببني، و�إن مل ميكن �جلمع بينهما باأن كان 
�أحدهما مناق�ساً لالآخر فال يقبل، وقيا�ض ما ذكره بع�ض فقهاء �ملذهب، �إذ� قال: غلطت 
�أنه يقبل؛ الأن  �أو كذبت، لو �دعى قتل مورثه منفرد�ً، ثم �دعى على �آخر �مل�صاركة، 
�حلق ال يعدوهما، ويحمل هذ� على ما �إذ� ذكر �صبهة جتري بها �لعادة كما قرره �صيخ 
�الإ�سالم رحمه �هلل))))، �أما �إذ� مل يذكر �سبهة �أو ذكر �سبهة �سعيفة مل جتر بها �لعادة، 
طلباً  يقدم  �أن  للمدعي  �أن   :)((( �ملادة  �ملر�فعات  نظام  يف  وجاء  تُرد.  دعو�ه  فاإن 
عار�ساً يت�سمن �إ�سافة �أو تغيري�ً يف �سبب �لدعوى مع �إبقاء مو�سوع �لطلب �الأ�سلي 
للمدعي  �حلق  للمادة)))(  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �لثالثة  �لفقرة  و�أطلقت  حاله،  على 
�لفقرة  قيدت  �إليه، يف حني  �الإ�سافة  �أو  �ال�ستحقاق  �سبب  تعديل  عليه يف  و�ملدعى 
�حلادية ع�رشة من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )))( هذ� �الإطالق، مبا �إذ� كان ال يخالف 
�سبب �ال�ستحقاق �لذي ذكره �أواًل خمالفة ظاهرة، فاإن خالفه تعني رف�سه، و�إن كان 

)77)  ينظر: حا�صية الد�صوقي144/4.

)78)  ينظر: تب�صرة احلكام48/1و145، حا�صية الد�صوقي144/4.

))7)  ينظر: خمت�صر الفتاوى امل�صرية �ض 608.
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مل ي�صدر بها حكم فكما �صبق، و�إن كان �صدر  �لتغيري ملا ذكره يف دعوى �سابقة فاإن 
لو  كما  ذلك،  �إ�صكال يف  وال  رف�صها  فيتعني  وغريه،  لل�صبب  �صاماًل  وكان  بها حكم 
كرر دعو�ه بنف�ض �ل�سبب، و�إن كان خا�ساً بال�سبب، فاإن ذكر يف دعو�ه �جلديدة �أنها 
نف�سها، الأنه  �لد�ر  لو كانت  �ملدعى، كما  و�إن �حتد  فت�سمع  با�ستحقاق غريه،  دعوى 
�ل�صابق، وما ذكره فقهاء  �آخر، ومل ينفه �حلكم  �أن يكون ��صتحقه بوجه  من �ملحتمل 
به  يت�سل  ما مل  �أي�ساً على  �أن يحمل  ينبغي  �أو )غلطت)  قال: )كذبت)  �إذ�  �ملذهب 

حكٌم ق�صدي.

مبحث: و�سف �سبب اال�ستحقاق 

ما  �أو  �ملال  دعاوى  يف  �ال�صتحقاق  �صبب  ذكر  بوجوب  �لقول  عن  يتفرع  ومما 
�لذمة  يف  ماال  �ملدعى  كان  فاإذ�  وحتريره،  �ل�سبب  هذ�  و�سف  مبحث  �إليه:  يوؤول 
وذكر �ملدعي �سبب ��ستحقاقه وهو ثمن مبيع مثااًل،  فهل يجب و�سف �ملبيع مبا مييزه 

عن غريه، �أو يكتفي بذكر �ل�صبب فح�صب؟
وقد ظهر مما تقدم �أن �لقائلني بوجوب ذكر �صبب �ال�صتحقاق هم بع�س فقهاء 
�حلنفية و�ملالكية، على خالف بينهم يف عدد من �مل�صائل، �أما �لقائلون بعدم �لوجوب 
فال حاجة لبحث هذه �مل�صاألة عندهم، وقريب منه ما ��صرتطه بع�صهم من ذكر ت�صليم 
�ملبيع �ملثلي ل�صحة �لدعوى، فمن مل ي�صرتط ذكر �ل�صبب، فاإنه من  باب �أولى عدم 
��صرت�ط ذكر ت�صليم �ملبيع �ملثلي قال �حلطاب: "لي�ض من متام �سحة �لدعوى �أن يذكر 
"وملدعى عليه �ل�سوؤ�ل عن �ل�سبب" و�إذ�  �ل�سبب، يوؤخذ ذلك من قول �مل�سنف"، 
مل يلزم ذلك فاأحرى �أن ال يكون)1))،  من �رشط �صحتها ذكر ت�صليم �ملبيع �إذ� كان 

)80)  وقع يف املطبوع "فاأحرى اأن يكون" والت�صحيح من ال�صياق ومن منح اجلليل 311/8.
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مثلياً وهو و��سح")))).
مل�ساألة  �لوجوب  نقلو�  �لذين   - �هلل  �حلنفية -رحمهم  فقهاء  بع�ض  تعر�ض  وقد 
و�سف �سبب �ال�ستحقاق، قال �بن جنيم -رحمه �هلل-: "لو �دعى ثمن حمدود مل 
ي�صرتط بيان حدوده، ولو �دعى ثمن مبيع مل يقب�س ال بد من �إح�صار �ملبيع جمل�س 
فاإنه ال  قب�س  مبيع  ثمن  �دعى  لو  ما  �لقا�صي بخالف  �لبيع عند  يثبت  �حلكم حتى 

يجب �إح�ساره؛ الأنه دعوى �لدين حقيقة")))) �هـ. 
وجاء يف )جملة �الأحكام( �ملادة  )))): "ال ي�صرتط يف دعوى ثمن �لعقار بيان 
�لدين  يلزم يف دعوى  "ال  بقوله:  �ملجلة علي حيدر  �صارح  وعلق عليها  حدوده" 
يف  �لعقار  حدود  بيان  �أواًل:  يلزم   ال  فعليه  �لدين،  ن�صاأة  �صبب  وتو�صيف  تعريف 
ثانياً: كذلك ال يلزم يف دعوى ثمن �ملنقول  دعوى ثمن �لعقار �لذي بيع و�سلم.  
�لذي بيع و�سلم �إح�ساره �إلى �ملجل�ض، �أو ذكر �أو�سافه،  ثالثاً: ال يلزم يف دعوى 

بدل �الإيجار يف �الإجارة �ملف�سوخة بيان حدود �ملاأجور")))).
�أما �ملالكية فقد نقل �بن فرحون -رحمه �هلل - عن بع�س فقهائهم �أنه قال: "يجب 
على �لقا�سي �أن يقول للطالب: من �أين وجب لك ما �دعيت؟ فاإن قال: من �سلف 
�أو بيع �أو �صمان مل يكلفه �أكرث من ذلك، ثم قال: يعني - و�هلل �أعلم - �أن �لقا�صي ال 
يكلفه �أن يذكر له كيف كان عقد �ل�صلف؟، و�أي �صيء كان �ملدفوع �إليه؟، �أو كيف 

كان عقد �لبيع")))).
و�تفاقهم هنا على عدم ��صرت�ط و�صف �صبب �ال�صتحقاق، لكونه �أمر�ً خارجاً عن 

)81)   ينظر: مواهب اجلليل121/8.

)82)   البحر الرائق 8/7)1.

)83)   درر احلكام 201-200/4.

)84)  ينظر: تب�صرة احلكام 48/1.
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�إليه  �أ�صارو�  حد حترير �لدعوى وفيه حرج وم�صقة على �ملدعي، و�ملق�صود وهو ما 
من �ختالف �الأحكام باختالف �الأ�صباب، و�حتمال �أن يكون �ل�صبب باطاًل يح�صل 

بذكر �ل�سبب عندهم.

مبحث: ذكر �سبب اال�ستحقاق يف ق�سايا معينة 

�إذ� وجد ما ي�ستدعي ذكر �ل�سبب يف ق�سية معينة �أو نوع من �لق�سايا �أو بلد �أو 
زمان فاإننا جند من �لفقهاء من ذكر م�سائل حمددة �أوجب فيها ذكر �ل�سبب، كدعوى 
�ملكفول))))،  �ملال  ن�صاأة  �صبب  بيان  فيجب  �هلل-  -رحمه  يو�صف  �أبي  عند  �لكفالة 
ممن  �لفقهاء  بع�س  فن�س  مااًل،  �أنه وجد  فل�صه  ثبت  �لذي  �ملفل�س  على  وكالدعوى 
كاإرث  �صببه  بني  �إذ�  �إال  ت�صمع  ال  �أنها  على  باإطالق  �ل�صبب  ذكر  وجوب  يرون  ال 

و�كت�ساب)))).
وال يخفى �أن و�صع �ل�صو�بط لتحرير �لدعوى بالتفا�صيل �ملحررة يف كتب �لفقه، 
�إمنا هو �جتهاد من فقهائنا �الأجالء، وحديث علقمة �مل�صهور عن و�ئل بن حجر عن 
�أبيه قال: جاء رجل من ح�رشموت ورجل من كندة �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
�لكندي: هي  فقال  �أر�س يل.  �إن هذ� غلبني على  يا ر�صول �هلل،  فقال �حل�رشمي: 
�أر�صي ويف يدي، لي�س له فيها حق. فقال �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- للح�رشمي: 
قال: يا ر�سول �هلل �إن �لرجل فاجر ال يبالى  "�ألك بينة"؟ قال: ال. قال: "فلك ميينه". 
قال:  �إال ذلك".  منه  "لي�ض لك  قال:  يتورع من �سيء.  على ما حلف عليه ولي�ض 
"لئن  �أدبر:  ملا  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  فقال  له،  ليحلف  �لرجل  فانطلق 
بع�ض  به  ��ستدل  معر�ض"))))،  عنه  وهو  �هلل  ليلقني  ظلما  لياأكله  مالك  على  حلف 

)85)  ينظر:  درر احلكام 187/4.

)86)  ينظر: نهاية املحتاج 340/8.

)87)  اأخرجه م�صلم كتاب االأميان باب 61، وعيد من اقتطع حق م�صلم بيمني فاجرة بالنار رقم احلديث 223.
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�لتحديد  ��صرت�ط  �لدعوى على عدم  �لت�صدد يف �رشط حترير  �لفقهاء ممن ال يرون 
يف دعوى �لعقار، ونقل �بن مفلح عن �سيخ �الإ�سالم -رحمه �هلل- �أن "م�ساألة حترير 
على  باحلديث  �ال�ستدالل  ورد  �حل�رشمي"))))،  حلديث  �سعيفة  وفروعها  �لدعوى 
�أغنت  بينهما  عليها  �ملتنازع  �الأر�س  باأن  �لعقار،  دعوى  يف  �لتحديد  ��صرت�ط  عدم 
�صهرتها عن و�صفها و�أنها معروفة لهم، ومن �لبني �أن �صو�بط حترير �لدعوى تختلف 
باختالف �الأزمان، و�لبالد و�لق�صايا الأن مردها �إلى �الجتهاد، وما نقل عن م�صايخ 
فرغانة من فقهاء �حلنفية من �لتمييز بني تالد �لبالد وطارفها يف وجوب ذكر �صبب 
�مللك))))، قد يكون له م�صوغ يف بالدهم يف حينه، فاإذ� دعت �حلاجة يف �أنو�ع من 
�لدعاوى �إلى  ذكر �صبب �ال�صتحقاق فقط،  �أو مع و�صفه فاملتعني تقرير قاعدة يف 

ذلك تكون حمل �لتز�م، وذلك لثالثة �أ�صباب:
�الأول: �أن يف ذلك مزيد �صبط �لدعاوى و�الأحكام.

 �لثاين: منع �لتع�صف يف ��صتخد�م حق �ملطالبة با�صتيفاء، ذلك لتحرير �لدعوى 
يف ق�سية دون �أخرى يف �أي من درجات �لتقا�سي.

�لثالث: قطع �لطريق على �ملحتالني و�ملبطلني.
وحتى حني ذ�ك �إذ� وجد ما يدعو �إلى مزيد من �لتحقق يف حالة معينة كوجود 
��صتباه بحالة تبيي�س �أمو�ل �أو دعوى مزيفة، مت �لتو�طوؤ فيها مع �ملدعى عليه للح�صول 
على �صك للمطالبة ب�صد�ده، �أو ملحا�صة �لغرماء وما �صابه ذلك، فيتم �الأخذ باالأحوط 
يف مثل هذه �حلالة، وهذ� يرجع يف تقديره �إلى �جتهاد �لقا�سي وهو ما ي�سمى يف 
��سطالح �أهل �لقانون "�سلطة �لقا�سي �لتقديرية"، ويجب �أن يكون �لق�صد �الحتياط 

ل�صالمة من�صاأ  �حلق و�إز�لة ما وقع  من �صك، ال �إمالل �ملدعي و�إعناته.
وباهلل �لتوفيق و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم.

)88)  ينظر: الفروع 167/11.

))8)  ينظر: البحر الرائق201/7.
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