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ا�شرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق يف الدعوى

املقدمة

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له و�أ�شهد �أنْ ال �إله
�إال اهلل وحده ال �رشيك له و�أ�شهد �أن حممدا عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�أ�صحابه و�سلم ت�سليماً كثرياً �أما بعد:
فهذا بحث موجز يف م�س�ألة من م�سائل الدعوى وهي ما يتعر�ض له الفقهاء عند
املد َعى(((وهل هو �رشط ل�صحتها �أو
�سياق �رشوط الدعوى من ذكر �سبب ا�ستحقاق َّ
لي�س ب�رشط؟ ف�أقول م�ستعينا باهلل:
املراد من �سبب اال�ستحقاق:

ال�سبب يف اللغة :ما يح�صل ال�شي ُء عنده ال به .ومنه �سمي ا َحل ْبل �سبباً ،كما يف
قوله تعالى :ﮋ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ(((.
ويف اال�صطالح :ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
واال�ستحقاق يف اللغة :ا�ستفعال من احلق وهو نقي�ض الباطل ،قالواَ :ح َّق ال�شيء
�إذا ثبت ووجب((( ،وا�ستحق ال�شيء ا�ستوجبه ويف قوله تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ
((( جاء يف طلبة الطلبة" 360/1وال يقال مدعى فيه �أو به ،و�إن كان يتكلم به املتفقهة "وعلق عليه يف رد املحتار575/5
بقوله�" :إال �أنه خط�أ م�شهور ،فهو خري من �صواب مهجور" ا.هـ .وهو م�شهور عند بع�ض الفقهاء املت�أخرين ،وكثري
من املتقدمني يقولون " املدعى" واهلل �أعلم.
((( احلج .15
((( ينظر� :أ�سا�س البالغة �ص ،135خمتار ال�صحاح.167/1
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ﯛ ﯜ ﯝﮊ �أي ا�ستوجباه باخليانة ،فاال�ستحقاق واال�ستيجاب قريبان من
ال�سواء(((.
واملراد من �سبب اال�ستحقاق هنا هو� :سبب ن�شوء احلق املدعى ووجوبه للمدعي.
وقد ذكر الفقهاء �رشوطاً لكل طرف من �أطراف الدعوى اخلم�سة وهي :املدعي،
واملدعى عليه ،واملدعى ،وال�صيغة ،واحلاكم ،و�رشوط املدعى �ستة وهي:
�أو ًال� :أن يكون حمرراً حتريراً يعلم به املدعى ومييز عن غريه.
قال البهوتي رحمه اهلل" :وال ت�صح الدعوى �إال حمررة حتريراً يعلم به املدعى؛
لأن احلاكم ي�س�أل املدعى عليه عما ادعاه املدعي ،ف�إن اعرتف به �ألزمه وال ميكنه �أن
يلزمه جمهو ًال"(((.
وقال ابن قدامة -رحمه اهلل" :-وال ي�سمع احلاكم الدعوى �إال حمررة� ،إال يف
الو�صية والإقرار"((( ،وفرق ال�شيخ من�صور البهوتي -رحمه اهلل -يف (�رشح
املنتهى) بني حترير الدعوى ،وكونها معلومة ،فجعلهما �رشطني ((( ومل يفرق بينهما
من تي�رس يل الرجوع �إلى قوله من فقهاء املذهب الآخرين -رحمهم اهلل ،-ويف
ُ�ص على وجوب �س�ؤال املدعي عما هو
املادة الثالثة وال�ستني من نظام املرافعات ن َّ
الزم لتحرير دعواه ،ون َُّ�ص املادة" :على القا�ضي �أن ي�س�أل املدعي عما هو الزم
لتحرير دعواه قبل ا�ستجواب املدعى عليه ،ولي�س له ردها لتحريرها وال ال�سري فيها
قبل ذلك" .وبينت الالئحة التنفيذية للمادة� :أن املدعي �إذا عجز �أو امتنع عن حترير
دعواه فعلى القا�ضي �أن يحكم ب�رصف النظر حتى حتريرها.
((( ينظر :ل�سان العرب .53/10
((( ك�شاف القناع .344/6
((( ينظر :املغني  ،68/14املبدع.73/10
((( ينظر� :شرح منتهى الإرادات .513/3
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ثانياً� :أن يكون منفكا عما يكذبه ،ويعرب عنه بع�ض الفقهاء :ب�أن يكون حمتمل
الثبوت(((.
ثالثاً� :أن يكون املدعى مما يتعلق به حكم �أو غر�ض �صحيح(((.
ُ�ص عليه يف املادة الرابعة من نظام
وهذا ال�رشط يعرب عنه ب�رشط امل�صلحة .ون َّ
املرافعات.
رابعاً� :أن يكون املدعى مما لو �أقر به املدعى عليه لزمه ،فلو ا ُّدعي على رجل هبة
مل تقب�ض وقيل� :إنها ال تلزم �إال بالقب�ض ،فال ت�صح الدعوى؛ لأن املدعى عليه لو �أقر
بالهبة ،وقال :رجعت ف�إنه ال يلزمه �شيء ق�ضاء ،ومثله لو ادعى �أنه وعده �أن يعطيه
�شيئاً ،على القول ب�أن الواعد ال يلزم على الوفاء بوعده ،ونقل ابن فرحون -رحمه
اهلل -عن بع�ض العلماء� ،أنه يف هذه احلالة ال يلزم املدعى عليه اجلواب ،حتى ي�ضيف
�إلى الدعوى ما يلزم املطلوب مبا ادعى ،فيقول يف الهبة مثا ًال :يلزمك ت�سليمها يل(.((1
خام�ساً� :إذا ادعى دينا فال بد �أن يكون حا ًال ،فال ت�سمع بالدين امل�ؤجل؛ لأنه ال
يجوز الطلب به قبل حلوله ،وهذا ال�رشط على قول من يرى لزوم الت�أجيل(.((1
وثمة من فرق بني الدين امل�ؤجل جميعه وما حل بع�ضه� ،أو �إذا خاف غيبة
ال�شهود(.((1
�ساد�ساً :عدم التناق�ض ،وعد بع�ض الفقهاء هذا ال�رشط داخال يف ال�رشط
الثاين(.((1
((( ينظر :ك�شاف القناع  ،344/6الطرق احلكمية  ،151/1بدائع ال�صنائع.224/6
((( تب�صرة احلكام .147/1وينظر :الفروق.22/4
( ((1ينظر :الإن�صاف ،206/11تب�صرة احلكام ،146/1رد املحتار ،575/5و ،14/7رو�ضة الطالبني .289/8
( ((1ينظر :املبدع ،74/10ك�شاف القناع  .344/6مغني املحتاج.44/20
( ((1املبدع.74/10
( ((1نهاية املحتاج ، 341/8بدائع ال�صنائع .223/6
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وذكر بع�ض الفقهاء �رشوطاً غريها ،منها ما هو حمل خالف ،ومنها ما هو ت�أكيد
لبع�ض ال�رشوط املتقدمة �أو قيود فيها(.((1
وما �أريد بحثه هنا يندرج يف ال�رشط الأول وهو حترير املدعى والعلم به.
و�رشط املعلومية حمل اتفاق بني الفقهاء يف اجلملة ،وي�ستثني بع�ضهم م�سائل،
مثل :ما ي�صح ابتدا ًء جمهو ًال كالو�صية والإقرار ،في�صح �إقامة الدعوى به جمهو ًال،
وو�ضع ابن رجب -رحمه اهلل -قاعدة ملا ي�صح الدعوى به جمهو ًال عند كالمه
يف القاعدة اخلام�سة بعد املائة يف �إ�ضافة الإن�شاءات والإخبارات �إلى املبهمات،
فذكر من م�سائل الإخبارات الدعوى باملبهم قال« :ف�إن كانت مبا ي�صح وقوع العقد
عليه مبهما كالو�صية والعبد املطلق يف املبهم( ((1ونحوه ف�إنها ت�صح"( ،((1يعني
الدعوى به.
وثمة خالف :هل يلزم احلاكم �أن ي�ستف�رس عما ادعاه املدعي من جممل؟ نقل ابن
مفلح �أن �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل قال�" :إذا قيل" :ال ت�سمع �إال حمررة" فالواجب
�أن من ادعى جمم ًال ا�ستف�صله احلاكم"( .((1وما جاء يف املادة الثالثة وال�ستني امل�شار
�إليها �آنفاً موافق الختيار �شيخ الإ�سالم كما هو ظاهر ،ومن الفقهاء من فرق بني قول
"ف�س ما �أجملت" فال يجوز؛ لأنه تلقني وقوله�" :إن ف�سرَّ ت ما �أجملت"
احلاكم :رِّ
فيجوز؛ لأنه ا�ستفهام ،واحلاكم يجوز �أن ي�ستفهم وال يجوز �أن ُيلقن(.((1
واملدعى �إما �أن يكون حقاً هلل �أو حقاً خا�صاً للآدمي:
ف�أما ما كان حقاً هلل وهي احلقوق العامة كاحلدود والتعزيرات فيجب ذكر �سبب
( ((1ينظر :املبدع  ،74/10الفروق ،153/4تب�صرة احلكام.148/1
( ((1هكذا يف املطبوع ولعل ال�صحيح "والعبد املطلق يف مهر ونحوه" وينظر :الفروع.460/6
( ((1القواعد البن رجب �ص.265
( ((1الفروع .463/6
( ((1ينظر :احلاوي .299/17
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الدعوى مطلقاً(.((1
و�أما احلقوق اخلا�صة فتنق�سم �إلى ق�سمني:
الأول :ما لي�س مبال وال يق�صد منه املال ،كالق�صا�ص ،فيجب ذكر �سبب الدعوى
�أي�ضاً(.((2
الثاين :ما هو مال �أو املق�صود منه املال ،فهذا النوع من املدعى وقع خالف فيه
بني الفقهاء :هل يجب ذكر �سبب اال�ستحقاق عند �إقامة الدعوى به �أو ال؟
حترير حمل النزاع:

 -1بالن�سبة لدعوى الإرث فيجب ذكر جهة املرياث ،من �أبوة �أو بنوة �أو غريها
وعدد الورثة وجهة مرياث كل واحد منهم  -الختالفه باختالف �سبب الإرث -
ولأن ال�شهادة فيه البد �أن تكون على �سبب معني ،فكذلك الدعوى( ،((2ونقل ابن
مفلح -رحمه اهلل  -عن الأزجي� :أن من ادعى �إرثاً ال يخرج يف دعواه �إلى �إثبات
ال�سبب الذي يرث به ،و�إمنا يدعي الإرث مطلقاً؛ لأن �أدنى حاالته �أنه يرث بالرحم،
ثم قال ابن مفلح :وهو �صحيح على �أ�صلنا واملعروف خالفه(.((2
� -2إذا �س�أل املدعى عليه عن �سبب اال�ستحقاق� ،أو نازع فيه ،ف�إن هذا خارج
حمل النزاع(.((2
-3كما اتفقوا على �أن املدعي �إذا ذكر �سبب ا�ستحقاقه ف�إن دعواه �صحيحة
م�سموعة.
( ((1ينظر :ك�شاف القناع .315/6
( ((2ينظر :املبدع.77/10
( ((2ينظر :املغني �، 68/14شرح منتهى الإرادات ،516/3املبدع ،78/10تب�صرة احلكام  150/1و ،188املنثور يف القواعد
 ،194/2وينظر :معني احلكام  ،210الفتاوى الهندية.12/4
( ((2ينظر :املبدع� ،204/10شرح منتهى الإرادات .619/3
( ((2ينظر :املنثور يف القواعد.194/2
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وينح�رص اخلالف مبا �إذا حرر املدعي دعواه وكانت يف مال �أو ما ي�ؤول �إليه
وتوفرت �رشوطها الأخرى ومل يذكر �سبب ا�ستحقاقه للمدعى ،هل ت�سمع دعواه
�أو ال؟
�أنواع املدعى:

املدعى �إذا كان حقا مالي ًا ،ف�إما �أن يكون ديناً �أوعيناً ،والعني �إما �أن تكون عقاراً
�أو منقو ًال ،فهذه ثالثة �أنواع ،وحترير الدعوى يف كل نوع منها يختلف عن حتريرها
يف غريه ،ولأن الكالم يف �سبب اال�ستحقاق فرع عن الكالم يف حترير املدعى ،فقد
ق�سمت البحث فيه على الأنواع الثالثة ،و�إن كان من الفقهاء من مل يفرق بينها كما
�سوف ي�أتي بيانه -ب�إذن اهلل تعالى.-
النوع الأول -دعاوى الديون:

�سواء كانت �أثماناً� ،أو قيم متلفات �أو غريها ،ويطلق الثمن يف ا�صطالح الفقهاء
على :ما يبذله امل�شرتي من عو�ض للح�صول على املبيع �سواء كان مماث ًال لقيمته
احلقيقية �أو �أقل �أو �أكرث� ،أما القيمة فهي :العو�ض احلقيقي الذي ي�ساويه ال�شيء بني
النا�س( ،((2و�أما الدين فهو :لزوم مال يف الذمة ب�سبب يقت�ضي ثبوته(.((2
في�شرتط ل�صحة الدعوى بها �أن يذكر �أربعة �أمور:
�أو ًال :جن�سها :هل هي دنانري �أو دراهم �أو غريها؟ ،فيحدد جن�س الدين املدعى.
ثانياً :نوعها ،ف�إذا كان جن�سها رياالت –مثا ًال -فيبني نوعها :هل هي رياالت
�سعودية �أو ميانية �أو غريها؟.
ثالثاً� :صفتها� ،إذا كانت تختلف بال�صفة كال�صحاح واملك�رسة �أو اجلديدة والقدمية،
( ((2ينظر :املدخل الفقهي العام ،263/1املو�سوعة الفقهية الكويتية .132/34
( ((2ينظر :طلبة الطلبة ،261/2واملو�سوعة الفقهية.103/21
العدد  - 54ربيع الآخر 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

129

ا�شرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق يف الدعوى

و�إن كانت ال تختلف بذلك كالأوراق النقدية فال حاجة لو�صفها مبا ال تختلف به
قيمتها.
رابعاً :قدرها،كمئة و�ألف.
و�إذا كان يف البلد نقد واحد ال يتعامل �أهل البلد بغريه ،فقد ن�ص بع�ض الفقهاء
على �أنه يكتفى بذكر قدره وجن�سه ،فيقول –مثا ًال� -ألف ريال وال حاجة �أن يذكر
نوعه ،وعند بع�ضهم ال بد من بيان نوع النقد ،و�إن كان الغالب يف البلد نقداً واحداً
جلواز �أن يكون يف الدعوى من غريها(.((2
اخلالف يف ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوى الدين:

فهذا النوع اختلف الفقهاء يف ا�شرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق عند �إقامة الدعوى
به على قولني:
القول الأول :يجب ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعوى الدين ،فيجب على املدعي
�أن يبني �سبب الدين وجهته؛ هل هو ثمن مبيع �أو �أجرة �أو قر�ض �أو غري ذلك من
الأ�سباب؟ ،وهذا قول بع�ض فقهاء احلنفية( ((2وبع�ض فقهاء املالكية(.((2
القول الثاين :ال يجب ذكر �سبب اال�ستحقاق ،وهو ما ذكره عامة فقهاء
ال�شافعية( ((2وهو املذهب( ((3وقول بع�ض املالكية( ((3وقال القرايف" :وهو قول
�أ�صحابنا ،وقواعدنا تقت�ضيه"( ،((3وبع�ض احلنفية ،وذكر علي حيدر �أن عامة امل�شايخ
( ((2ينظر :ك�شاف القناع  ،346/6الفروع ،464/6الفتاوى الهندية  .3/4ينظر :احلاوي .299/17
( ((2ينظر :البحر الرائق ،201/7رد املحتار ،579/5الفتاوى الهندية.3/4
( ((2ينظر� :شرح خمت�صر خليل للخر�شي ،154/7تب�صرة احلكام.149/1
( ((2ينظر :احلاوي الكبري ،307/16رو�ضة الطالبني .293/8
( ((3ينظر :املبدع ،75/10ك�شاف القناع .346/6
( ((3ينظر :الفروق ،154/4الذخرية ،6/11مواهب اجلليل ،121/8عقد اجلواهر  ،203/3ينظر :حا�شية الد�سوقي .230/4
( ((3الذخرية .6/11
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على �أنه ال يلزم بيان ال�سبب ،وهو ما ي�ستفاد من ظاهر عبارة (املجلة) ،وي�ؤكده
�أنهم يف م�سائل التحليف قالوا�" :إذا ادعى املدعي من املدعى عليه ديناً ،كذا درهماً
بدون بيان اجلهة..الخ"(.((3
الأدلة� :أدلة �أ�صحاب القول الأول:

�-1أن �أحكام الدين تختلف باختالف الأ�سباب ،ف�إذا كان الدين من جهة ال�سلم،
فيلزم وفا�ؤه يف املكان الذي �رشط ت�سليمه فيه ،و�إذا كان قر�ضاً �أو ثمن مبيع
فيجب �أدا�ؤه يف مكان القر�ض �أو املبيع.
ويناق�ش :ب�أن �أحكام الدين و�إن اختلفت باختالف الأ�سباب ،ف�إن العلم به ال
يختلف بذلك ،وهو املطلوب لتحرير الدعوى.
 -2لأن بع�ض �أ�سباب الديون باطلة ،كما لو كان ثمن خمر �أو ميتة ونحوها فال بد
من بيان �سبب الدين وال�س�ؤال عنه حتى يعرف القا�ضي ذلك.
ويناق�ش :ب�أن ظاهر عقود امل�سلمني ال�صحة ،وال ينتقل عن ذلك �إال بدليل.
�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
�-3أن �أ�سباب الدين كثرية ومن جهات �شتى ف�سقط وجوب الك�شف عنها
لكرثتها واختالفها.
�-4أن �صاحب الدين قد يخفى عليه �سببه،كما لو وجد �سنداً فيه الدين من غري
ذكر �سببه� ،أو ن�سي ال�سبب.
�-5أن يف �إيجاب ذلك حرجاً ،وم�شقة على املدعي ،وقد يت�رضر من هذا ال�رشط.

( ((3ينظر :البحر الرائق ،195/7جامع الف�صولني 76/1الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص  ،243درر احلكام.205- 204/ 4
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الرتجيح:

با�ستعرا�ض القولني و�أدلتهما وبعد مناق�شة �أدلة �أ�صحاب القول الأول ف�إن
الد ْين ،ويقوي
الراجح هو القول بعدم ا�شرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوي َّ
هذا �أن القائلني بوجوب ذكره اختلفوا فيما �إذا امتنع املدعي عن البيان �أو ادعى
الن�سيان ،فقال بع�ضهم :ال تُ�سمع الدعوى ،وقال �آخرون :ال ُيجرب يف هذه احلالة
وت�سمع الدعوى( ،((3وي�ؤيده �أن اختالف الأحكام ال يرتفع مبجرد ذكر ال�سبب،
ف�إذا كان ال�سبب بيعاً مثا ًال ،فال بد من التحقق من �رشوطه؛ لأن الأحكام �سوف
تختلف لو اختل �أحد �رشوطه ،ولو ذكر �رشوطه ،فثمة �ضوابط لكل �رشط ال ي�صح
�إال بها ،ويف ذلك خروج عن املق�صود من الدعوى ،ويقويه �أي�ضاً �أن القائلني بعدم
اال�شرتاط ،مل مينعوا �أن ي�س�أل املدعى عليه عن الوجه الذي ا�ستحق به املدعى ،ف�إذا
كان م�ستحقاً بطريق باطل ،دفع بذلك وتكون دعوى ي�س�أل املدعي عنها ،ثم �إن �سبب
اال�ستحقاق قد يكون فا�سداً عند القا�ضي� ،صحيحاً عند غريه� ،أو عند املتعاقدين
�أو �أحدهما وات�صل به القب�ض ،وثمة م�سائل يكون العو�ض فيها فا�سداً ،وي�صح معه
العقد ،فيجوز احلكم مبوجبه مثل اخللع على عو�ض حمرم كخمر ،فهو فا�سد لكن
ترتتب عليه البينونة ولزوم مهر املثل(.((3
النوع الثاين -دعاوى العقار:

ي�شرتط يف دعوى العقار ،ذكر ما مييزه عن غريه ،بذكر بلده وجهته منها،
وحدوده و�أطواله وم�ساحته ،وذلك لكونه ال يتميز عن غريه �إال بذلك ،وال بد �أن
يذكر �أ�سماء �أ�صحاب احلدود والطريق وعر�ضه على خالف بني فقهاء املذاهب يف
( ((3ينظر� :شرح خمت�صر خليل للخر�شي ،154/7درر احلكام.204/ 4
( ((3ينظر :مغني املحتاج .375/4
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بع�ض هذه التف�صيالت( ،((3وقيود �أخرى غريها ،ي�ضيفها بع�ضهم لكنهم متفقون
على وجوب ذكر ما مييزه عن غريه ،وهذا قد يختلف باختالف الزمان واملكان
والعقار ،ولذا ف�إن بع�ض الباحثني املت�أخرين ذهبوا �إلى عدم ا�شرتاط جميع ما تقدم
للتعريف بالعقار املدعى �إذا ذكر املدعي رقم ال�سجل اخلا�ص بالعقار ،طاملا �أ�صبح
لكل عقار �سجل خا�ص ،تدون فيه جميع املعلومات املتعلقة به (.((3
اخلالف يف ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعوى العقار:

اختلف الفقهاء يف ا�شرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعوى العقار ل�صحة
الدعوى على قولني:
القول الأول:

يجب ذكر �سبب اال�ستحقاق ،وهذا القول ذكره بع�ض فقهاء املالكية ،كابن
فرحون ،وهذا ن�ص كالمه رحمه اهلل قال" :و�إن كانت الدعوى يف دار �أو عقار من
الأرا�ضي فيبني مو�ضعها من البلد ،واملحلة وال�سكة ،ويقول� :أدعي على فالن بن
فالن هذا� ،أن جميع الدار املو�صوفة املحدودة بجميع حقوقها ،وحدودها ملك يل
من جهة كذا ،و�أنها بيده بطريق كذا"ا.هـ( ،((3وفرق بع�ض فقهاء احلنفية بني دعوى
العقار القدمي ودعوى غريه ف�أوجبوا بيان �سبب اال�ستحقاق يف العقار القدمي دون
احلديث(.((3
القول الثاين:

�أن ذكر املدعي ل�سبب اال�ستحقاق يف العقار املدعى لي�س �رشطاً ل�صحة
( ((3ينظر� :شرح �أدب القا�ضي البن مازه  ،338/1رد املحتار.577/5
( ((3ينظر :نظرية الدعوى .350/1
( ((3تب�صرة احلكام .150-149/1
( ((3ينظر :البحر الرائق.201/7
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الدعوى ،وهذا القول هو املذهب(((4عند احلنابلة ،وهو قول عامة فقهاء احلنفية(،((4
وال�شافعية( ،((4وبع�ض فقهاء املالكية( .((4وذكر بع�ض فقهاء املالكية �أن ذكر ال�سبب
لي�س بالزم �إال �إذا �س�أل املدعى عليه عن �سبب احلق ،فيلزم حينئذ املدعي بيانه ،ف�إن
�أبى وادعى ن�سيان ال�سبب ُق ِبل منه بغري ميني عند بع�ضهم( ،((4وعند القا�ضي �أبي
الوليد :ال يقبل منه دعوى الن�سيان حتى يحلف �أنه ال يذكر �سبب ما يدعيه(.((4
لكن هذه امل�س�ألة -وهي �إذا طلب املدعى عليه بيان �سبب احلق -م�س�ألة �أخرى،
وهي خارج حمل النزاع ،وتقدمت الإ�شارة �إلى ذلك ،وما قرروه هنا من قبول
دعوى الن�سيان خم�صو�ص ب�س�ؤال املدعى عليه عن ال�سبب� ،أما �إذا دفع به فتعد
دعوى جديدة يجب على املدعي الإجابة عليها �إذا توافرت �رشوطها.
وقال الد�سوقي�" :إذا مل يعني املدعي ال�سبب ،كما لو ادعى بع�رشة فقط ،كفى
املدعى عليه �أن يقول :ما له عندي ع�رشة وال �شيء منها ،بخالف ما �إذا عني ال�سبب،
فال يكفي ذلك على امل�شهور ،بل ال بد من زيادة نفي ال�سبب"ا.هـ( ،((4ومفهومه �أنه
ال يلزم ل�صحة الدعوى �أن يذكر املدعي �سبب ا�ستحقاقه املدعى ،وهذا ما يو�ضح �أن
ن�سبة القول با�شرتاط ذكر �سبب اال�ستحقاق للمالكية ب�إطالق حمل نظر(.((4

( ((4ينظر :الفروع ،464/6ك�شاف القناع.346/6
( ((4البحر الرائق ،201/7درر احلكام .203/4
( ((4ينظر :رو�ضة الطالبني .293/8
( ((4ينظر :مواهب اجلليل.121/8
( ((4ينظر :عقد اجلواهر.203/3
( ((4ينظر :نف�س امل�صدر ال�سابق ،والذخرية ،9/11منح اجلليل  ،387/17التب�صرة .192/1
( ((4ينظر :حا�شية الد�سوقي .230/4
( ((4ينظر :نظرية الدعوى  ،351/1وبن�صه يف املو�سوعة الفقهية الكويتية .301/20
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الأدلة:

و�أدلة هذه امل�س�ألة قريبة من �أدلة امل�س�ألة ال�سابقة ،ومن فرق بني دعوى الدين،
فا�شرتط ذكر �سببه ،ودعوى العقار فلم ي�شرتط ذلك قالوا� :إن الفرق بينهما �أن امللك
املطلق حمتمل الزوائد� ،أما الدين فغري حمتملها(� ،((4أما من فرق بني دعوى العقار
القدمي ،ف�أوجب ذكر ال�سبب ودعوى احلديث فال يجب ،فعلة ذلك عندهم �أن
دعوى العقار ،بال بيان ال�سبب دعوى امللك املطلق ،وهو امللك من الأ�صل والبالد
الإ�سالمية القدمية ،مل يبق فيها ما مل ميلك من هذا الوجه ،فلي�س فيها ما ميكن �إحيا�ؤه
�أو �إقطاعه ،وعليه فتكون دعواه ملكها من الأ�صل كذباً ،بل ال بد من وجود �سبب من
�أ�سباب امللك املقيد كالبيع والهبة ونحوها ،و�إذا مل يعني املدعي �سبب ا�ستحقاقه ،مل
ميكن الق�ضاء به للجهالة ،ولو ُف ِر�ض �أن اال�ستحقاق يح�صل ب�سبب حادث ،فيجوز
�أن يكون ذلك ال�سبب �رشاء �صاحب اليد املدعى عليه من �آخر ،ثم يجوز �أن يكون
هذا ال�سبب �سابقاً ل�سبب املدعي ،ويجوز �أن يكون الحقاً في�شتبه ،وقد نقل ابن جنيم
وغريه من فقهاء احلنفية هذا القول ون�سبوه مل�شايخ فرغانة ،ومل ُيعلقوا عليه ،وقدم
�صحة دعوى امللك املطلق يف العقار ،بال بيان �سبب امللك ،من غري فرق(.((4
الرتجيح:

بعد ا�ستعرا�ض الأقوال ،يت�ضح �أن �أكرث الفقهاء يرون �أن ذكر �سبب اال�ستحقاق
لي�س �رشطاً يف �صحة دعاوى العقار ،و�أ�سباب ملك العقار� ،إما �أن تكون من الأ�صل
وهو :الإحياء ب�رشوطه ،و�إما �أن تكون ب�سبب من الأ�سباب الناقلة للملكية ،كالبيع
والإرث ونحوهما ،وهما �أكرث الأ�سباب الناقلة مللكية العقار عادة ،وعليه ف�إن القول
( ((4ينظر :درر احلكام ،205/4وينظر :مزيد بيان عن املق�صود مبحتمل الزوائد وغري حمتملها عند احلنفية درر احلكام
331/4و.419
( ((4ينظر :البحر الرائق.201/7
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بوجوب بيان �سبب امللكية يف دعاوى العقار وجيه لعدم امل�شقة يف بيان �سببها غالباً،
واحلكم منوط بالغالب ،وخلطرها عادة ،و�شدة امل�شاحة فيها( ،((5وهذا مما ي�ستوجب
املزيد من التحقق واالحتياط ،كما �أن العقار يختلف عن غريه من الديون،
واملنقوالت مبا يثبت عند انتقال ملكيته من حقوق �أخرى كال�شفعة ،فيختلف احلكم
باختالف �سبب اال�ستحقاق ،وال �شك �أن بيان �سبب امللك فيه مزيد من ال�ضبط واهلل
�أعلم.
النوع الثالث -دعاوى املنقول:

�إذا كانت العني املنقولة حا�رضة يف جمل�س الق�ضاء ،ف�إن تعيينها يكون بالإ�شارة
�إليها فيقول� :أدعي هذه العني وي�شري �إليها(.((5
و�إذا كانت غائبة ،ف�إما �أن تكون موجودة �أو تالفة ،فهذان ق�سمان:
الق�سم الأول� -إذا كان املنقول موجود ًا:

 -1ف�إن كان مثلياً كاملكيل واملوزون ،فيجب �أن يذكر فيه ال�صفات التي ت�شرتط
ال�س َلم.
يف َّ
 -2و�إن كان متقوماً فال يخلو:
�أ ) �إما �أن يكون مما ين�ضبط بال�صفة كاحليوان ونحوه ،فيجب �أن ي�صفه ب�صفة
ال�س َلم ،و�إن ذكر قيمته كان �آكد(.((5
َّ
ب ) و�إما �أن يكون مما ال ين�ضبط بال�صفة ،كاجلواهر فيجب ذكر قيمته.
( ((5ينظر :حا�شية الد�سوقي� ،163/4شرح خمت�صر خليل .173/7
( ((5ينظر :املبدع� .74/10شرح منتهى الإرادات .514/3
( ((5ينظر :املبدع  ،75/10درر احلكام .185/4
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الق�سم الثاين� -إذا كان املنقول تالف ًا:

-1ف�إن كان مثلياً وادعى مثله �ضبطه ب�صفته وهل يجب ذكر قيمته؟ ،فيه خالف
بني الفقهاء(.((5
و�إذا كان يريد القيمة ذكرها .واختلفوا هل يجب و�صفه؟ .ففي املذهب عند
احلنابلة يجب ذلك ،وذكر بع�ض فقهاء احلنفية �أن ذلك لي�س بالزم؛ لأن الو�صف
ال يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها ال حاجة �إليه( ،((5ويتعقب :ب�أن قيم الأعيان
تختلف باختالف �صفاتها ،ويلزم بيان العني �إن كانت مثلية �أو متقومة.
-2و�إن كان متقوماً كالنبات واحليوان فيجب ذكر قيمته وتكون الدعوى بها لأنها
ال تُعلم �إال بها(.((5
ومن الفقهاء من مل يفرق �إذا كان املدعى تالفا بني املثلي واملتقوم .ف�أوجب يف
اجلميع و�صفه وذكر قيمته(.((5
و�إذا كان املنقول حا�رضاً يف البلد و�أمكن نقله ملجل�س الق�ضاء فيجب �إح�ضاره
والإ�شارة �إليه عند �أبي حنيفة وقول يف املذهب احلنبلي وهو قول بع�ض املالكية
ولي�س بالزم عند بع�ضهم وعند ال�شافعي(.((5
اخلالف يف ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعوى املنقول:

اختلف الفقهاء يف وجوب ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوى املنقول على
قولني:
( ((5ينظر :املبدع ،75/10الفتاوى الهندية  ،5/4تب�صرة احلكام.150/1
( ((5ينظر :رد املحتار.576/5
( ((5ينظر :املغني  ،68/14املبدع.75/10
( ((5ينظر� :شرح �أدب القا�ضي البن مازه .340/1
( ((5ينظر� :شرح �أدب القا�ضي البن مازه  ،339/1رد املحتار  ،576/5درر احلكام  ،64/1املبدع  ،74/10احلاوي� ،292/17شرح
خمت�صر خليل ،173/7حا�شية العدوي .174/7
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القول الأول :يجب ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوى الأعيان املنقولة� ،إذا كانت
مثلية ،وهو قول لبع�ض احلنفية ،قال ابن جنيم" :ومل ي�شرتط امل�صنف بيان ال�سبب
وفيه تف�صيل ،ف�إن كان املدعى دينا مل ي�شرتط ،وللقا�ضي �أن ي�س�أله عن �سببه ف�إن
مل يبني مل يجرب ،كما يف (اخلانية) ،ولو كان املدعى مكي ًال ،فال بد من ذكر �سبب
الوجوب الختالف الأحكام باختالف الأ�سباب ،حتى �إن من �سلم يحتاج �إلى
مكان الإيفاء ومينع اال�ستبدال قبل قب�ضه وثمنه"ا.هـ(.((5
و�أما ابن فرحون فن�ص على �أن ت�صحيح الدعوى يف الأعيان� :أن يبني ما يدعي
ويذكر �أنه بيد املدعى عليه بطريق كذا ،و�أطلق بع�ض فقهاء املالكية الوجوب ومل
يفرقوا بني دعوى عني �أودين(.((5
القول الثاين :ال يجب ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوى املنقول ،وهو املذهب
عند احلنابلة ،وقول عامة فقهاء ال�شافعية وبع�ض احلنفية(.((6
�سبب اخلالف يف امل�س�ألة:

مما تقدم يت�ضح �أن اخلالف ن�ش�أ من اختالف وجهات النظر يف م�س�ألتني:
الأولى :هل يجب التعريف باملدعى ب�أق�صى ما ميكن من التعريف� ،أو يكفى ما
يح�صل به متييزه عن غريه؟
الثانية :هل يلزم التحقق من �سالمة �سبب ن�شوء احلق املدعى ملا يرتتب على ذلك
من اختالف الأحكام وملا قد يظهر من بطالن ال�سبب املوجب للمطالبة ما ينبني عليه
عدم �سماع الدعوى؟� ،أو �أن ذلك غري ال زم؛ لأن املتعني حمل عقود امل�سلمني على
ال�صحة ،ولأن على املدعي واملدعى عليه �أن يحتاطا لأنف�سهما.
( ((5ينظر :البحر الرائق  ،195/7الفتاوى الهندية  ، 3/4رد املحتار . 579/5
( ((5ينظر :تب�صرة احلكام ،149/1منح اجلليل � ، 311/8شرح خمت�صر خليل للخر�شي  ،154/7التاج والإكليل.121/8
( ((6ينظر :املبدع  ، 75/10احلاوي  ،306/16درر احلكام .203/4
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ن�ص بع�ض فقهاء احلنفية:على �أن الإعالم ب�أق�صى ما ميكن �رشط ،ولذا قالوا:
�إذا كان املدعى منقوال و�أمكن �إح�ضاره فيجب ،وال ت�صح الدعوى �إال ب�إح�ضاره
والإ�شارة �إليه(.((6
ومن هنا كان اخلالف فيما يح�صل به حترير الدعوى:
فاالجتاه الأول :يح�صل حتريرها بو�صف املدعى مبا مييزه عن غريه� ،أما االحتمال
فال ترد به الدعوى.
واالجتاه الثاين :يح�صل حترير الدعوى بتعريف املدعى ب�أق�صى ما ميكن من
التعريف.
وهناك اجتاه ثالث :وهو الفرق بني �أنواع الق�ضايا املدعاة ،فا�شرتطوا يف بع�ضها
تعريف املدعى ب�أق�صى ما ميكن من التعريف ،حتى ا�شرتط بع�ضهم يف مثل دعاوى
العقد ودعوى النكاح ذك َر �رشائط العقد ،بل ن�ص بع�ضهم� :أنه ال يكفي �أن يقول:
بو ٍّ
يل و�شاهدين ور�ضاها ،بل ال بد �أن يقول :بويل مر�شد و�شاهدي عدل ،وزاد
بع�ضهم" :يف �صحة بدنه وجواز �أمره"( .((6و�أ�ضاف النووي رحمه اهلل� :أن قيا�سه
وجوب التعر�ض ل�سائر ال�صفات املعتربة يف الأولياء( ((6و�أ�ضاف �آخرون� :أنه البد
�أن يذكر عدم موانع النكاح كالردة والعدة والر�ضاع ،وذكروا تفا�صيل م�شابهة يف
الد ْين ،ر�أوا �أنه ال يلزم
دعوى العقد من بيع ونحوه ،ويف بع�ضها الآخر كدعاوى َّ
ذكر �سبب اال�ستحقاق ،ومرد ذلك �أن الدعاوى تختلف فيما تتميز به باختالف
مو�ضوعها ،فدعوى النكاح لي�ست كدعوى مبلغ من املال وهما لي�سا كدعوى العقد.
( ((6ينظر :البحر الرائق.196/7
( ((6ينظر :املبدع.199/10
( ((6ينظر :رو�ضة الطالبني.294/8
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ثمرة اخلالف:

يرتتب على اخلالف يف هذه امل�س�ألة م�سائل كثرية يف الدعوى وجوابها والبينة
واليمني واحلكم والدعاوى الالحقة لها يف مو�ضوعها .و�أذكر هنا طرفا من هذه
امل�سائل يدل على ما �سواها ،فمن ذلك:
-1من قال بوجوب ذكر ال�سبب ف�إن الدعوى عنده ناق�صة فال ت�سمع حتى يتم
�إكمالها بذكر ال�سبب ،و�أما من قال بعدم الوجوب فت�سمع الدعوى عنده بدون
ذكر �سبب اال�ستحقاق ،لكونها دعوى حمررة �صحيحة مكتملة ال�رشوط ت�ضمنت
متييز املدعى عن غريه و ميكن احلكم بها.
-2وينبني على ذلك �أنْ ال يطلب القا�ضي اجلواب من املدعى عليه عند من
�أوجب ذكر �سبب اال�ستحقاق ،ولو طلبه فللمدعى عليه �أن ميتنع عن الإجابة،
و�أما من ال يرى الوجوب فيجب عنده اجلواب على املدعى عليه� ،أما �إذا �س�أل
عن �سبب الوجوب فهذه م�س�ألة �أخرى كما �سلفت الإ�شارة �إلى ذلك.
-3ومما ينبني عليه ما ذكره الت�سويل من املالكية قال" :وينبني على بيانه �أن املطلوب
�إذا قال يف جوابه :ال حق لك علي �أنه ال يكتفى منه بذلك ،بل حتى ينفي ال�سبب
الذي ب َّينه املدعي"(� ((6أما من قال بعدم الوجوب :ف�إن كان املدعي مل يذكر ال�سبب
فاجلواب فيه وا�ضح ،و�إن ذكره فقد قرر ابن قدامة -رحمه اهلل� -أن املدعى عليه
�إذا نفى ب�إطالق كان جواباً �صحيحاً وال يكلف اجلواب عن ال�سبب ،لأنه يجوز �إذا
كان ال�سبب الغ�صب –مثا ًال� -أن يكون غ�صبه منه ثم رده عليه ،فلو جحد ذلك
كان كاذباً ،و�إن �أقر ثم ادعى الرد مل يقبل منه ( ،((6وذكر النووي -رحمه اهلل-
وغريه� :أن احلاجة – وبع�ضهم عرب بال�رضورة  -تدعو �إلى قبول النفي ب�إطالق يف
(� ((6إدرار ال�شروق بهام�ش الفروق  ،155/4وينظر :حا�شية الد�سوقي .230/4
( ((6ينظر :املغني .232/14
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هذه احلالة ،قال�" :إذا ادعى ما ًال و�أ�سنده �إلى جهة ب�أن قال� :أقر�ضتك كذا ،فلي�س
على املدعى عليه �أن يتعر�ض يف اجلواب لتلك اجلهة بل يكفيه �أن يقول :ال ي�ستحق
علي �شيئاً؛ لأن املدعي قد يكون �صادقاً يف الإقرا�ض والغ�صب وغريهما ويعر�ض
ما ي�سقط احلق من �أداء �أو �إبراء �أو هبة فلو نفى الإقرا�ض ونحوه كان كاذباً و�إن
اعرتف به وادعى امل�سقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها ،فدعت احلاجة �إلى قبول
اجلواب املطلق"( ،((6و�أ�شار القرايف -رحمه اهلل� -إلى �أن ذكر ال�سبب فيه م�صلحة
وفيه مف�سدة؛ ف�أما م�صلحته فهي �أن املدعى عليه �إذا نفى ال�سبب وقال :ما ا�شرتيت
فيمكن املدعي املحق �أن يقيم البينة على ال�رشاء فيخل�ص حقه ،و�أما مف�سدته ف�إنه
قد يكون وفاه الثمن ،ف�إذا نفى ال�سبب كذب ،و�إذا اعرتف بال�رشاء وادعى الوفاء
طولب ببينة قد يعجز عنها( ، ((6ولهذا املعنى ر�أى بع�ض فقهاء املالكية ممن يرون
وجوب ذكر ال�سبب يف اجلواب �إذا ذكره املدعي� ،أنه يجوز للمدعى عليه �أن
ينفي ال�سبب و�إن كان ح�صل منه �إذا وقع بعده ما ي�سقطه ،فلو رد القر�ض ثم ادعاه
امل ُ ْق ِر�ض فيجوز �أن يقول :ما �أقر�ضتني و�إن حلفه حلف على ذلك ونوى يف �ضمريه
قر�ضاً يجب رده ( ،((6فريون �أن هذا اجلواب �صحيح و�أنه بار يف ميينه على نفي ما
ح�صل منه وال يرون جوابه ب�أن ال حق لك علي �صحيح.
-4و�أي�ضاً ينبني عليه يف التحليف ،ف�إذا قيل بوجوب ذكر ال�سبب لت�صح الدعوى
ونفيه ليكون اجلواب �صحيحاً ،فال بد �أن يحلف �أي�ضاً على نفي ال�سبب ،على �أن
هذه �أي�ضاً م�س�ألة خالفية بني الفقهاء ،فمنهم من يرى االكتفاء باحللف على نفي
( ((6رو�ضة الطالبني .301/8
( ((6ينظر :رو�ضة الطالبني  ،301/8الذخرية ،10/11مغني املحتاج  ،49/20وقريب منه يف قرة عيون الأخيار.484/7
( ((6ينظر :حا�شية الد�سوقي .231/4
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احلا�صل دون ذكر ال�سبب ،و�إن كان يرى وجوب ذكره يف الدعوى(.((6
-5و�إن قلنا بعدم الوجوب وذكره املدعي ،ف�إن نفى املدعى عليه مطلقاً ب�أن قال:
الحق لك ِق َبلي حلف على ح�سب جوابه ،و�إن نفى ال�سبب فهل يحلف على
نفي ال�سبب �أي�ضاً� ،أو يرب�أ باحللف :مالك حق ِق َبلي؟ روايتان يف املذهب احلنبلي
وهما وجهان لأ�صحاب ال�شافعي ،قال �أحمد يف رجل ادعى على رجل �أنه �أودعه
ف�أنكره هل يحلف :ما �أودعتني؟ قال� :إذا حلف :ما لك عندي �شيء وال لك
يف يدي �شيء ،فهو ي�أتي على ذلك ،وعلق ابن قدامة على هذه الرواية بقوله:
"وهذا يدل على �أنه ال يلزمه احللف على ح�سب اجلواب و�أنه متى حلف :ما لك
ِق َبلي حق برئ بذلك"(.((7
-6ويف ال�شهادة �إذا ذكر ال�سبب فعند بع�ضهم يجب �أن ين�ص ال�شاهد يف �شهادته
على �سبب اال�ستحقاق ،و�إنْ ال مل تقبل �شهادته( ،((7لأن الدعوى املقيدة ب�سبب
�أقل من الدعوى املطلقة ،ف�إذا كانت مقيدة ب�سبب و�شهد ال�شهود بامللك املطلق
ف�إنهم يف الواقع �شهدوا بالأكرث فال تقبل �شهادتهم ،و�أما القائلون بعدم وجوب
ذكر �سبب اال�ستحقاق ،فقد �أطلق بع�ضهم عدم اعتبار ذكر �سبب ا�ستحقاق
املال ل�صحة ال�شهادة( ،((7و�إن ذكر املدعي ال�سبب وذكر ال�شهود �سبباً غريه ردت
�شهادتهم(.((7
-7ومنها �أن البينة ال تقام على املدعى عليه عند من قال بوجوب ذكر ال�سبب �إذا
( ((6ينظر :مغني املحتاج ،49/20الذخرية  ،10/11قرة عيون الأخيار� ،484/7شرح �أدب القا�ضي البن مازه  118/2وما
بعدها.
( ((7املغني .232/14
( ((7ينظر :درر احلكام.418/4
( ((7ينظر :ك�شاف القناع .408/6
( ((7ينظر :املنثور يف القواعد ،195/2املبدع ،79/10البحر الرائق .106/7
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مل ُيذكر ،لكون الدعوى غري مكتملة ،بخالف من ال يرى الوجوب.
-8ومنها �أن املدعى عليه ال يلزمه �أن يحلف عند من قال بالوجوب.
-9ومنها لو ذكر ال�سبب فقال املطلوب� :أنا �أحلف �أنه ال �شيء له عندي من هذا
ال�سبب فقد اختلف الفقهاء :فقال بع�ضهم ُيقبل ،لأن املدعي مل يطلب غري ذلك،
وقال �آخرون :ال يكفي حتى يقول :وال �أعلم له �شيئا ِق َبلي بوجه من الوجوه(،((7
والذين قالوا ينفي ال�سبب وغريه عللوا ذلك ب�أن املدعي يحتمل ن�سيانه ال�سبب،
ثم يذكر غريه ،فيدعي دعوى �أخرى لغري ال�سبب الذي عينه فيحتاج املدعى
عليه للحلف على نفيها ثانية ،وال�شارع ناظر لتقليل اخل�صومات ،ف�إذا نفى يف
الدعوى الأولى ال�سبب وغريه اكتفي بتلك اليمني ،وال يحتاج ليمني ثانية،
ل�سبب غري ال�سبب املعني(.((7
-10ومنها �إذا ذكر ال�سبب فين�ص احلاكم يف حكمه على ال�سبب فيقول –مثا ًال:-
وهو ثمن كذا مما ثبت لديه ببينة �أو �إقرار.
-11ومنها من باب تعار�ض البينات لو ذكر ال�سبب و�شهدت به بينته و�أقام الآخر
بينة بامللك املطلق رجحت البينة التي ذكرت �سبب امللك ،لأنها زادت بيان �سبب
اال�ستحقاق(.((7
-12ومنها ما تعر�ض له بع�ض فقهاء املالكية عند �سياق الكالم يف �رشط املعلومية
من �رشط الدعوى مبجهول فيما ت�صح به ،فمن �أجازها ا�شرتط ل�صحة الدعوى
به ذكر �سببه ،فلو تيقن �أن له �شيئاً لكن ال يعرف عينه �أو قدره فت�سمع دعواه
( ((7ينظر :الذخرية ،9/11مغني املحتاج .411/6
( ((7ينظر :املغني  ،236/14حا�شية الد�سوقي .230/4
( ((7ينظر :حا�شية الد�سوقي .219/4
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عندهم� ،إذا بينَّ ال�سبب و�إن مل يبني ال�سبب مل ت�سمع( ،((7قالوا :ويلزم القا�ضي
�أن ي�س�أله يف هذه احلالة �إذا مل يبني ال�سبب ،و�إنْ ال �صار كاخلابط خبط ،ع�شواء،
وحمل ابن فرحون كالم املازري يف �صحة الدعوى مبجهول على هذا املعنى(.((7
م�س�ألة :تغيري �سبب اال�ستحقاق:

�إذا ذكر املدعي �سبباً ثم غري �سبب ا�ستحقاقه �أو �أ�ضاف له �سبباً �آخر فال يخلو:
�-1إما �أن يكون يف نف�س الدعوى.
�-2أو دعوى �سابقة لها.
ففي احلالة الأولى وهي �إذا كان التغيري �أو الإ�ضافة يف نف�س الدعوى ،ف�إن �أمكن
اجلمع بينهما ،فيقبل؛ لأنه ال تعار�ض بني ال�سببني ،و�إن مل ميكن اجلمع بينهما ب�أن كان
�أحدهما مناق�ضاً للآخر فال يقبل ،وقيا�س ما ذكره بع�ض فقهاء املذهب� ،إذا قال :غلطت
�أو كذبت ،لو ادعى قتل مورثه منفرداً ،ثم ادعى على �آخر امل�شاركة� ،أنه يقبل؛ لأن
احلق ال يعدوهما ،ويحمل هذا على ما �إذا ذكر �شبهة جتري بها العادة كما قرره �شيخ
الإ�سالم رحمه اهلل(� ،((7أما �إذا مل يذكر �شبهة �أو ذكر �شبهة �ضعيفة مل جتر بها العادة،
ف�إن دعواه تُرد .وجاء يف نظام املرافعات املادة (� :)79أن للمدعي �أن يقدم طلباً
عار�ضاً يت�ضمن �إ�ضافة �أو تغيرياً يف �سبب الدعوى مع �إبقاء مو�ضوع الطلب الأ�صلي
على حاله ،و�أطلقت الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة( )79احلق للمدعي
واملدعى عليه يف تعديل �سبب اال�ستحقاق �أو الإ�ضافة �إليه ،يف حني قيدت الفقرة
احلادية ع�رشة من الالئحة التنفيذية للمادة ( )79هذا الإطالق ،مبا �إذا كان ال يخالف
�سبب اال�ستحقاق الذي ذكره �أو ًال خمالفة ظاهرة ،ف�إن خالفه تعني رف�ضه ،و�إن كان
( ((7ينظر :حا�شية الد�سوقي.144/4
( ((7ينظر :تب�صرة احلكام48/1و ،145حا�شية الد�سوقي.144/4
( ((7ينظر :خمت�صر الفتاوى امل�صرية �ص .608
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التغيري ملا ذكره يف دعوى �سابقة ف�إن مل ي�صدر بها حكم فكما �سبق ،و�إن كان �صدر
بها حكم وكان �شام ًال لل�سبب وغريه ،فيتعني رف�ضها وال �إ�شكال يف ذلك ،كما لو
كرر دعواه بنف�س ال�سبب ،و�إن كان خا�صاً بال�سبب ،ف�إن ذكر يف دعواه اجلديدة �أنها
دعوى با�ستحقاق غريه ،فت�سمع و�إن احتد املدعى ،كما لو كانت الدار نف�سها ،لأنه
من املحتمل �أن يكون ا�ستحقه بوجه �آخر ،ومل ينفه احلكم ال�سابق ،وما ذكره فقهاء
املذهب �إذا قال( :كذبت) �أو (غلطت) ينبغي �أن يحمل �أي�ضاً على ما مل يت�صل به
حك ٌم ق�صدي.
مبحث :و�صف �سبب اال�ستحقاق

ومما يتفرع عن القول بوجوب ذكر �سبب اال�ستحقاق يف دعاوى املال �أو ما
ي�ؤول �إليه :مبحث و�صف هذا ال�سبب وحتريره ،ف�إذا كان املدعى ماال يف الذمة
وذكر املدعي �سبب ا�ستحقاقه وهو ثمن مبيع مثا ًال ،فهل يجب و�صف املبيع مبا مييزه
عن غريه� ،أو يكتفي بذكر ال�سبب فح�سب؟
وقد ظهر مما تقدم �أن القائلني بوجوب ذكر �سبب اال�ستحقاق هم بع�ض فقهاء
احلنفية واملالكية ،على خالف بينهم يف عدد من امل�سائل� ،أما القائلون بعدم الوجوب
فال حاجة لبحث هذه امل�س�ألة عندهم ،وقريب منه ما ا�شرتطه بع�ضهم من ذكر ت�سليم
املبيع املثلي ل�صحة الدعوى ،فمن مل ي�شرتط ذكر ال�سبب ،ف�إنه من باب �أولى عدم
ا�شرتاط ذكر ت�سليم املبيع املثلي قال احلطاب" :لي�س من متام �صحة الدعوى �أن يذكر
ال�سبب ،ي�ؤخذ ذلك من قول امل�صنف"" ،وملدعى عليه ال�س�ؤال عن ال�سبب" و�إذا
مل يلزم ذلك ف�أحرى �أن ال يكون( ،((8من �رشط �صحتها ذكر ت�سليم املبيع �إذا كان
( ((8وقع يف املطبوع "ف�أحرى �أن يكون" والت�صحيح من ال�سياق ومن منح اجلليل .311/8
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مثلياً وهو وا�ضح"(.((8
وقد تعر�ض بع�ض فقهاء احلنفية -رحمهم اهلل  -الذين نقلوا الوجوب مل�س�ألة
و�صف �سبب اال�ستحقاق ،قال ابن جنيم -رحمه اهلل" :-لو ادعى ثمن حمدود مل
ي�شرتط بيان حدوده ،ولو ادعى ثمن مبيع مل يقب�ض ال بد من �إح�ضار املبيع جمل�س
احلكم حتى يثبت البيع عند القا�ضي بخالف ما لو ادعى ثمن مبيع قب�ض ف�إنه ال
يجب �إح�ضاره؛ لأنه دعوى الدين حقيقة"( ((8اهـ.
وجاء يف (جملة الأحكام) املادة " :1625ال ي�شرتط يف دعوى ثمن العقار بيان
حدوده" وعلق عليها �شارح املجلة علي حيدر بقوله" :ال يلزم يف دعوى الدين
تعريف وتو�صيف �سبب ن�ش�أة الدين ،فعليه ال يلزم �أو ًال :بيان حدود العقار يف
دعوى ثمن العقار الذي بيع و�سلم .ثانياً :كذلك ال يلزم يف دعوى ثمن املنقول
الذي بيع و�سلم �إح�ضاره �إلى املجل�س� ,أو ذكر �أو�صافه ،ثالثاً :ال يلزم يف دعوى
بدل الإيجار يف الإجارة املف�سوخة بيان حدود امل�أجور"(.((8
�أما املالكية فقد نقل ابن فرحون -رحمه اهلل  -عن بع�ض فقهائهم �أنه قال" :يجب
على القا�ضي �أن يقول للطالب :من �أين وجب لك ما ادعيت؟ ف�إن قال :من �سلف
�أو بيع �أو �ضمان مل يكلفه �أكرث من ذلك ،ثم قال :يعني  -واهلل �أعلم � -أن القا�ضي ال
يكلفه �أن يذكر له كيف كان عقد ال�سلف؟ ،و�أي �شيء كان املدفوع �إليه؟� ،أو كيف
كان عقد البيع"(.((8
واتفاقهم هنا على عدم ا�شرتاط و�صف �سبب اال�ستحقاق ،لكونه �أمراً خارجاً عن
( ((8ينظر :مواهب اجلليل.121/8
( ((8البحر الرائق .198/7
( ((8درر احلكام .201-200/4
( ((8ينظر :تب�صرة احلكام .48/1
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حد حترير الدعوى وفيه حرج وم�شقة على املدعي ،واملق�صود وهو ما �أ�شاروا �إليه
من اختالف الأحكام باختالف الأ�سباب ،واحتمال �أن يكون ال�سبب باط ًال يح�صل
بذكر ال�سبب عندهم.
مبحث :ذكر �سبب اال�ستحقاق يف ق�ضايا معينة

�إذا وجد ما ي�ستدعي ذكر ال�سبب يف ق�ضية معينة �أو نوع من الق�ضايا �أو بلد �أو
زمان ف�إننا جند من الفقهاء من ذكر م�سائل حمددة �أوجب فيها ذكر ال�سبب ،كدعوى
الكفالة عند �أبي يو�سف -رحمه اهلل -فيجب بيان �سبب ن�ش�أة املال املكفول(،((8
وكالدعوى على املفل�س الذي ثبت فل�سه �أنه وجد ما ًال ،فن�ص بع�ض الفقهاء ممن
ال يرون وجوب ذكر ال�سبب ب�إطالق على �أنها ال ت�سمع �إال �إذا بني �سببه ك�إرث
واكت�ساب(.((8
وال يخفى �أن و�ضع ال�ضوابط لتحرير الدعوى بالتفا�صيل املحررة يف كتب الفقه،
�إمنا هو اجتهاد من فقهائنا الأجالء ،وحديث علقمة امل�شهور عن وائل بن حجر عن
�أبيه قال :جاء رجل من ح�رضموت ورجل من كندة �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فقال احل�رضمي :يا ر�سول اهلل� ،إن هذا غلبني على �أر�ض يل .فقال الكندي :هي
�أر�ضي ويف يدي ،لي�س له فيها حق .فقال النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -للح�رضمي:
"�ألك بينة"؟ قال :ال .قال" :فلك ميينه" .قال :يا ر�سول اهلل �إن الرجل فاجر ال يبالى
على ما حلف عليه ولي�س يتورع من �شيء .قال" :لي�س لك منه �إال ذلك" .قال:
فانطلق الرجل ليحلف له ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملا �أدبر" :لئن
حلف على مالك لي�أكله ظلما ليلقني اهلل وهو عنه معر�ض"( ،((8ا�ستدل به بع�ض
( ((8ينظر :درر احلكام .187/4
( ((8ينظر :نهاية املحتاج .340/8
(� ((8أخرجه م�سلم كتاب الأميان باب  ،61وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار رقم احلديث .223
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الفقهاء ممن ال يرون الت�شدد يف �رشط حترير الدعوى على عدم ا�شرتاط التحديد
يف دعوى العقار ،ونقل ابن مفلح عن �شيخ الإ�سالم -رحمه اهلل� -أن "م�س�ألة حترير
الدعوى وفروعها �ضعيفة حلديث احل�رضمي"( ،((8ورد اال�ستدالل باحلديث على
عدم ا�شرتاط التحديد يف دعوى العقار ،ب�أن الأر�ض املتنازع عليها بينهما �أغنت
�شهرتها عن و�صفها و�أنها معروفة لهم ،ومن البني �أن �ضوابط حترير الدعوى تختلف
باختالف الأزمان ،والبالد والق�ضايا لأن مردها �إلى االجتهاد ،وما نقل عن م�شايخ
فرغانة من فقهاء احلنفية من التمييز بني تالد البالد وطارفها يف وجوب ذكر �سبب
امللك( ،((8قد يكون له م�سوغ يف بالدهم يف حينه ،ف�إذا دعت احلاجة يف �أنواع من
الدعاوى �إلى ذكر �سبب اال�ستحقاق فقط� ،أو مع و�صفه فاملتعني تقرير قاعدة يف
ذلك تكون حمل التزام ،وذلك لثالثة �أ�سباب:
الأول� :أن يف ذلك مزيد �ضبط الدعاوى والأحكام.
الثاين :منع التع�سف يف ا�ستخدام حق املطالبة با�ستيفاء ،ذلك لتحرير الدعوى
يف ق�ضية دون �أخرى يف �أي من درجات التقا�ضي.
الثالث :قطع الطريق على املحتالني واملبطلني.
وحتى حني ذاك �إذا وجد ما يدعو �إلى مزيد من التحقق يف حالة معينة كوجود
ا�شتباه بحالة تبيي�ض �أموال �أو دعوى مزيفة ،مت التواط�ؤ فيها مع املدعى عليه للح�صول
على �صك للمطالبة ب�سداده� ،أو ملحا�صة الغرماء وما �شابه ذلك ،فيتم الأخذ بالأحوط
يف مثل هذه احلالة ،وهذا يرجع يف تقديره �إلى اجتهاد القا�ضي وهو ما ي�سمى يف
ا�صطالح �أهل القانون "�سلطة القا�ضي التقديرية" ،ويجب �أن يكون الق�صد االحتياط
ل�سالمة من�ش�أ احلق و�إزالة ما وقع من �شك ،ال �إمالل املدعي و�إعناته.
وباهلل التوفيق و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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