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  چکیده

. استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسالمی، ضوابط و احکام خاصی دارد
از آن به مناسبت در برخی از حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهي است که 

ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد 
های ایجاد و ثبوت آن در فقه اسالمی را با رویکردي تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راه

ال به کند. حقّآبه از جمله حقوق مالي است که قابلیت نقل و انتق ، بررسیتطبیقی
صورت ضمني و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجاني را دارد. اشتراک عمومی 

در استفاده و بهره  یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم
گیري از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال 

و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از » مهایات«قالب قرارداد حقّآبه از طریق تبرع در 
  دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.
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  مقدمه
در توسعه کشورها به خصوص در حوزه کشاورزي  ناهمیت آآب مایه حیات بشر است و 

آب و رشد جمعیت، بیش از پیش ضرورت تبیین قوانین  بحرانده نیست. بر کسي پوشی
سازد. بخش را روشن ميبرداري از این مایه حیات گیري و بهرهاسالمي در خصوص بهره

بین تمامی ساکنان ربع طور رایگان و عادالنه در  خداوند منان این مایه حیات را به
سال خشک که در آن خداوند «می: مسکون تقسیم نموده است و برحسب روایات اسال

. به همین 1»سهم انسانها را از نزوالت آسمانی از یاد برده باشد یا مهمل نهد؛ وجود ندارد
استفاده از منابع آب در فقه اسالمي، قواعد، جهت و با نظر به عمومی بودن این ثروت، 

مطرح در آن،  هايضوابط و احکام خاصي دارد که با توجه به ماهیت فقهي آب و دیدگاه
، بر آب ای در مورد مفهوم مالکیت این احکام متفاوت است. در فقه اسالمی بحث گسترده

 ،مباحات وهای عمومی  ثروت باتوجه به معرفی آن به عنوان بخشی از اقسام و مبانی آن
برای شخص ، ملکیت در قالب حیازتو بر اساس مقررات خاص  صورت گرفته است.

  . شود یحیازت کننده اعتبار م
غیر از  ،آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی

ثروتهای عمومی است که ملک عموم و اختیارش برای دولت تعریف شده است. حقّ 
اب تجارت، اجاره وباالشِرب و حقّآبه از جمله عناوین فقهي است که از آن به مناسبت در 

به صورت مستقل مورد بررسي این موضوع، اما تاکنون  ؛ستو احیاء موات؛ سخن رفته ا
سهم مقرر دِه، مزرعه، باغ، خانه و یا فردی از یک منبع آب،  حقّآبهقرار نگرفته است. 

حقّآبه از جمله حقوق مالي است که مانند رود، چشمه و یا قنات است و همچنین 
وض و یا به صورت مجاني را قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمني و یا مستقل در برابر ع

رویکردي بین  به تبیین اسباب ایجاد حقّآبه و طرق انتقال آن با پژوهشاین  .دارد
  دهد: میپاسخ وبه سواالت زیر در این مورد پردازد. مي مذاهبي و مقارن،

  
  سواالت پژوهش 

  . ماهیت فقهی آب و حقّآبه چیست؟ 1
  ؟شودافراد مي . چه اموري باعث ایجاد و ثبوت حقّآبه برای2

                                                                                                                                                                        
ا إِنَّهُ«علیه السالم: باقرمبتني بر روایت منقول از امام . 1 راً أَقَلَّ سَنَةٍ مِنْ مَ کِنَّ وَ سَنَةٍ مِنْ مَطَ  َیضَعُهُ اللَّهَ لَ

اءُ حَیْثُ شَ  .)2/272 (کلیني، »یَ
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  هایي قابل نقل و انتقال است؟حقّآبه از چه راه .3
  گیرد؟ . از دیدگاه فقه مذاهب خمسه آب ملک کیست و ملکیت حقآبه چگونه انجام می4
  

  پیشینه پژوهش 
رساله و پایان در سامانه ایرانداک به ثبت رسیده است که در آن  164تاکنون بیش از 

ست. اما سواالت این پژوهش در هیچکدام از آنها پاسخ داده به کار رفته ا» حقابه«واژه 
نشده است. مقاالت به ثبت رسیده در سامانه نورمگز نیز معموال به حقابه های مناطق 

  گردد: ای از این موارد در ذیل نمایه می خاص اختصاص یافته است. نمونه
، 1391 رشدا یکارشناسنامه  ، پایان»رانیا در حقابه یحقوق نظام یرسبر« -1

 یدمحمدتقیس: مشاور استاد ی،مجتهد محمدرضا: راهنما استاد ی،نوگل جمال: دآوریپد
  ی.اسیس علوم و حقوق دانشکده ز،یتبر دانشگاه ی،علو

، »یحنف فقه و هیامام فقه افغانستان، حقوق منظر از حقابه تیمالک و تیماه« -2
  .هیمالعال یالمصطف جامعه، 1400 ارشد یکارشناسنامه  پایان
، پایان »یاسالم یکشورها ریسا و رانیا در آب تیمالک یحقوق و یفقه یمبان« -3
 یمرتض: راهنما استاد ی،نورمحمد یحاج یهاد: دآوریپد، 1396 ارشد یکارشناسنامه 
  .قم – مهر طلوع یعال آموزش موسسهی، محمد
، 1398 ارشد یکارشناس، پایان نامه »آن یحقوق و یفقه احکام و یآب منابع« -4

 ،انینور یاستاد مشاور: مهد ،فر ینیاستاد راهنما: محدثه مع ،: محمد افشاردآوریپد
  اسالمی. تحقیقات و علوم دانشکده المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه بین

 ارشد یکارشناسنامه  ، پایان»ربش حقوق معاهدات و اسناد در نیریش آب بر حق« -5
: راهنما استاد ،نژاد یکوهستان شهرزاد: دآوریپد، الملل نیب حقوق -  حقوق: رشته ،1397
  .دماوند واحد یاسالم آزاد دانشگاه ی،بیط سبحان

 یکارشناس، پایان نامه »حقوق و فقه در آب منابع از یبردار بهره در اشخاص حق« - 6
: راهنما استاد یی،چقا یمحالت دمحمودیس: دآوریپد ی،انسان علوم: رشته، 1394 ارشد
 تهران، -  معلم تیترب دانشگاه ی،مانیسل مجتهد ابوالحسن: مشاور استاد ،یفرج لیاسماع

  ی.اسیس علوم و حقوق دانشکده
 ،»مغان منطقه در یاریآب یها روش رییتغ به داران حقابه لیتما بر مؤثر عوامل« -7

: راهنما استاد ،فر یزیعز ساالر: دآوریپد ی،انسان علوم: رشته، 1395 ارشد یکارشناس
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 محقق دانشگاه، سوختانلو یمجتب: مشاور استاد ی،کانون نیام: مشاور استاد ی،رباق اصغر
  ی.مهندس یفن دانشکده ،یلیاردب

  ستیز یها حقابه بر دیتأک با یکشاورز آب یور بهره و مصرف ییکارآ یبازنگر« -8
-یعلم نامه ژهیو -  1393 زییپا ی،کشاورز اقتصاد: مجله ؛یغالمرضا سلطان، »یطیمح

  .28 تا 17 از -  صفحه ISC  ،12 /یپژوهش
رضا  ،یاله اسالم روح ،»رمندیه رودخانه بهآحق نیمأت یپلماسید یراهبردها« -9
 30 شماره -  1398 زییپا ،استیس یراهبرد یها پژوهش: مجله ،یضیف یمهد  ،یسرحد

  . 102 تا 71 از - صفحه ISC   ،32/یپژوهش - یعلم
 یاراض: یمورد مطالعه( یکشاورز یها حقابه یگذار ارزش یالگو نیدوت« -10
ن یمحمدحس د دهمرده،یمج ،یجواد شهرک، )مازندران پاشاکال، منطقه یکشاورز
 17 شماره - 1392 بهار ی،کشاورز اقتصاد قاتیتحق: مجله ،یمحمدرضا نظر ،یپورکاظم

  .)120 تا 101 از -  صفحه 20 ( یپژوهش - یعلم
  

  روش تحقیق
ها و ادله فقهای مذاهب اسالمی به روش دیدگاه با بیانگفته و  در پاسخ به سواالت پیش

توصیفي تحلیلي؛ طرق نقل و انتقال حقّآبه در قالب قراردادهاي معاوضي مانند: خرید و 
و انتقال و ثبوت حقّآبه تحت عناوین فقهي مانند: اشتراک عمومي،  فروش، صلح و اجاره

. ذکر این نکته الزم می شودحیازت، تبرع (هبه، صدقه، وقف، وصیت) و ارث، بررسی 
است که هرچند بین دو مفهوم آب و حقّآبه تفاوت وجود دارد اما به این دلیل که ماهیت 

است و گاه احکام در پیوند با  اسالمی حقّآبه وابسته به ماهیت آب و احکام آب در فقه
ر پژوهش آب مستقیماً در احکام حقّآبه اثرگذار است؛ به ناچار دو عنوان آب و حقّآبه د

  مورد مطالعه قرار گرفته است. ،کنونی
 

 مفهوم شناسي حقّآبه
فارسی و به معنای سهم مقرر دِه، » آب«و  یعرب» حقّ«اي است ترکیب یافته از  حقّآبه واژه

 دهخدا،از یک منبع آب، مانند رود، چشمه و یا قنات است. ( یمزرعه، باغ، خانه و یا کس
عادل و برابر حقّآبه؛ حق الشِرب است. شُرب با ضمّه به ). در ادبیات فقهي واژه م6/8030

؛ ابن 11/241 (ازهري،   معناي نوشیدن و شِرب با کسره به معناي سهم و نصیب از آب است
 لَکُمْ وَ شِرْبٌ لَهَا نَاقَةٌ هذِهِ قَالَ﴿) و در این آیه شریفه: 448؛ راغب اصفهاني، 9/151سیده، 
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است. همچنین  شده استعمالین معنا هم این کلمه، به) 155 راء،شع( ﴾رْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍشِ
 ). 2/708؛ ازدي، 6/256 ،شِرب با کسره به معناي وقت نوشیدن نیز است (فراهیدي

حقّآبه یا حق الشِرب در اصطالح فقه امامیه ریشه در معناي لغوي آن دارد و فقهاي 
 ،الروضة البهیة، اند (شهید ثاني هامامیه آن را به حظ و نصیب و بهره از آب تعریف کرد

). از میان 5/247 ،؛ خوانساري14/106طباطبائي،  ؛26/81 ،مرآة العقول ،؛ مجلسي7/136
اند و  فقهاي اهل سنت، فقهاي حنفي مذهب به بحث حق الشرب اعتناي بیشتري داشته

مي  اند. عالء الدین کاساني در تعریف حقّآبه در توضیح و تبیین مفهوم آن کوشیده
، اني(کاس» حق الشِرب عبارت است از حق نوشیدن آب و حق آبیاري کشاورزي«نویسد: 

شِرب به معناي بهره و «) و سرخسي آن را اینگونه تعریف مي کند: 6/188؛ و 5/164
) و در 23/284، (سرخسي» هاي کشاورزي و غیر از آنها است نصیب از آب براي زمین

فاده و انتفاع از آب براي آبیاري زمین، درخت و نوبت است«تعریفي دیگر آمده است: 
ه را به 9 ص ،شاپا(قدري  »مزرعه حق الشِرب است ) و در برخي منابع فقهي حق الشَفَ

رب است که مراد از آن؛ حق انسان و حیوان  حقّآبه ملحق کرده اند که به معناي حق الشُ
  ).5/462 طش و نه سیراب شدن، است. (زحیلي،در آشامیدن به مقدار رفع ع

  
  حقابه در قوانین موضوعه

 سال 3700 از بیش قدمتي که است حمورابي قانون آب، قانون ترین باستاني و ترین کهن
 حقّآبه از استفاده و آبیاري نحوه به قانون، این چهارم بخش از 56 تا 53 مواد در. دارد
 موضوعه انینقو در حقّآبه سابقه همچنین). 26- 25 ص ،االمین محمود( است شده اشاره
 قانون این 161 تا 148 مواد. گردد مي باز شمسي، 1307 مصوب »مدني قانون« به ایران

 آب« قانون با مواد، این البته. است پرداخته آن، بر مالکیت و آبي منابع حیازت موضوع به
 به را مباح آبهاي قانون، این. شد منسوخ شمسي 1347 سال در »آن شدن ملي نحوه و

 بر همچنین. شود مي اداره دولت توسط که کرد اعالم عمومي، اموال زا یکي صورت
 »آب عادالنه توزیع« قانون 1 ماده و ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون 45 اصل اساس
 و مصلحت قاعده مانند یفقه هیثانو و احکام قواعد مطابق که شمسي 1361 سال مصوب
و  حکومت اختیار در و عمومي مشترکات زا آب اند، شده نیتدو ،نظام اختالل ینف قاعده
 هینظربر  منطبق .شود برداري بهره آن از عامّه مصالح طبق بر تا است اسالمي دولت
گزاران آن، با اذن ولی فقیه، مجری ردر فقه سیاسی امامیه، دولت و کا هیفق تیوال

ایران،  قوانین پیشگفته در حوزه آب هستند و تخلف از قوانین موضوعه جمهوری اسالمی
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هرچند آن تخلف، مطابق حکم اولی فقهی باشد، جائز نیست؛ زیرا قوانین موضوعه جدید 
منطبق بر عناوین ثانویه که با انطباق  1361 سال مصوب »آب عادالنه توزیع« قانونمانند 

  ماند. عنوان بر موضوع، دیگر مجالی برای عمل به حکم اولی نمی
 به حقابه با مرتبط مباحث هرچند نیز اسالمي فقه درذکر این نکته ضروری است که 

 بهاین مباحث  اما است؛ شده ذکر فقهي مختلف ابواب در پراکنده و مختصر صورت
  .است نگرفته قرار بررسي مورد ،مستقل و مجزا صورت
  

   اسباب ایجاد حقّآبه
حقّآبه از جمله حقوق مالي است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمني و یا مستقل 
در برابر عوض و یا به صورت مجاني را دارد. در منابع فقه اسالمي ایجاد حقّآبه و ثبوت 

  شود:  آن و همچنین انتقال آن اسبابي دارد که به موارد آن در ادامه اشاره مي
 ،اند (شهید اولرا از مشترکات عمومي دانسته فقهاي امامیه گاه آب و منابع آن

 ،اند (طوسي)، و گاه آن را از مباحات دانسته2/216 ،؛ خمیني3/174 ،الدروس الشرعیة
)، و برخي دیگر آب را از 2/385، ؛ ابن ادریس2/39، ؛ ابن براج283- 3/282 ،المبسوط

، ؛ سیستاني171- 170 ،؛ حلبي278 ،؛ مفید1/538، اند (کلیني مار آوردهانفال به ش
 ).388- 387، ؛ فیاض2/304

اوین مالکیت عمومي هستند که با وجود قرابت مشترکات عامه، مباحات و انفال از عن
مفهومي، در آثار و احکام با یکدیگر متفاوت هستند. مشترکات عمومي اموالي هستند که 

متعلق به عموم مردم است که همه مردم در استفاده و بهره  و مالک خصوصي ندارند
 به را اموال نای تملک اجازه  مقدس، شارع )،38/76، گیري از آنها برابر هستند (نجفي

برداري از آن اموال را داده است، مانند:  بهره و انتفاع اجازه تنها بلکه است؛ نداده کسي
 ).2/122ها (جمعي از پژوهشگران،  ها، مساجد و پل ها، خیابان راه

و عموم مردم در  طبیعي هستند که مالک خاص ندارندهاي  ثروت ،ما مباحات عاما
گیري و یا تملک آن و مانع شرعي براي بهره هستندرک برداري از آنها مشتحق بهره

برداري از این موارد از آن جهت که امکان بهره و علفزارها ومانند: مراتع  وجود ندارد؛
 .)119اند (نراقي، براي هر فرد وجود دارد آنها را مباحات اصلیه نیز گفته

را از یکدیگر  ات اصلیهاشتراک عمومی و مباح ها، دو عنوانتفاوت در احکام و ویژگي
 شود: سازد که در ذیل به آن اشاره مي متمایز مي

شود  وجه تحت تملک خصوصي واقع نمي . مشترکات یا منافع عمومي به هیچ1
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این موارد جایز  تحجیر و احیاي :مانند ،)، بنابراین مقدمات تملک19/113، (عاملي
ي که مباحات عامه با حیازت )، در صورت4/503، حلي ؛ عالمه3/277، نیست (محقق حلي

-2/156، تحریر األحکام؛ عالمه حلي، 359، آید (حلبي تملک افراد در مي تحت ،و احیا
  .)14/175، المطلب یمنته؛ همو، 9/121، تذکرة؛ همو، 157
) اما خرید و 218. خرید و فروش مشترکات عمومي جایز نیست (کاشف الغطاء، 2 

، ؛ همو10/39 ،تذکرةجایز است (عالمه حلي،  ،آنفروش مباحات بعد از حیازت و اخذ 
 .)2/23قواعد األحکام، 

برداري بیش از حد نیاز خود، از این منابع را . در مشترکات عمومي افراد اجازه بهره3
)؛ زیرا همه مردم حق 2/383؛ و 1/483، ؛ ابن ادریس3/274، المبسوطندارند (طوسي، 

برداري دیگر افراد مانع از بهره ،ید استفاده یک نفراستفاده از این منابع را دارند و نبا
، اضرار به دیگران است (عالمه حليمنوط به عدم  ،شود. همچنین استفاده از این منابع

اما در مباحات هر چند حیازت آن مشروط به ؛ )19/112، ؛ عاملي2/270قواعد األحکام، 
 عدم اضرار است ولي محدود به مقدار رفع نیاز نیست.

تواند مشترکات و سرمایه هاي ملي را به دیگران واگذار کند که حاکم اسالمي نمي. 4
، ؛ ابن ادریس3/274، المبسوط(طوسي،  شود گفته مي» إقطاع«در اصطالح به آن 

   ).2/270، قواعد األحکام، ؛ عالمه حلي1/483
راي ب. با توجه به این که مشترکات عامه قابل تملک نیست، حق انتفاع و ارتفاق 5

 ،براي افراد ، صرفا) و استباق و پیشي گرفتن19/103، عموم مردم ثابت است (عاملي
، تحریر األحکام؛ عالمه حلي، 3/221، کند (محقق حلي ایجاد مي در انتفاع، اولویت حق

، 1405؛ بحراني، 4/155، یذکر؛ شهید اول، 15/296، المطلب یمنته؛ همو، 2/251
  گیرند.  مورد تملک قرار مي ،ز حیازت) اما مباحات اصلي بعد ا7/306

که باید بین آب و منابع طبیعی آب مانند دریا و  ذکر این نکته ضروری است
منبع آب که متشکل از مکان، آب و  توان رسد می خانه، تفاوت قائل شد. به نظر میدرو

دیگر عناصر طبیعی است را از مشترکات عامه دانست و آب موجود در این منابع را از 
مباحات اصلیه دانست که حیازت، احیا، خرید و فروش آن جایز است و با توجه به اصل 

که مطابق قاعده » قانون توزیع عادالنه آب«قانون اساسی جمهوری اسالمی و  45
طراحی و تصویب شده است، ماهیت فقهی آب به » مصلحت عمومی و نفی اختالل نظام«

 کومت و دولتتوان بدون اذن ح و نمی تهعنوان ثانوی به اشتراک عمومی تغییر یاف
 برداشت کرد. ،منابع آناسالمی از 
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هاي مذکور در احکام و آثار هر یک از عناوین، گنجاندن آب و منابع  با توجه به تفاوت
تحت هر یک از عناوین مشترکات و مباحات اصلیه، منجر به نتایج و ثمرات متفاوتي  ،آن
مه بدانیم؛ قابل تملک نبوده و تنها افراد حق انتفاع از شود، اگر آب را از مشترکات عامي
و همچنین غیر  نوط به عدم اضرار به دیگران استبه مقدار نیاز خود را دارند که م ،آب

قابل خرید و فروش است. اما اگر آب از مباحات اصلیه باشد، آب و منابع آن قابل تملک 
 حدّ به محدود آن حیازت و دارد را فروش و خرید و معاوضه قابلیت  و حیازت است و

 منابع صورت این در باشد انفال از آن منابع و آب اگر همچنین. نیست مشخصي و خاص
مام ا ملک و انفال از را آن آنکه با -  را آب حیازت فقهاء از برخي و است امام ملک آب

وجب ) و برخي دیگر حیازت را م2/304، اند (سیستاني سبب ملکیت دانسته - مي دانند 
 ).387، دانند (فیاضحق اولویت مي

در  2و آحاد مردم به طور عام 1طور خاص به هر جهت در فقه امامیه مسلمانان به
برداري از این منابع را براي مصارف صنعتي،  منابع آب شریک هستند و حق بهره
و » رالضر«ها در پرتوي مفهوم عام حدیث برداريکشاورزي و خانگي دارند. البته این بهره

  ، مشروط به عدم اضرار به غیر است.»نفي ضرر«قاعده فقهي 
مانند: دریا و رودها از  ،در فقه مذاهب چهارگانه آب و منابع تامین کننده آب

رب خانگي، آبیاري  مشترکات عمومي است که عامه مردم حق استفاده به صورت شُ
، اني؛ کاس23/290، تي را دارند. فقهاي حنفي (سرخسيکشاورزي و مصارف صنع

؛ 2/454، ) و فقهاي شافعي (انصاري3/70، ؛ ابن مودود4/387، ؛ مرغیناني6/189
، ؛ همو10/286، البیان و التحصیل، ) و فقهاي مالکي (ابن رشد3/516، 1415شربیني، 

الشرح ؛ همو، 4/215، المغني) و فقهاي حنبلي (ابن قدامه، 2/301المقدمات الممهدات، 
)  بر این نکته اتفاق نظر دارند و شرط 6/279، ؛ مرداوي4/199، ؛ بهوتي4/21 ،الکبیر

؛ 20/292، اند. (سرخسياستفاده از این مشترکات را عدم ضرر رساني به دیگران دانسته
 )2/220، ابن عابدین

در صورتی که آب و منابع آن را  آب، مبتني بر نظریات مطرح شده در ماهیت فقهي
ت عامه و یا از انفال بدانیم، میزان و نحوه انتفاع از این از مشترکات عمومي و یا از مباحا

                                                                                                                                                                        
ینَ شُرَکَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ؛ إِنَّ الْمُسْلِمِ«. مبتني بر روایت منقول از امام موسي کاظم علیه السالم: 1

 ). 7/146؛ طوسي، تهذیب االحکام، 239 /(صدوق، ». اند مسلمانان در آب، و آتش (هیزم) و چراگاه، شریک
کَِأل، وَالْمَ« صلي هللا علیه و آله:مبتني بر روایت منقول از پیامبر  .2 : فِي الْ الثَةٍ اءُ فِي ثَ رَکَ اءِ، وَالنَّارِ؛ النَّاسُ شُ

 ).3/533، الخالف، (طوسي» ، و آتش (هیزم) و چراگاهمردم در سه چیز شریک اند: آب
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گیري از منابع آب مانند: دریاها، منابع براي تمام مردم متفاوت است. و استفاده و بهره
هاي طبیعي، منابع سطحي و زیر سطحي ها، حوضچهها، تاالبها، برکهرودها، رودخانه

خواهد داشت. باید توجه داشت که آب که در مالکیت خصوصي نیستند؛ احکام خاصی 
ه«دارند که در فقه اهل سنت اصطالحاً به آن » حقّ نوشیدن«عموم مردم  گفته » حقّ الشَفَ

  ).5/462،  2005(زحیلي، شود  مي
  

  انتقال حقابه
و خرید و فروش آن مجاز است.  است که قابل نقل و انتقال است حقّآبه از جمله حقوقي

هاي مباح است، یا از منابع آب با مالک خصوصي و  از منابع آبدر فقه امامیه حقّآبه یا 
 ،در معاوضه هر یک از این موارد .گرمالک یا خود شخص بهره بردار است یا فردي دی

  شود:هاي متفاوتي وجود دارد که در ادامه به آن اشاره ميدیدگاه
را مجاز مي ح های مبا ی منشعب از آبهابرخي از فقهاي امامیه خرید و فروش حقّآبه

؛ ابن 180 ؛ سالر دیلمي،2/372، س؛ ابن ادری417، النهایة؛ طوسي، 613، ددانند (مفی
، قواعد األحکام، ؛ همو2/438، تحریر األحکام؛ عالمه حلي، 274 ،؛ حلي2/38 براج،

اند که خرید و فروش حقّآبه به صورت مستقلّ و یا در ضمن ) و تصریح کرده2/273
) و در صورت خرید زمین بدون ذکر 2/38، ز است (ابن براججای ،خرید زمین کشاورزي

حقّآبه در متن عقد بیع، حقّآبه منتقل نمي شود و خارج از قرارداد است (عالمه حلي، 
) برخي دیگر از فقها با استناد به مباح بودن این گونه منابع آبي براي 12/59، تذکرة

  ).134، دانند (ابن حمزه ایز نميعموم مردم، معاوضه حقّآبه از آبهاي مباح را ج
در مورد فروش حقّآبه به غیر، توسط مالک آب مانند آب چاه و چشمه سه دیدگاه 

  وجود دارد:
رب  عدم جواز فروش آب اضافي مطلقاً - الف و وجوب بذل آن براي مصارف شُ

دیگر افراد و حیوانات آنها و استحباب بذل آب به دیگران براي مصارف کشاورزي 
) این دیدگاه مستند به نهي رسول 3/281، المبسوط، همو، 3/532الخالف،  طوسي،(

  است. 1از خرید و فروش آب اضافه و مازاد بر نیاز - صلي هللا علیه و آله -خدا 
(مکیل) و یا وزن شده (موزون) و  جواز فروش آب به صورت پیمانه شده -ب

؛ ابن 281-3/280، طالمبسوعدم جواز فروش کل آب چاه و تمام آب چشمه (طوسي، 
                                                                                                                                                                        

هَ. «1 سُولُ اللَّهِ  ینَ سَلَّمَ یصَلَّرَ نْ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عِعَ اءِ  َفضْلِ  بَیْ  ).1197، 3، ؛ مسلم16و  9، 23حنبل،  (ابن». الْمَ
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 ،تذکرة همو، ؛ 4/501، تحریر األحکام؛ عالمه حلي، 3/223؛ محقق حلي، 2/384، سادری
؛ 12/447 ،مسالک؛ شهید ثاني، 7/53 ،، کرکي2/273، قواعد األحکام، همو؛ 410- 409

)؛  دلیل عدم جواز فروش کل آب چاه این است که در این نوع عقد 2/568سبزواري، 
شود و آب تازه با لحظه به لحظه به مقدار آب اضافه مي نیزو  ل استبیع، مبیع مجهو

)؛ و نیز دشوار 2/568؛ سبزواري، 12/447 ،مسالکثاني، شهیدشود (آب قبلي مخلوط مي
؛ عالمه حلي، 3/223تحویل مبیع (تعذر تسلیم) (محقق حلي،  و یا عدم امکان بودن

شود (طباطبائي،  بیع ميعقد  ) که موجب غرر و جهالت در2/273قواعد األحکام، 
). برخي از فقها براي حل این مشکل، دیگر معاوضات غیر از بیع مانند صلح را 14/132

)، 2/568؛ سبزواري، 12/447 ،مسالکشهید ثاني، اند ( در انتقال حقّآبه مجاز شمرده
  ).38/121عقد هبه را نیز جایز دانستند (نجفي،  ،اي دیگر عده

ه با وجود ابزارهای دقیق اندازه گیری میزان آب در چاه و شایان ذکر است امروز
چشمه، مجهول بودن میزان و مقدار مبیع، منتفی است. بنابراین، موضوع حکم غرر که 

؛ در حال حاضر وجود ندارد و در فرض بوده است مورد نیدر ا گذشتهمشکالت فقهاء از 
  قابل استناد نیست.مذکور, دلیل نفی غرر، برای حکم به عدم جواز فروش آب، 

با توجه به وجود دو دسته روایت در این مسئله که دسته  کراهت فروش حقّآبه - ج
فروش مقدار آب اضافه بر نیاز است  خدا صلي هللا علیه و آله ازاول حاکي از نهي رسول 

)، و دسته دوم روایات 3/281، المبسوط، همو؛ 3/533طوسي، الخالف، ؛ 5/277(کلیني، 
 ،، تهذیب االحکامطوسي؛ 5/277(کلیني،   1ي مانند صحیحه سعید االعرجصحیح السند

) است که حکم به 7/139 ،، تهذیب االحکامطوسي( 2) و صحیحه عبدهللا کاهلي7/139
                                                                                                                                                                        

عَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ  أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ. «1
رْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِ

 یبا جماعت یالسّالم پرسیدم: مرد : از امام صادق علیهدیاعرج گو دیبَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِکَیْلِ حِنْطَةٍ. سع
 یتواند آن را به دیگر یآیا م، به سهم آب خود نیاز ندارد برخی از ایشانشریک است و  یدر (آب) قنات

فقهاي بسیاري حکم به » ، هر گاه بخواهد درقبال پول یا پیمانه گندم، مبادله کند.یفرمود: آربفروشد؟ 
مجلسي، ؛ 3/26؛ فیض،  2/568؛ سبزواري، 410 ،تذکرة عالمه حلي،  :نکـ اند (این روایت کرده سند صحت

 ).5/246 خوانساري، ؛38/119 ،؛ نجفي14/130 ،طباطبائي ؛19/163؛ عاملي، 19/365مرآة العقول، 
جُلٌ أَ« .2 لَ رَ الَ: سَأَ اهِلِيِّ قَ دِ اللَّهِ الْکَ نْ عَبْ دٍ عَ نِ مُحَمَّ الَةَ وَ الْقَاسِمِ بْ نْ َفضَ نُ سَعِیدٍ عَ نُ بْ سَیْ دِ اللَّهِ ع وَ الْحُ ا عَبْ بَ

اسْتَغْنَ ومٌ فَ هُمْ شِرْبٌ مَعْلُ جُلٍ مِنْ مٍ لِکُلِّ رَ وْ نَ قَ اةٍ بَیْ نْ قَنَ هُ عَ دَ ا عِنْ نَ طَةٍ  یأَ بِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْ نْ شِرْ جُلٌ مِنْهُمْ عَ رَ
ا لَیْسَ فِیهِ شَيْ ا مِمَّ ذَ اءَ هَ ا شَ الَ یَبِیعُهُ بِمَ وْ شَعِیرٍ قَ  هیعل: مردي از امام صادق دیگو ی: عبدهللا کاهلءٌ : أَ

  !ي مشترک استدر حالي که من در نزد ایشان بودم، سوالي پرسید، درباره قناتي که بین گروه السالم
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کنند که منطبق بر قواعد جمع بین روایات؛ دسته اول حمل صحت فروش حقّ الشِرب مي
 ،تذکرة عالمه حلي،  ؛2/38ن براج، ؛ اب3/107 طوسي، االستبصار،شوند (بر کراهت مي

)، طرفداران این دیدگاه فروش کل آب چاه و چشمه را 6/204، ، مختلف الشیعةهمو؛ 410
  ).2/568سبزواري،  ؛3/67، الدروساند (شهید اول،  با قید دوام و استمرار مجاز شمرده

ک ر مالیاز منابع آب با مالکیت خصوصي توسط فرد غ، معاوضه حقّآبه ،فقهای امامیه
بنابر نظر مشهور فقهای امامیه؛  راو صحت این قرارداد  دانند میاز موارد بیع فضولي را 

  .شمرند میموقوف بر اجازه مالک 
معاوضه و خرید و فروش حقّآبه به صورت ضمني یعني در  ،در فقه دیگر مذاهب

؛ ابن 6/189و  5/164، انيکاسضمن خرید زمین، به اتفاق فقهاي اهل سنت جایز است. (
عي، 6/362، مازه یلَ الشرح ؛ همو، 5/31، المغني؛ ابن قدامه، 6/284، ؛ ابن همام4/51؛ زَ

  )5/186؛ مرداوي، 2/199؛ حجاوي، 5/23 ،الکبیر
سنت اختالف نظر دارند  الشِرب به صورت منفرد، فقهاي اهلاما نسبت به خرید حقّ 

  :دگاه وجود داردکه به صورت کلي دو دی
واز خرید و فروش حقّآبه به صورت منفرد که فقهاي مالکیه این ج :دیدگاه اول

؛ صقلي، 3/265؛ ابن براذعي، 4/470و   3/312، مالکاند ( را اختیار کرده دیدگاه
)  و 3/448، شربیني؛ 270، ماوردي) و یکي از دو قول منسوب به شافعیه (13/1043

 ،؛ حجاوي5/23 ،الشرح الکبیر؛ همو، 5/31، المغني؛ ابن قدامه، 215، ابن فراحنابله (
) 6/428) است. همچنین فقهای حنفی مکتب بلخ (ابن همام، 5/186؛ مرداوي، 2/199

قابل  ،این قول را اختیار کرده اند. مدافعان این دیدگاه معتقدند حقّآبه مانند دیگر اموال
  د.تواند هر تصرفي که بخواهد در آن انجام دهتصرف و خرید و فروش است و مالک مي

عدم جواز خرید و فروش حقّآبه؛ که دیدگاه مختار اکثر فقهاي حنفیه  دیدگاه دوم:
) و دیدگاه 6/284، ؛ ابن همام4/51؛ زیلَعی، 6/362، ؛ ابن مازه6/189و  5/164کاسانی، (

و  4/335، المغنیابن قدامه، ) و دیدگاه دوم حنابله (3/448 ،شربینیدوم شافعیه (
) است و بر دیدگاه 5/186 ،؛ مرداوي2/199؛ حجاوي، 5/23 ،رالشرح الکبی؛ همو، 5/31

                                                                                                                                                                                              
و هر فرد سهم مشخصي از آن دارد و فردي از آنان نسبت به سهم خویش بي نیاز مي شود؛ آیا مي  "

قابل هرچه که امام فرمودند: سهم خود را در م فروشد،تواند سهم خود را در مقابل گندم و جو ب
عالمه  :نکـ اند (د کردهبرخي از فقها بر صحّت سند این روایت تأکی» و اشکالي ندارد میخواهد بفروشد

 ).38/120 ،؛ نجفي14/131 ،طباطبائي ؛ 11/211، مالذ األخیار مجلسي، ؛410 ،تذکرةحلي، 
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روایت می کند صلی اهللا علیه و آله . سنت: جابر از پیامبر 1 :اندبه وجوهی استدالل کرده ،خود
لَّرسولُ اللَّه  ینَه«که:  اء یصَ مَ لِ الْ عِ فَضْ نْ بَیْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَیْ هُ عَ ؛ ابن 3/1197(مسلم، » اللَّ

از فروش اضافه آب  گزامی صلی هللا علیه و آله ) ؛ وجه استدالل: پیامبر23/9 حنبل، 
و فروش حقّآبه  بنابراین خرید ؛شوداضافه آب محسوب مينیز  نهي کرده است و حقّآبه 

تواند از آن استفاده جایز نیست. پس صاحب حقّآبه تا زمانی که به آن احتیاج دارد می
نمی تواند آن را بفروشد و کسی که به آن احتیاج  ؛ندارد کند و زمانی که به آن احتیاج

). همچنین روایتي که از 4/336، المغنیاستفاده از آن اولویت دارد. (ابن قدامة، دارد در 
صلی هللا نقل شده است که گفت از پیامبر صلی هللا علیه و آله  بعضي از صحابه پیامبر 

اند؛ چراگاه، آب و آتش  مسلمانان در سه چیز با هم شریک«دم که فرمود: شنیعلیه و آله  
شراکت تمام صلی هللا علیه و آله  ). وجه استدالل:  پیامبر 38/174(ابن حنبل، » (هیزم)

پس جایز نیست که شریک، چیزي را که براي  ؛مسلمین در آب را بیان کرده است
  .)2/126اش مباح است به او بفروشد (صنعاني،  شریک
اند به اینکه خرید و فروش حقّآبه جایز نیست به . همچنین حنفیه استدالل کرده2

مال  ،حقّآبه اساساشود و یا اینکه خاطر اینکه مقدار آن نامعلوم است و  باعث غرر مي
؛ عیني، 10/87؛ بابرتي، 6/189؛ کاسانی، 4/391داراي قیمت نیست (مرغیناني، 

). منشأ اختالف در این سؤال است که آیا 212، و النظائر األشباه، ابن نجیم، 12/338
قائل به جواز خرید  ،حقّآبه مالیت دارد یا ندارد؟ کسي که معتقد است حقّآبه مالیت دارد

قائل به عدم جواز خرید و  ،و فروش آن است و کسي که معتقد است حقّآبه مالیت ندارد
  ).105فروش آن است (تویجري، 

  
  بهدر حقا حیازتنقش 

) و در 6/8119، است (دهخدا» جمع کردن و گرد آوردن هر چیزي«حیازت به معني 
ف درآوردن مباحات منقول ایاصطالح به معن  یکه در ملک کس یاستیالء و تحت تصرّ

حفظ و اختصاص به آن شيء است  ،اخذ نیز به معنای ) و20/414نیست، (عاملي، 
حات؛ سبب ملکیّت است، اما در اینکه حیازتِ مبا ،). در فقه امامیه17/831 عاملي،(

 یحصول ملکیّت مشروط به قصد تملّک است یا صرف حیازت در تحقق ملکیّت کاف
تملّک قرار داده است (طوسي،  یاست به این معنا که شارع حیازت را سبب قهری برا

) و یا تملک عالوه بر حیازت 26/324؛ نجفي، 21/189؛ بحراني، 2/346، المبسوط
؛ 325- 4/324، مسالک؛ شهید ثاني، 2/303، قنتملک نیز است (فخرالمحقی محتاج نیت
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 ؛داشته باشدن) و یا حیازت تنها در فرضی که شخص، نیّت عدم تملّک 20/412عاملي، 
هاي متفاوتي وجود دارد. برخي از )، دیدگاه52- 8/50موجب ملکیّت خواهد شد (کرکي، 

؛ 2/108توقف نموده اند (محقق حلي،  فقهاء در فتوا دادن در مسئله تردید داشته و
، مختلف الشیعة، ؛ همو2/330، قواعد األحکام، ، همو2/235، تحریر االحکامعالمه حلي، 

این است که از یک طرف، تسلط و  ،)، وجه تردید در افتاء17/831؛ عاملي، 6/239
اکتفا  استیالء در حیازت وجود دارد که در شهادت بر مالکیت مي توان به صرف استیالء

و احتیاج به نیت  الجمله ثابت است کرد؛ همچنین سببیت حیازت براي ملکیت في
؛ 4/328 ،مسالکشهید ثاني، تملک مشکوک است، که با اصل برائت نفي مي شود (

عدم ملکیت است که حیازت  ،). از طرف دیگر اصل اولي در مباحات26/321نجفي، 
است، بنابراین باقي موارد (حیازت بدون نیت  همراه با نیت تملک یقیناً از این اصل خارج

  ).17/831تملک) تحت این اصل باقي مي ماند (عاملي، 
)، فرد فراهم کننده آب از 38/124 ،نجفيدر فقه امامیه به اجماع فقها (به هر جهت 

؛ 406 ،تذکرة (عالمه حلي، شود مالک آن مي ،منابع مباحات اصلیه، همراه با نیت تملک
؛ 3/25، ض؛ فی12/444 ،مسالک؛ شهید ثاني، 7/52 ،؛ کرکي4/495، الحکامتحریر اهمو، 

  ).2/566سبزواري، 
از  جمعينیز حیازت یکي از اسباب ملکیت به شمار مي آید ( تسنندر فقه اهل 

) و همچنین فقهاي مذاهب چهارگانه در مسئله حیازت آب از 18/290 ،نویسندگان
 ؛ ابن همام،6/188اند (کاساني، یه فتوا دادهمنابع مباحات اصلیه، مانند فقهاي امام

وي، 10/80 وَ مِیري، 11/149؛ نَ  ،؛ جندي6/160 ،؛ قرافي4/189؛ بهوتي، 5/444؛ دَ
)، غیر از برخي از فقهاي شافعي که قائل هستند شخص جمع 5/463؛ زحیلي، 7/265

ن کننده آب حق اولویت دارد و مالک آب نیست   ).3/518؛ شربیني، 2/958 ،(ابن ملَقِّ
شود و چه سبب حق اولویت ت بر آب بنابراین در فقه اسالمي حیازت چه سبب ملکی

شود، یکي از اسباب ایجاد حق الشِرب و حقّآبه است؛ زیرا از منابع آب  در بهره گیري
حق الشِرب و حقّآبه از حقوق مسلم شخص مالک آب و شخصي است که نسبت به آب 

  حق اولویت دارد.
  

  حقابهواگذاری مجانی 
تبرع یا نقل مجاني حقّ است. تبرع به معناي  ،از دیگر اسباب ایجاد حق الشِرب و حقّآبه

به شخص دیگر به صورت مجاني و  ،منفعت و حقوق ،بذل و اعطاي شيء اعم از عین
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وقف و  تبا نیت احسان و نیکوکاري است. تبرع مي تواند به صورت هبه، وصیو بالعوض 
توافق و تراضي بر  ،). مبتني بر آموزه هاي فقه امامیه1/432، د الرحمنباشد. (عب

» مهایات«بندي مشخص نوعي قرارداد در زمان ،استفاده از حقّآبه از منابع مباحات اصلي
تقسیم منفعت یک  ،). قرارداد مهایات2/116، ؛ مامقاني409 ،تذکرة عالمه حلي،است (

) 3/116، الروضةشهید ثاني، باشد (بندي مشخص بین چند نفر ميعین به صورت زمان
هاي زماني معین که مبتني بر بنابراین استفاده از حقّآبه توسط افراد مختلف در بازه

و عقدي غیر » مهایات«و بذل و از مصادیق قرارداد » تبرع«توافق و تراضي است، نوعي 
عالمه شود ( الزم است که موجب انتقال مالکیت نشده و صرفا باعث اباحه تصرف می

هر یک از  غیر الزام آور است؛توافقي  ،از آن جا که این قرارداد). 409 ،تذکرة لي،ح
مي تواند توافق را فسخ کرده و از  ،طرفین که قصد رجوع به حقّآبه خود را داشته باشد

  ).409، تذکرة عالمه حلي،حقّآبه خود استفاده کند (
مورد اجازه واقع شده » رعتب«در فقه مذاهب چهارگانه نیز ثبوت حق الشِرب از طریق 

برداري کند (مرغیناني، است و شخص مي تواند به فرد دیگر اجازه دهد تا از منابع آب او بهره
را قراردادي غیر » تبرع«) جمهور فقهاي مذاهب، 10/81ابن همام، ؛ 12/321 ،عیني ؛4/389

؛ تویجري، 4/389آور دانسته و براي مالک حقّآبه، حق رجوع قائل هستند (مرغیناني،  لزوم
قراردادي لزوم آور » تبرع«و  ). اما از دیدگاه فقهاي مالکیه؛ مالک حقّآبه، حق رجوع ندارد125

دار؛ در است؛ زیرا توافق آنان یا به صورت مطلق و غیر مدت دار بوده، یا به صورت مدت
غیر  دار بودن، مالک حقّآبه در طول مدت قرارداد حق رجوع ندارد و در صورتصورت مدت

برداري باید اجازه دهد مدت زماني که در عرف و عادت مي توان از آن بهره ،مدت دار بودن
  ).414- 2/413حق رجوع دارد (تُسُولي،  ،کرد بگذرد و بعد از آن مدت

ذکر این نکته ضروري است که فقهاي حنفیه انتقال حقّآبه در قالب هبه و صدقه را 
عي،  ؛12/338 ،عیني ؛4/391غیناني، ؛ مر6/190دانند (کاسانی،  جایز نمي یلَ ؛ ابن 6/43زَ

  دانند. ) زیرا حقّآبه را از حقوق مالي نمي6/445، ن؛ ابن عابدی8/246 ،البحر الرائقنجیم، 
  

  و وصیت ارثانتقال حقابه از طریق 
  در فقه اسالمي انتقال حقّآبه و حقّ الشِرب به وسیله ارث به دو صورت متصور است: 

. ارث بردن صرف حقّآبه. صورت اول در جایي است 2قّآبه به تبع زمین؛ . ارث بردن ح1
از  ،که مالک زمینِ داراي حقّآبه از دنیا برود، در این صورت، زمین و حقّ الشِرب آن
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طریق ارث به ورثه منتقل مي شود و سهم هر وارث از حقّآبه به نسبت سهم االرث هر یک 
) و صورت دوم در جایي است که فرد 4/180 ،؛ ابن براذعي4/470متفاوت است (مالک، 

مالک، زمین را به صورت مجرد از حقّآبه بفروشد که در این حالت حقّآبه آن زمین در 
ملکیت مالک اول باقي مانده و بعد از مرگ به ورثه او منتقل خواهد شد. فقهاي حنفیه که 

دهند (کاسانی، جازه نميدانند و فروش جداگانه آن را احقّ الشِرب را از حقوق مالي نمي
؛ مرغیناني، 6/190اند (کاسانی، وسیله ارث تصریح کرده به )  به انتقال حقّآبه6/189
با این تعلیل که عدم جواز  )8/246ابن نجیم، البحر الرائق، ؛ 12/338 ،عیني ؛4/391

همانطور که حق قصاص قابل  ؛فروش حقّآبه مستلزم عدم انتقال به وسیله ارث نیست
  ).6/445؛ ابن عابدین، 10/87نیست اما با ارث منتقل مي شود (بابرتي،  فروش

از دیگر اسباب انتقال حقّآبه، وصیت به حقّآبه است. در فقه اسالمي وصیت به حقّآبه 
) همچنین فقهاي حنفیه که وصیت به 5/467زحیلي، امري مجاز شمرده شده است (

حقّآبه را مجاز نمي دانند اما وصیت به  فروش حقّآبه را جایز نمي دانند زیرا اصل فروش
  .)12/338 ،عیني ؛4/391، ؛ مرغیناني6/190حقّآبه را جایز مي دانند (کاسانی، 

  
  گیري نتیجه

  شود: مبتنی بر مطالعات انجام شده در این مقاله، نتایج ذیل حاصل می
ستفاده و حقّآبه یا حق الشِرب در فقه، حظ و نصیب و بهره از آب است و یا نوبت ا) 1

  انتفاع از آب براي آبیاري زمین، درخت و مزرعه است. 
توان منبع آب که متشکل از مکان، آب و دیگر عناصر طبیعی  رسد می به نظر می) 2

است را از مشترکات عامه دانست و آب موجود در این منابع را از مباحات اصلیه دانست 
قانون اساسی  45وجه به اصل که حیازت، احیا، خرید و فروش آن جایز است و با ت

مصلحت عمومی و نفی «که مطابق قاعده » قانون توزیع عادالنه آب«جمهوری اسالمی و 
طراحی و تصویب شده است، ماهیت فقهی آب به عنوان ثانوی به اشتراک » اختالل نظام

 برداشت کرد. ،توان بدون اذن حاکم اسالمی از این منابع عمومی تغییر یافته و نمی
قّآبه از جمله حقوقي است که قابل نقل و انتقال است، و خرید و فروش آن ح) 3

مجاز است. معاوضه حقّآبه از آبهاي مباح، جایز بوده و فروش حقّآبه به غیر، توسط مالک 
آب، توسط برخی از فقها تحریم شده و برخی دیگر فروش آب را به صورت پیمانه شده 

خرید و فروش حقّ الشِرب به صورت اند. مرده(مکیل) و یا وزن شده (موزون) مجاز ش
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منفرد، در نزد فقهاي حنفی ممنوع است زیرا ایشان برای حقّآبه مالیت قائل نیستند و 
  حقّ الشرب را از حقوق مالي نمي دانند.

در فقه اسالمي حیازت چه سبب ملکیت بر آب باشد و چه سبب حق اولویت در ) 4
از اسباب ایجاد حق الشِرب و حقّآبه است؛ زیرا حق  بهره گیري از منابع آب بشود، یکي

الشِرب و حقّآبه از حقوق مسلم شخص مالک آب و شخصي است که نسبت به آب حق 
  اولویت دارد.

از دیگر اسباب ایجاد حق الشِرب و حقّآبه تبرع یا نقل مجاني حقّ است. تبرع مي ) 5
اده از حقّآبه توسط افراد مختلف تواند به صورت هبه، وصیت، وقف و اعاره و باشد. استف

و بذل و از » تبرع«هاي زماني معین که مبتني بر توافق و تراضي باشد، نوعي در بازه
و عقدي غیر الزم است. فقهاي حنفیه انتقال حقّآبه در قالب » مهایات«مصادیق قرارداد 

  هبه و صدقه را جایز نمي دانند.
. ارث بردن 1ارث به دو صورت متصور است:  انتقال حقّآبه و حقّ الشِرب به وسیله) 6

  . ارث بردن صرف حقّآبه.2حقّآبه به تبع زمین؛ 
از دیگر اسباب انتقال حقّآبه، وصیت به حقّآبه است و در فقه اسالمي وصیت به ) 7

 حقّآبه امري مجاز شمرده شده است.
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