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إْ ِٛضٛع احل١بصح ِٓ ادلٛاض١ع اٌيت رضٍت 

اٌىضٍت ِٓ اإلشىب١ٌبد خظٛطب ٚأْ جً ادلٍفبد 

اٌيت رغض ذبب احملبوُ ٟ٘ ِٓ لج١ً ِشبوً احل١بصح 

خبطخ اٌعمبساد، ٚيف ٘زا ادلٛضٛع سٕزٕبٚي جبٔت 

٘بَ ِٓ احل١بصح، ٟٚ٘ ا٢صبس ادلرترجخ عٓ احل١بصح 

فمٙب ٚلبٔٛٔب، ثعذ رٛفش ششٚعٙب األسبس١خ، 

ٚوزا عج١عخ احل١بصح، ً٘ ٟ٘ سجت ِٓ أسجبة ٔمً 

 ادلٍى١خ، أَ أهنب رلشد لش٠ٕخ داٌخ عٍٝ ادلٍه؟

   

: آثار احليازة يف الفقه املالكي: املطلب األول

  ارفك فمٙبء ادلبٌى١خ عٍٝ أْ احل١بصح 

ادلزٛفشح عٍٝ ششٚعٙب، ِٚضذ ع١ٍٙب ادلذح 

فئهنب رضجذ ادلٍى١خ ٌٍذبئض، ٚيف رٌه . ادلعزربح

إرا وبْ دبضشا : "٠مٛي اإلِبَ ِبٌه يف ادلذٚٔخ

"٠شاٖ ٠جٌت ٠ٚٙذَ ٠ٚىشٞ فال دجخ ٌٗ
1

 

ٚ٘زا ِب أوذٖ اٌش١خ خ١ًٍ يف خمزظشٖ د١ش 

 ٚإْ دبص أجٕيب غٍت شش٠ه ٚرظشف مث أدعٝ : "لبي
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دبضش سبوذ ثال ِبٔع عشش سَٕت مل رسّع ٚال 

"ث١ٕزٗ إال ثئسىبْ ٚحنٖٛ
2
 

 

مل رسّع ٚال : "٠ٚمٛي احلغبة يف ششح لٛي خ١ًٍ

، ٠عٌت أْ احل١بصح ادلزوٛسح ِبٔعخ ِٓ "ث١ٕزٗ

"مسبع دعٜٛ ادلذعٟ ِٚٓ مسبع ث١ٕزٗ أ٠ضب
3

 .

  ٚإرا أوست احلبئض رٌه اٌشٟء ثعمذ غٍت 

ِسزٛف ٌٍششٚط ادلزغٍجخ يف ِضٍٗ، فال ديىٓ ٌٍغٍت 

أْ ٠غٍت إثغبي رٌه اٌعمذ، ألْ احلبئض أطجخ 

. ٠سٕذ يف ٍِى١زٗ إىل احل١بصح ال إىل رٌه اٌعمذ

:  ٚ٘زا ٠عٌت أْ ٌٍذ١بصح أصش٠ٓ

 

 أهنب رعزرب ِضجزخ حلك احلبئض ِٚسمغخ :أحدمها

ٌذعٜٛ اٌغٍت يف ٍِى١خ اٌشٟء احملبص، دبعًت أْ ِٓ 

دبص ش١ئب ع١ٍخ ادلذح ادلغٍٛثخ ف١ٗ، ٚرٛفشد 

ٌٗ اٌششٚط األخشٜ، فئٔٗ ٠ظجخ ِبٌىب ٌٗ ٌٚٛ 

 وبْ ممٍٛوب ٌغٍتٖ لجً رٌه، ألْ احل١بصح ٔمٍذ 
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ٍِى١زٗ ذلزا احلبئض ٚأصاٌذ ٍِى١خ ادلبٌه 

                       .اٌسبثك

   

 أهنب رعزرب ِغٙشح ٌٍٍّى١خ ِٓ :وثاويهما

اٌع١ٛة اٌيت وبٔذ رشٛذبب لجً رٛفش ششٚط 

احل١بصح، حب١ش ٌٛ فشضٕب أْ شخظب ٍِه عمبسا 

 دبمزضٝ عمذ ث١ع غٍت ِسزٛف ٌششٚط اٌج١ع، مث 

دبص رٌه اٌعمبس ع١ٍخ ادلذح ادلعزربح يف احل١بصح 

ٚرٛفشد ٌٗ ششٚعٙب، فئٔٗ ٠ظٍت ِبٌىب ٌزٌه 

اٌعمبس ٍِى١خ طذ١ذخ، ٠ٚزغٙش رٌه اٌعمذ ِٓ 

اٌع١ٛة اٌيت شبثزٗ
4

 . 

فئرا وبْ فمٙبء ادلبٌى١خ ِزفمْٛ عٍٝ أصش 

احل١بصح ِٓ د١ش إسمبط دعٜٛ ادلٍى١خ ٚإصجبد 

دك احلبئض، فئهنُ اخزٍفٛا دٛي عج١عخ احل١بصح 

ً٘ ٟ٘ سجت ِٓ أسجبة ٔمً ادلٍى١خ، أٚ ٟ٘ رلشد 

لش٠ٕخ داٌخ عٍٝ ادلٍه؟ 

 :ٚؽٙش يف ٘زا اٌظذد سأ٠بْ

 

                                                           

  .319الحقوق العينيت ص  4



 

Marocdroit.com 
 

 

٠شٜ أطذبثٗ أْ احل١بصح ٔبلٍخ : اٌشأٞ األٚي"

ٌٍٍّه ِٚضجزخ ٌٗ، ٌٚزٌه فّٓ دبص ش١ئب 

عمبسا أٚ ِٕمٛال ثبٌششط ادلعزربح يف احل١بصح دىت 

ِشد ادلذح ادلغٍٛثخ، فئٔٗ ٠ظجخ ِبٌىب ذلزا 

"اٌشٟء ٠ٚسمظ دك ادلبٌه اٌسبثك
5
. 

٠شٜ أطذبثٗ أْ احل١بصح : أِب اٌشأٞ اٌضبٟٔ"

لش٠ٕخ عٍٝ ادلٍه ٚاٌذ١ًٌ ع١ٍٗ، ٟٚ٘ دبضبثخ 

اٌشب٘ذ اٌعشيف اٌزٞ ٠شٙذ ٌٍذبئض ثأْ اٌشٟء 

احملٛص ٌٗ، ٌٚزٌه فٙزا اٌشب٘ذ اٌعشيف ال ٠ٕمً 

ادلٍه ٌٍذبئض ٚإمنب ٠ضجزٗ ٌٗ ثذعٛاٖ ِع 

أدائٗ  

 

"ا١ٌَّت
6

رلشد : " ٚيف رٌه ٠مٛي اثٓ سشذ

احل١بصح ال ٠ٕمً ادلٍه عٓ احملٛص ع١ٍٗ ثبرفبق، 

ٌٚىٕٗ ٠ذي عٍٝ ادلٍه وئسخبء اٌسرت ِٚعشفخ 

اٌعفبص ٚاٌٛوبء ِٚب أشجٗ رٌه ِٓ األش١بء، 

"ف١ىْٛ اٌمٛي ذبب لٛي احلبئض ِع دي١ٕٗ
7

 . 
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ششح "  ٚ٘زا ِب ر٘ت إ١ٌٗ احلغبة يف 

، ٚثٕبءا عٍٝ "اٌزذفخ"ٚاثٓ عبطُ يف " ادلخزظش

٠رترت عٍٝ اٌمٛي األٚي أْ احلبئض ال "ِب سجك 

٠ىٍف ثأْ حيٍف ا١ٌَّت عٍٝ أْ رٌه اٌشٟء ٌٗ، 

ثٕبءا عٍٝ ِب روشٔبٖ ِٓ رٛفش ششٚط احل١بصح 

ِٚشٚس ادلذح ادلغٍٛثخ ف١ٙب ٠ٕمً ادلٍه إىل 

احلبئض ٠ٚسمظ دك ادلبٌه اٌسبثك وّب ٠رترت عٍٝ 

اٌمٛي اٌضبٟٔ أْ احلبئض ٠ىٍف ثأْ حيٍف ا١ٌَّت 

عٍٝ طذق دعٛاٖ ٚعٍٝ ٍِى١زٗ ٌٍشٟء احملبص، 

ِٚشد ٘زا االخزالف ٘ٛ ً٘ اٌعشف ٠ٕضي ِٕضٌخ 

شب٘ذ ف١ذزبط ِعٗ إىل ا١ٌَّت أٚ أٔٗ ٠ٕضي 

"ِٕضٌخ شب٘ذ٠ٓ فال حيزبط إىل ا١ٌَّت
8
. 

 

: آثار احليازة يف القاوىن: املطلب الثاوي

 خالفب دلب ٠شاٖ اٌفمٙبء ٠شٜ فمٙبء اٌمبْٔٛ 

أْ احل١بصح ادلزٛفشح عٍٝ ششٚعٙب رعزرب سججب 

ِٓ أسجبة وست ادلٍى١خ، وّب أْ ِٓ دبص ِٕمٛال 

 حبسٓ ١ٔخ ٚاسزٕذد د١بصرٗ إىل سجت طذ١خ ِع 

                                                           

  .239الحيازة واالستحقاق ص  8



 

Marocdroit.com 
 

 

اخلٍٛ ِٓ أٞ ع١ت لذ ٠شٛة احل١بصح فئْ ٘زا 

احلبئض ٠ىست ٍِى١خ رٌه اٌشٟء ادلٕمٛي، 

ٚسٕمزظش يف ٘زا ادلغٍت عٍٝ ِسؤ١ٌٚخ احلبئض 

دسٓ ا١ٌٕخ ٚسٟء ا١ٌٕخ ِٚسؤ١ٌٚخ احلبئض إرا 

 .دٛي ادلٕمٛي ثعٍّٗ

 

: مسؤولية احلائز حسه الىية:أوال

ع ادلغشثٟ عٍٝ .ي. ِٓ ق103   ٔظذ ادلبدح 

احلبئض عٓ دسٓ ١ٔخ ٠زٍّه اٌضّبس، ٚال : "أْ

٠ٍضَ إال ثشد ِب ٠ىْٛ ِٕٙب ِٛجٛدا يف ربس٠خ 

سفع اٌذعٜٛ ع١ٍٗ ثشد اٌشٟء ِٚب جي١ٕٗ ِٕٙب 

ثعذ رٌه ٚ٘ٛ ٠زذًّ، ِٓ ٔبد١خ أخشٜ ِظشٚفبد 

احلبئض دسٓ ا١ٌٕخ . احلفؼ ِٚظشٚفبد جٌت اٌضّبس

" ٘ٛ ِٓ حيٛص اٌشٟء دبمزضٝ دجخ جيًٙ ع١ٛذبب

  ٠زضخ ِٓ ٘زا إٌض أْ احلبئض دسٓ ا١ٌٕخ 

٘ٛ ِٓ حيٛص اٌشٟء دبمزضٝ سٕذ ٔبلً ٌٍٍّى١خ 

ٚرغج١مب ذلزٖ ادلبدح فبحلبئض دسٓ . جيًٙ ع١ٛثٗ

ا١ٌٕخ ٠زٍّه اٌضّبس ٚال ٠ٍضَ إال ثشد ِب 

 ٠ىْٛ ِٕٙب ِٛجٛدا يف ربس٠خ سفع اٌذعٜٛ ع١ٍٗ 
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ثشد اٌشٟء أٚ رٍه اٌيت جي١ٕٙب ثعذ رٌه أِب 

اٌضّبس اٌغج١ع١خ ٚاٌظٕبع١خ ٚادلذ١ٔخ اٌيت 

جٕب٘ب دىت ربس٠خ اٌذعٜٛ ف١ذك ٌٗ االدزفبػ 

ذبب، أِب إرا رع١ت اٌشٟء أٚ ٍ٘ه ٚوبْ يف 

د١بصح دسٓ ا١ٌٕخ فئْ ٘زا األخٍت ال ٠سأي عٓ 

٘الن اٌشٟء أٚ رع١جٗ، إال إرا رسجت ف١ٗ
9
. 

 

: مسؤولية احلائز سيء الىية: ثاويا

  ٔض لبْٔٛ االٌزضاِبد ٚاٌعمٛد عٍٝ 

 101ِسؤ١ٌٚخ احلبئض سٟء ا١ٌٕخ يف اٌفظٍَت 

، ٚدست ِمزضٝ ٘ز٠ٓ اٌفظٍَت ررترت عٓ 102ٚ

احل١بصح رلّٛعخ ِٓ ا٢صبس، فّٓ د١ش اٌضّبس 

٠ىْٛ احلبئض سٟء ا١ٌٕخ ٍِضِب ثأْ ٠شد ِع 

اٌشٟء احملٛص وً اٌضّبس اٌغج١ع١خ ٚادلذ١ٔخ، 

ِٚٓ د١ش ادلظشٚفبد  (ع.ي. ِٓ ق101اٌفظً )

ديىٓ ٌٗ اسرتداد ِب أٔفمٗ حلفؼ اٌشٟء ٚجٌت 

اٌضّبس، أِب ِظشٚفبد سد اٌشٟء فزمع عٍٝ 

 ِٚٓ د١ش اذلالن ٚاٌزع١١ت اٌمبعذح ف١ٗ . عبرمٗ

                                                           

 .253-252/ 2النظريت العامت اللتسام إدريس العلوي العبذالوي  9



 

Marocdroit.com 
 

 

أْ احلبئض ٠زذًّ رجعخ ٘الن اٌشٟء ٚرع١١جٗ 

.ٌٚٛ جلبدد عبسا
10
 

 

مسؤولية حائز املىقىل إذا حىله : ثالثا

: بعمله

  رٕجُ عٓ اٌض٠بدح اٌجبٌغخ يف ل١ّخ ادلٕمٛي 

ثسجت عًّ احلبئض عذح آصبس، ٔض ع١ٍٙب اٌفظً 

ع ٚمل ٠فشق ف١ٙب ثَت احلبئض دسٓ .ي. ِٓ ق104

ِٚٓ ثَت ٘زٖ ا٢صبس أْ . ا١ٌٕخ أٚ س١ئٙب

احلبئض ٌٗ احلك يف االدزفبػ ذبزٖ اٌض٠بدح ٠ٚشد 

ِمبثٍٙب ل١ّخ ادلبدح األ١ٌٚخ ٚرع٠ٛضب رمذسٖ 

احملىّخ ِشاع١خ ف١ٗ وً ادلظبحل ادلششٚعخ ٌٍذبئض 

.اٌمذمي
11
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 روش ٠زجَت أْ ٌٍذ١بصح آصبس  ِب ِٓ خالي

٘بِخ ٟٚ٘ أهنب ِضجزخ حلك اٌغٍت ِٚسمغخ ٌذعٜٛ 

.  اٌغٍت يف ٍِى١خ اٌشٟء احملبص

ٚف١ّب خيض عج١عخ احل١بصح، ٠زضخ أْ اٌشأٞ 

اٌشاجخ ٘ٛ أْ احل١بصح لش٠ٕخ عٍٝ ادلٍه ٚد١ًٌ 

ع١ٍٗ، ٚأهنب دبضبثخ اٌشب٘ذ اٌعشيف ٌٍذبئض دبب 

حيٛصٖ، ٌزٌه فٟٙ حتزبط إىل ديَت احلبئض، ١ٌٚس 

سججب ٌٕمً ادلٍى١خ أٚ الوزسبذبب وّب ٠زُٛ٘ 

. اٌجعض

  ٚخبظٛص آصبس احل١بصح يف اٌمبْٔٛ، فٕجذ 

ادلششع ادلغشثٟ شذد عٍٝ احلبئض سٟء ا١ٌٕخ خبالف 

احلبئض دسٓ ا١ٌٕخ، د١ش أٌضَ األٚي ثضّبْ ٘الن 

 .اٌشٟء ٌٚٛ حببدس ٚمل ٠ٍضَ اٌضبٟٔ


