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 عبد الناصر بن خضر ميالد

 ماليزيا العاملية،جامعة املدينة  -كلية العلوم اإلسالمية  وأصوله،الفقه  ختصص

  abdul.nasir@mediu.edu.my الربيد اإللكرتوني:

 ملخص البحث

وّدد و ي و دد   شويعةددإلسالموي اددرّامويعّددإل  عويعجددإل و دد   عوقددحوَددال سفددبواج تدد شويع دد ْعوالحدد 

سددد وإعددد ويع دددر وايع  ددد َإل واقدددحو وّددد وّدددوو دددر موازوس دددازوّيددد لوّ  ز دددموااوّ. و اإزيعدددمو ددد  

و كجمواواَ  ّ دد واّ  صددحظ و  دد ويعجفدد ّو  دد واايصددإلويعددا   َإلصددتوك ددشويعةددإلسالمويعيفدد 

عةدداا عوايعإلَكددموادداوويع دد ْعون صددمو  ددحّ وس ددازوكعددشوادداوويعةددإل   وحاكدد وسك  ا ددمو  دد وي

و صددالوعاصدد وإعدد و دد وصدد َلوَ ددموّفددإلزينوّكاددلينوع جصدد وعددموّ  ددمو ا يفددك مواككااددلّو دد  

يعواقددحوس ددإلاوع دد وّددوو يع صددإل وا ن ادد ل وع ددووظددةّويع يفددكمواقيفددكمويع عدد رباوقددحوكاقددعواددإللن

طددايل عواقددحوك دد ااوظددةيويع جدديواادد زوّ ظاددمويععددإللويعكدد  عوّددوويع يفددكمعواظدد وظدداويعكدد  عو

اكددمعوااويرّددإليزوّالددن عو دد و ددإللوع ج ادد ويع ددااواةددرزوقيفددكموّدد وّددوويت  فدد  عوااو  دد ويع 

ّدد وقددحوس ددإلاو  دد ويع يفددكموو- ددةعش-حاددمواددإللعوادداي و دد زويععددإللو  ّدد  وااون صدد  عواك دد ااو

االددحويت   دد  وّ  ددد وّددوويعالدددايللويعكدد. وإلطوحا دد ويع دددبوك   ددلويعكال ع دددمويعةددإل امويع  ّ دددمو

يعالددايللوك كيدد واويعّ ددقواويع يفددكمعوع دد عوّددعواادد زوّاقدديفويعةددإل واوظددةيويعةددرزعواظددةّو

سدددووااواصدددا مواالدددحويع يفدددكم واقدددحو ايعّددد وعوايتاددد ج  اواالدددحويع يفدددكمعواد دددالو ادددلوااو ل

ياددد حاويع جددديوا ع  ددد  ويع دددإلس عوايعيفددد مويع  اسدددمويعةدددإلسفمعوايعكال كدددحوّدددوواقددداياو  كددد  و

ويعكددةيظلعواكاصدد ويع جدديوإعدد وّ كا ددموّددوويع  دد ريواظك دد وا ددموتوس ددازوقيفددكموّدد وحاددم

حيفددد  واإزو ددد زوكعدددشوا ع إليادددبعوعكددد وحادددموّدددووإكدددر ويعكددد اواإاددد   معويعدددة وظددداواَدددحو

 يععإلاليشويع كسواويعةإلسالموي ارّام 

 يععإللوو–يعحسووو–يعاصاموو–يع ع  وو–يع يفكموويعكف  َام:يع  ك شو
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The Harm caused by the judicial Division 

and its emergent Consequences 
 

By: Abd Al-Nasir ibn Khidr Milad 
Majoring in Jurisprudence and its Principles, Faculty of Islamic Sciences - 

Al-Madinah International University, Malaysia 

Email: abdul.nasir@mediu.edu.my 

Abstract 

   The honorable Islamic Sharea includes everything that meets the 

needs of the people, removes the hardships facing them, and removes 

all things that could cause contention or lead to discord. Islamic 

Sharea, which is tolerant in its rulings and intentions, has been keen 

on preserving the bonds of friendliness and compassion among 

people. When those bonds are between partners who possess a lot in 

common, the division and distinction of each share so that every right 

holder gets his due share and assigned right so that he becomes free 

to do whatever he wants. However, this judicial division may cause 

harm, and an emergent order may arise. This research is designed to 

clarify the types of harm that prevent the division as well as usufruct, 

or lead to decrease the value or both. Then, the research displays the 

dominant opinion regarding the division that leads to such harm, 

whether it is public or private harm. In addition, the research deals 

with the symptoms affecting division that may arise after its 

completion and that requires full legal treatment through clarifying 

the stance of Sharia in this regard. These symptoms involve the 

mistaken division, injustice, and entitlement after division and the 

appearance of a defect, debt or will after the division. The research 

has sought clues from the Noble Qur'an, the Noble Prophet's Sunnah, 

and the accredited opinions of scholars. The research has found out 

a set of results. The most important of which is that it is not 

permissible to carry out any division that may inflict corruption even 

if it is agreeable because it involves disperses and wastes money 

which is one of the five necessities in Islamic law. 

 

Key words: Division - judiciary - will - debt- harm.  

mailto:abdul.nasir@mediu.edu.my


  

  1035   
 

 اء وطوارئهاـقسمة القض الواقع يفالضرر 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

 تقديم
إلوطإلس ويعيفددال  طوع يفدد ع اوعواا  لوادد ا ويع حيوع ال عكاوعواتال ويعجكحوو هللول ويعال عكاوعوسليفدد 

يعيفرّمواويكو   وظح  وااوحويعكإلا او وااص وبوااا و و   ويعك الاثولَكموع ال عكاوعوناإلون   وو

الاددبويهللو وو اواا مويع او اووووعيهللواتكالاوعويعإلَكمويعك حيطوايع الكمويعكيفددحيطوّوول ويعال عكاو

يع  ظإلسوعوايعصددج اموايع  االاوعواك االا  وايرركمويع حيطويعك حسواوواسَيفدد زوّ شوس ولا  وإع وسااوو

ويعحسو 

وعععوبعد

وو وّ وسفبواج ت شويع  ْعوالح عويعجإل و    عواإزيعمو    ي و    شويعةإلسالموي ارّامويعّإل  ح حوَال

ّ  ز ّي لو س ازو ازو ّوو ر مو يعةإلسالمووّ و ك شو اقحوَإلصتو ايع   َإل و يع ر و إع و سن و ّ. و ااو  مو

وايعإلَكموااوويع  ْعون صمو  حّ وو كجمواواَ  ّ  واّ  صحظ و   ويعجف ّو   واايصإلويعا   يعيف 

و صالوعاص وإع و  وو س ازوكعشوااوويعةإل   وحاك وسك  ا مو   ويعةاا عوا يفك مواككاالّو   

يوع جص وعموو يوّكالن ّ  مويع صإل وا ن ا ل؛وح  ج  وّ  صحويعةإلسالموي ارّاموص َلوَ موّفإلزن

ّوويعالك و   ويع  كامواكج ا وا يإلويا ف  طوّوويرّركويعك   فموع   ْواكإلي  طوازويعةاا وظاوو

غاإلو ااو و ّ  اتن ااي و  زو يعك او اتلي و ّوو كةك و  وتل و يعةب و   وَص و  رالمو يَ اي و

وّ  اا 

اا   و ياإلط س ةرو وو ايعةاا و ايعإلظوعووظةيو اي ت لطعو ايعةإلي عو ايع اعو يعك شعو ّ   و إل مو :و

ص وو ايعاصامعوايعكاإليثعوايعةفالموا جاوكعش   واع ةيو  زويعك اويعة رعوظاّو وسج ا و   َو

  رالمو  ع صيفوايعإلاعوايعيفحْوايعالةإلوا جاوكعشوّوويعجص واو  وتل وّوواتلي ويعك اعوو

و  زوااوغاإلوّ  اا  وّ  اتن

يوع  دلي وواعك و  زويعةاا وّ عويا  لاويرّإلواإلالطويع جيو وواا ر واا ايشوإزيعموو-غ ع ن -ي لن

يع بوظبو   لطو ووككاالواإحإليزوووعاّوويرا   ويعك. وسموإع وإ    ويعةاا :ويع يفكمووعظةيويعةاا 
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ير ص   واالع  و وواالضوارسموااا موّوواا ر ويع  لرمعو  ع ا وااويعاززوااويعكيف َموا جاوو

وايَحوّوو-ت  لوي ت  لو  حويع  ا وإع ويع ع  وون صمواو-كعشوو    واظةّويع يفكموكك ووو   

يعةإل   وّوويع صإل وحاك وسيف ج مواجيفلوين ا لّعواكعشوا ع    وّوواا ويعكة ل موا يإلطوو

ويرسح واّي لويعك  ز م وح بوكاحوإلوع  وايَحوّص ج موا ك ع  واحازوّ  ز  

صحلوق  واّ   لوااوويعةإل   وواّك وس إللّو وا  وازويعايقعو  ظحوو ويعةاا وغ ع ن ّو وس ازّو    واز 

ّك وقحوس. و واواغ لويرَا زوإع ويع ر وايع دلي وَ  وااووي ناطوايرق ل وااحإلي ويراإلطوو

طوايعإلَكمعو ف دن و   ولاحويعكا   وويع جيو ووا ا و     وكعشويعةاا عَو يعايَحطعوح  زوتواحّو

وا  عويع إلس واّ ّمو   ك واّ ووكعش ا  ةويع ر وااوويع  ْو

صتوظةيوو اعك و  زويت  إليكواوير ا زوّ. سن وإع ويع   ز وا يإلوّوويعك  حعويعج ص موّ معوح حونص 

ّوويعإلا  وايعال  ليشو  عحالوايرللوا جاوووو"إزيعمويعةاا واوير ا ز"يع جيواويع ظإلواوّيفرعم:و

وكجحسحويعكإلي وا ع يفكمعواك ااف  ووو-ويع ع  ن صمواوت  لوي ت  لو  حويع  ا وإع و-وكعش ّ   اتن

ح  ان عواَ ك  عوااا زوا اي   عوايععإللويعك  عوّووإتإلير  عواّ وقحوس إلاو  ا  وّوو ايللواالحوو

وإكك ّ   واكعشوّوونراوّ وسركب:و

ويععإللويعك  عوّوويع يفكم و:األولاملبحث 

واحاموّ    ز:

وّ ظامويععإللويعك  عوّوويع يفكم وواملطلب األول: 

وقيفكموّ وحامواإلل وواملطلب الثاني: 

واحاموحإل  ز:و

وقيفكموّ وحامواإللو  ا ووالفرع األول:  

وقيفكموّ وحامواإللون ص ووالفرع الثاني:  

وطايل ويع يفكم و:الثانياملبحث 

واحاموا موّ  عل:

و  ايويعّ قواويع يفكم وواملطلب األول: 
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و وواويع يفكم   ايويعّوواملطلب الثاني: 

ود الو الواالحويع يفكم وواملطلب الثالث: 

ود الويتا ج  اواالحويع يفكم وواملطلب الرابع: 

ود الواصامواالحويع يفكم وواملطلب اخلامس: 

س وواالحويع يفكم واملطلب السادس:  ود الو ل

واحاموحإل  ز:و

س ووق  وكصإل  ويعال م ووالفرع األول:   ود الو ل

س وووالفرع الثاني:   ووواالحويع صإل  واويع إل م د الويعح 

 مشكلة البحث: 

ك كووّةدد  موظةيويع جيواواظكامويع يفددكمويع عدد راموااوويرحإلي وااويع ك   شعواكعشوايفدد لوو

يععدإللوويع لي  شوايع رح شويع بوك ةدلوااوويع  ْواوظةيويعصدح عوعةيوسيفدال ويع  َيوإع واد قو

كلس وظةّويع رح شوااوك ر  ظ  عوايع بوّوو ر   وازواطايلر  ووظةّويع يفكمويعك  عوّو

 البحث:  
وك كي واائ مويع جيواويرائ مويآلكام:

 ؟يععإللويعك  عوّوويع يفكمّ و -1

 ؟ طايل ويع يفكمّ و -2

 أهداف البحث: 
وس ح ويع جيوإع :

واا زويععإللويعك  عوّوويع يفكم  -1

 اا زوطايل ويع يفكم  -2

 البحث: 
يتاددد  إليربويع ج ا بعوايعك  يويعك  لزعواجايوتكعو لي ويعف    واوياددد  حاويع  َيويعك  يوو

ّيفدددد رد ويع جديوّووّظد   د وّوو  دلويعف دمعوا دةعدشوتكعوا عدمويعف  د  عواقد لزوااووظدةّويآللي وو

واا ع   وعا   وإع وّ وسإليّوليتجن وّووات مو ظإلّ 
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 السابقة:  
وّووإَحيوتاي  معوظب:ووّوواظ ويعحليا شويع بويظ كتواحلياموظةيويعكااا وو

 ليادددموّجكحويع ةددد ال:ويع يفدددكمويع عددد رامواويع   ازويعكّإلابعوّ  المويع   حويع حسحطعوو -1

وا و2011يعحيلويع اع  عويع  المويعي  امو

 ليادموّجكحو  حويعإلَكوويععداس ب:واَ  اويع يفدكموااوويعف موي ادرّبوايع   ازويعكح عوو -2

و يلويعف مويع  ّالب 

ت ّالمويع   حووو- ليادددموّ  ل مو-ز:ويع يفدددكمويعإلاددد رامواويعال  ل ليادددموّ ززوتكا و كإلي -3

 2008  ا س/ح يف اوعولا عموع ا ويعك تيف اإلو-  امويعحليا شويعال ا وو-يعاط ام

 لياموّ  ل مو- لياموّ ززوّص  حوص  حوا الا واك لطويعكصإل :وقيفكموير ا زو -4

وا 2005ّ   مو يلويعيفراوووو لياموايا مويعال اطعويع يفكمويع ع راموع ال  لعويع  المويراع ع -5

 ليادمويعكصد ف وّ ز عوي  د  تشويعالك اموع  يفدكمويع عد رامويعال  لسمعولاد عموع ا و ا ااوو -6

جكحوو يعحلياددد شويعال ا ويعكالك مواوق  ازويعال ا وايعال  لعو دددال مويع   ازويع  صعوت ّالمّو

ا 2007-2006يرااعو  امويعال ااويع   ا اموايتق ص  سموايتت ك  امعو

َظوازواغ لوظةّويعحليادد شويعيفدد ا مويظ كتوا ا وّالاووّووا اي ويع يفددكمويع عدد رامعو ك واسر

يع يفدكمويع عد رامويععدإللويعك  عوّووا   وغ لو  ا  وع   لويع   ا عواككالوظةيويع جيوا رصدا و

 يع يفكمعوااا زو لي ويعف    وحا   ظةّووطايل وعواّوويع  َامويعةإل ام
س إل ويع جديو   ويعاتمويعكج و وع ك صددددحوّ دمعواازوك ازوحادمواالضوايهللوادددد جد  موااددددراوازو

ّووالي ووو´ويعكرّحويع   دددفمو ووظةّويعكيفدددرعمويعك كمعوإاددد حموعك واددد   بوع    اموحام؛وح هلل

يع صحوا  امويع  رزعواظاويع    وإع وااي ويعيف ا  
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 األولاملبحث 
 الضرر املانع من القسمة 

ّد ظادمويععددددإللويعكد  عوّوويع يفددددكدمعواظد وظاويعكد  عوّوويت  فد  عوااو   د ااواوظدةيوو يعك جديوااد زو

   ويع اكمعوااويرّإليزوّالن  و  و الإللوع ج ا ويع ااواةدددرزوقيفدددكموّ وحاموادددإللعواددداي و  زو

ّن وااون صن  وا يف ااحوكعشوّوونراويع ظإلواويعك   ا وويآلكاا و: ويععإللو  

 :من القسمة ماهية الضرر املانع: املطلب األول
يتكف اوَ صدد وااووتك الويعف    و   :وازويععددإللويعك  عوّووقيفددكمويع  إلوظا:و  صدد زوقاكمو

يع صددددادلعوا دحاويت  فد  وادمواالدحويع يفددددكدم؛واكعدشواكال  :وازويع د ر اووا ايزويع  إلو   وقيفددددكدمو

ويعايَحوّوويعإلا  وايرصدااوإكيوكعدإللوا  ويعةدإل   وااواالعد  و إزوو:- ق عايوظ -يع إل مواويعكج  

يععددإللويعك  عوّووي ت  لو   ويع يفددكموس ج  واالحاويت  ف  وا ع صددالواالحويع يفددكمعوااو  صدد زوو

و ويع اكمو   واتموس ج  وامويععإللويعف َش

ووي ت  لو   ويع يفدكمواكال  :وا موظ وو يوّ  الن ّو غاإلوا   وّ   فازواوّحيوي    لو  وّ  ك وادإللن

 وقيفدددكمويع إل مواالحاويت  ف  وا ع صدددالوحاك و  زوس  فعواموس ج  ويععدددإللويعك  عوّووي ت  لو  

ّةد إل ن واإزوع وك   وقاك معوااوس ج  وا  صد زويع اكموا ع يفدكمو ووَ اويعةدإل مواداي وي  فالايوامو

ّن وااوع وس  فالايعوااوس ج  واالحاويت  ف  واموااتموّوواتاّويع فع واع ةيو  زويع ر وااووو ّ يفددا

 

-وليتع:واايعك يفداطااوعمّ اوّجكحواوواَكحواوواد  ويعيفدإلنيفدبعوط المو يلويعكالإلحموع     موايع ازسعو 

ـــــ    1398ع  د زعويع  الدمويعيد عيدموو-اإلاشوا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ َد  ددددادمول ويعكج د لو   ويعدحلويعك  د لااو51/وو15اعو1978ووهـــ عوااا

يعكالإلاحموادددااَ  اموياوو  احسوااوعكجكحواّاوواوو كإلو  احسوويعة اإلوا اوو  احسوعوط المو يلويعكالإلحموع     مو

ــ  1420ع   زعويع  المويراع وو-ااإلاشو-ايع ازسععو ـــ ـــ ــ ــ عواااَ  ددامويعحادداقبو   ويعةددإلحوو433/و9اعو2000ووهـــ

وهـ   1421ع ةدددداموّجكدحواَكدحواوو إلحدمويعدحادددداقبعوط الدمو يلويعف إلوع   د  دموايع ةددددإلعويع  الدمويراع وويع  اإلااو
عواااّّ بويعكج   وإع وّالإلحموّال  واعف ّويعك    ااوع ةددامو ددكسويعحسووّجكحواوو513عوو512/وو3اعو2000

ـــــ   1415ع   زعو-ااإلاشو–يع  الويعةإلاا بعوط المو يلويعف إلو ــ ّ بو إلحويع إلقبووعوااايعك531/وو4اعو1995وهـــ

ّعويعةددإلحويع  اإلااوعمّ اواابوّجكحو  حويهللواَكحواووّجكحواووقحيّمويعك حاددبعوّ  المويعك  لواكصددإلعويع  الموو

و و220/و11عودوو1345وç  يراع و
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ععدددإللويعك  عوّوويع يفدددكموظ وظاو  صددد زويع اكموا ع يفدددكم وااوظاوّ وتك الويعف    واوّ ظاموي

َدحظكد وا يفددددكدموّ فإل نيوحاكد و د زوس  فعوادموّعويعةددددإل دم وااوظاو دحاويت  فد  وو س الدةلوّالدموي  فد  وا

وا ع صالواج ا و

واع  واوظةيو ر موّةيظل:

واملذهب األول: 

سإليوازويععددإللويعك  عوّوويع يفددكموظا:وّ وس الةلوّالموي  ف  واَحظك وا صددا موّفإل نيوحاك و  زوس  فعوو

ويععدإللويعك  عوّووي ت  لو   ويع يفدكموس ج  واالحاويت  ف  وا ع صدالوااموّعويعةدإل م و كال  :واز 

ّوووف    :واالحويع يفكموحاك و  زوس  فعواموّة إل ن عواإزوع وك   وقاك م واإع وظةيوكظلوتك الويع

عوايعإلايسمويراع و  حوي ّ اواَكحوعوايرصددحو  حويعةدد حالاماتك الويعك ع امويعج فام

و اووَ   

و:واستدل هؤالء

مويعحيلسمعوحفبويعالحااوإع و ازوكعشوادددإلل و وايَحوّ  ك و ن و   ويت  ف  وا  و   وات  وعارزو   

 حيلوصددّاإلطوإكيوقميفددكتوَصدد وع  وايَحوّ  ك وو"وواا موّ فبو ددإل ن  وااوظةيوس ااويعلل ةددب:

ّااددعوتوس  فعوامعوق اواااوّجكح:وااوس  فعواموتو   واتمويعحيلسموا و   واتمويعك ل اموا جاوو

و "  وق ا:وكعشواإللعواا موّ فبو إل ن وعكعش   

 

اايع  د سدمو ددددإلحويع دحيسدمااوعكجكا واوواَكدحواووّاادددد واوواَكدحويعجيفدددداوويعكالإلا وا دحلويعدحسوويعالا بووو

و 422/و9عواااَ  اموياوو  احسوااو424/و11اعو2000  /هـ 1420يعج فبعوط المو يلويع  لويعال كاموو

و و512/و3ااَ  امويعحااقبااو 

رابويعجيفدوو  بوّجكحواووَ الويعك ال  ويع صدإل عوواايعج ا ويع  اإلواوح موّةظلوي ّ اويعةد حالباا 

و و252عو251/وو16اعو1999-هـ  1419ط المو يلويع  لويعال كامعوو

و و116/و9اايعكّ بااوتاووقحيّمو 

جكحواوو  حويهللويعلل ةدددبويعكصدددإل ويعج   بعو يلويعال ا  زعويع  الموو  اا دددإلحويعلل ةدددبااوعةدددكسويعحسوّو

و و294/و7عواو1993و- هـو1413يراع عو
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و و   ويعك فالموادإللوس إل وّ إليوي كر و وظةيوحعدرن اعاوو":وواملبدعوت  وا وااوظةيوواز 

يعوحروإت د لور دمواددددإللوس إل وو اّ ووازوس  فعوادمواو ددددب وغاإلويعدحيلوااوتوسك ووازوس  فعوادمو يلن

و "ّ إليوي كر 

 املذهب الثاني:
ّن وااوتعوا :وازو سإليوازويععإللويعك  عوّوويع يفكموظا:و   ويع اكموا ع يف وااي وي  فالايواموّ يفا

قيفددكمويع إل موظا:و  صدد زوقاكمو صددالواَحظك وااو  ا  ك و  صددن وويععددإللويعك  عوّوويع  إلو   وو

ح َةدن عوَ  وعاو   توقاكمويعحيلوّ رمواعاوقميفدكتو   شوقاكمو  و صدالو ر اووع وكم يفد  وا :و

ازويعك  عوّوويع يفدددكموظا:وازوك   وقاكمو صدددالواَحظك و ووَ اويعةدددإل معواددداي وي  فالايوامو

ّدن وااوع وس  فالايوادم واإع وظدةيوو ّد اواَكدحواوووّ يفددددا كظدلواالضويعج د ا دمعواظاويعإلايسدمويعيد  ادموعم

و  واظاويعاتمويرااواوّةظلويعة حالامَ   

 واستدل هؤالء:
و ددإل ن  واقحوق اويع  اكب:وو

ّم  يفا ايععددإللويعك  عوو"ارزو   وقاكمويعك يفددااوا ع يفددكمواددإللعواظاو

و ددإل ن عواادداي ووّووقيفددكموي ت  ل:و   وقاكمويعك يفددااوا  عورزو   وقاك مواددإل
لواظاوّ  يفا

ّن وااوت و إل ن " واس ااويعلل ةب:وو"ي  فالايواموّ يفا
ّم  ليفا يعواإ مو واإللن و و"إكيوّي وكعشوسمالح 

 ونوقش هذا:
:و   ويع اكموس.  وإع وا رزويع يفددكموغ ع ن ؛وحاتلواتوسال  إل و ك وار مارزوي    لوّالا لويععددإللوو

 

و و116/و9اايعكّ بااوتاووقحيّمو 

اايعك دح واو ددددإلحويعك  عااورابوإاددددجد اواإلظد زويعدحسووإاإليظا واووّجكدحواوو  دحويهللواووّف حويعج   بعوو

و و122و/10ووا1980هـ   1399ع   زو-ااإلاشو-ط المويعك  لوي ارّبو

و و295/و7عوااا إلحويعلل ةبااو116/و9اايعكّ بااوتاووقحيّمو 

و و252/و16اايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و 

اا ة  ويع    و ووّ ووي ق   ااوعك صالواووسا سواووإ لسسويع  اكبعوّ   مو ليلوّص ف ويع  زعويع  المو 

و و3264/و9اعو1997وو-هـ  1418يعي  امو

و و294/و7اا إلحويعلل ةبااو 
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و الاياواإللويعةإل معوحاصاإلو  عكالحااازواإللو   ويع اكموس   إلو

 أما املذهب الثالث:
موّ وّووو ويععددإللويعك  عوّووقيفددكمويع  إلوس ج  واالحاويت  ف  وا ع صددالواالحويع يفددكمواات  حاإليواز 

ا :وادددداي و د زوكعدشوا الدةلويت  فد  وكيكدموااو د زوا   ويع اكدمواد ع ليفدددد  وحد ععددددإللوووو؛اتاّويع فع

كج ويعايَحوظا:واتوس   وحامواالحويع يفدددكمو فعواج اعوا :وا موتوويعك  عوّووقيفدددكمويع عددد  واويع

 واظاويعاتمووعوااالضويعك ع امس  فعوا صددا مواوت موانإلي واإع وظةيوكظلواالضويعج فام

و ويعي  و  حويعة حالام

 واستدل هؤالء:
 ؤّوّ  فالن وامواويع ك مووار موإكيوي  فعواالحويع يفدكموااتموّ وح حوي  ف وادإللويع يفدكمعورزويعةدإلطوا 

ايعك صددددا وازوس  فعواموّوويعاتمويعة و  زوس  فعواموو"اإ موَ صدددد  وااوظةيوس ااويعةددددإلاا ب:وو

ق    عواعاواسَحيثوّإليح    واإزويَ ايوإع وإَحيثوائإلوااوّيفدد اقحعواكايفددإلوت  ف  ويععددإللوّعوو

و و"كايفإلوكحيلكوّ ويَ ايوإعاموّووكعشوارّإلوقإلسل

ّد اوي َدحوإّ د زويت  فد  وادموّوويعاتدمويعدة و"ع اا :وواقد اوي  توسةدددد إلطوحاكد وسصدددداإلوع د واي

و "  ز

 
 

 

و و122/و10ليتعواايعك ح واو إلحويعك  عااوتاووّف حو 

و و425/و11اايع   سمو إلحويع حيسمااوع الا بوو 

هـ   1414اايعةناإلطااوعةد   ويعحسوواَكحواووإ لسسويع إلياعوط المو يلويعّإل وي ادرّبعويع  المويراع وو
  حوا   سمويعك  صدحااوعكجكحواوواَكحواوول دحويع إلط بعوّ   مواّ  المووعوااااحيسمويعك 193/و7اوعو1994و-

و و266/وو2اعو1975وهـ   1395ّص ف ويع  ابويعج  بواكصإلعويع  المويعإلياالمو

االاادمويع  ع اووا كحطويعكف اوااورابوز إلس وسجا واوو دإل ويع اا عوط المويعك  لوي ادرّبعويع  الموو 

و و217/و11اعو1991هـ   1412ع   زو-ااإلاشو-يعي عيموو

و و531/و4ااّّ بويعكج   ااو 

و و217/و11االاامويع  ع اووا كحطويعكف اوااو 
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 ونوقش هذا:
َد عدمو َد عدمويت  فد  واد ع صددددادلواوت دموانإليوغاإلويع بو د  دتواو ادرزويع ااواد    د  ويععددددإللواو

ااويعةددإل معوس ال للوّعويعك صددا وّوويع يفددكمعورزويعك صددا وا ع يفددكم:وك كا وّ  حعويعك شعو

ويع ااو و وواز   حاويت  ف  وا عالاوواو  ويراتموكفاستوع ةّويعك  حعوحروس  فبويععإلل وظةيوحعرن

يوتوّكإلوع  وّعوإّ  زوكجصدددا موا اعوااو ا   ف  ويععدددإللواعاواسَحيثوّإليح وسإل و  اموّ وعاوا  و يلن

و إت لطعوع وسصحو   ويعصجاحو  حويعة حالامعوح ر و   تويع يفكمو ةعش 

 الراجح:
؛واظةيوّ وق اواموي ّ اواَكحواووَ   عوو-كالةلويت  ف  وا   ويع اكم-ظاوي    لويرّإلسووتكاالن و

َدحوّووو"اظاويعاتدمويعيد  و  دحويعةدددد حالادم؛وح دحوقد اويعكد ال  :و واي ايعاتدمويعيد  :وازوسمال  إلو د  

ي  واق اويعلل ةدب:وو"  صد زويعك فالموااو  صد زويع اكمعواظاوا د مورزواو  وايَحوّ  ك وادإللن

 و"اد ظإلو راواَكحواولايسموَ   :وي    لظك وق ا:و  وقيفدكموحا  وادإللعوتواليوقيفدك   "

وايهللوكال ع وا    

 قسمة ما فيه ضرر: املطلب الثاني
ّ و يو   إلعواقحوس ازوظةيووقحوس ازويععدددإللويع  كيو وويع يفدددكموادددإللن  وتوس  و دددإلس ن و ازويآلنل

و يون صدد  س يفوا إلّو  حواَحويعةددإل   و ازوغاإلّ واادد الإللوع ةسوويتَ ك عا وواو ويععددإللواددإللن

ويعفإل ا وويآلكاا و:

 قسمة ما فيه ضرر عام: الفرع األول
س   يفوَ  وّ وحامواإللو  اوا ن ر وّ وإكيو   تويع يفكموقيفكموكإليلوااو   توقيفكموإت  لعوو

و حط ووّك وسيف  لاواجيويرَ  اويعك ال  موا  وّ  ك واوظةيويع صاصو    َِ و   و

و:وأوًلا: قسمة الرتاضي

ين  يفويعف    واةرزوتايزويع يفكمويع بوا  واإللو  اواوَ عمويع إليابوا حاوتايزظ ؛واع  واوو

 

و و532عو531/و4ليتع:وااّّ بويعكج   ااوع ةإلاا بو 

  16/252اايعج ا ويع  اإلااوو

  7/295اا إلحويعلل ةبااوو
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وظةيوقاتز:و

و:والقول األول

سإليوا موتوس ازوع ةإل   وازوس يفكايوّ وحاموإا  اويعك فالموا ع  اموا ع إليابعواس ازوازوس يفكايوو

واإزوا يوإع و   ويعك فالمويعك صا طوّ م واإع وظةيوكظلويعك ع امووّ وتوس   وّ فال موا ع  امع

و وايعة حالام

و:وأما القول الثاني

حاإليوتايزوقيفكموّ وحامواإللو  او وويع إليابعوااي وا  و فالموا ع  اموااوكّاإلواالضوااص حم؛وو

واإع وظةيوكظلويعج فاموايعج  ا م و

ي اإليلوار فيف  و  حويع إليابعواظةيو ر   واَحظ ورزويعج وو:وإزويعةإل   وسك  ازووقال هؤالء

ع  واتوس الحيظ وإع وغاإلظ واظ وا ليواج ت ك  عوارزوي  يف زوّ ا إلواويا اف  وَ مواإا  عمو

وو و وواز  ووس حاو   وإكر وّ عم وظةيوحعرن ّل ّ وع وس ال  واموَ ويعّاإل وايع  ابوتوسك عوا ع ع  و

و فععواظاو   ويرق واويع    وّوواا ويعكة ل ميع يفكموتوك  اوّوو ا و 

و:والراجح

ّ وكظلوإعامويعك ع اموايعة حالاموّو:وا موتوس ازوقيفكموّ وحاموحيف  وَ  واعاو  زوكعشوا ع إليابعوو

ّ  وّ وو يوا عةإل   وتكاالن واظاوّ  بو  م وا واإللن اكعشوعك وحاموّووإكر ويعك اواإا   معور موسمالح 

  وّ فال معوح  ازوقيفك موا ع إليابواكعشو ّ  زويت  ف  واموااتموّوواتاّوك ّاإلوصف موااوك 

ويت  ف   وايهللوكال ع وا    و

 ثانيا: قسمة اإلجبار:
ين  يفويعف    واةرزوّحيوتايزوقيفكمويع ع  واويعكج ويعايَحوإكيوكعإللو  وايَحوّوويعةإل   وو

 

و و191/و7اايعةناإلطااوع  إلياو 

و و531/و4ليتع:وااّّ بويعكج   ااوع ةإلاا بو 

يعج فبووليتع:واااحيرعويعصددد  رعواوكإلكالويعةدددإليرعااوعمّ او ر ويعحسوواابوا إلواووّيفدددالا ويع  اددد   

ـــــ  1418ع   زوو-ااإلاشو-يعك  لواك شويعال ك  عوط المو يلويع  لويعال كاموو ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ عوااا ةدددد  وو26/وو7اعو1997هـــ

و و3265/و9يع    ااوع   اكبو
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وّ فالموحام؛واع  واوظةيوّةظ  ز:وا ع يفكمويعك إلكلو  ا  وي اإليلعوايف لوك الاعموَ  وسص حوت

و:املذهب األول

سإليو حاوتايزوقيفكمويع ع  واويعكج ويعايَحوإكيوا  شوإع وي  يف ّموإع وّ وتوّ فالموحامعواكعشو

ّوو ايَحو ا  و اإللو ك الاعمو او إكيو  زو يعايَحو و يعكج   او يع  إلو قيفكمو س ازو ا مو ّال  :و    و

تك الوو كظلو ظةيو اإع و يعج فاميعةإل    و ّوو يرصحو  حوايعك ع اموويعف    و اظاو عو

و ايعج  ا مويعة حالام

 واستدل هؤالء مبا يأتي:
كال ع :1ا قاعمو  ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژوواو

يع إلسكمود ظإلطواويعحتعمو   و حاوتايزوقيفكمويع  إلواويعكج ووژ  ڭڭ  وح ةّويآلسمو

يهللوو رزو ا عةإل   عو يععإللو إعج او إع و ك يفاكمو ا يو إكيو ا اعمووو_´-يعايَحو يعكع لطو  ف و

و  ژ  ھھ ھ ژوكال ع :

وواواك وو2ا ِل ووصح  ح  ويع  م
اِلاحا والاِبوال و  ويهللِو¢ ل اال ام ولل :وووو‘ووعوالز  »ال َضَرَر َوَلا ِضَراَر، َمْن َضارَّ قل ال

 

و و19/و7عوااااحيرعويعص  رعااوع   ا  و12/و15اايعك يفاطااوع يفإلنيفبو 

اووساادديفويعال حل ويعّإل  طبعواابوواايع   واي   ا وعك  صددإلون ا ااوعكجكحواووساادديفواوواابويع  ادد ووو

ــ   1416  حويهللويعكاياويعك ع بعو يلويع  لويعال كامعويع  الم:ويراع عوو ــ ااّايظلويع  ا و عوا346/و5عووا1994هـــ

عةدإلحوّ  صدإلون ا ااورابو  حويهللوّجكحواووّجكحواوو  حويعإلَكوويعكّإلابعويعكالإلا وا عج   عوط المو يلو

و و266/و2عوااااحيسمويعك   حااوتاوول حو338/و5اعو1992ـ -ه 1412يعف إلعويع  المويعي عيمو

جكحواوواابووعوا203/و11االاامويع  ع اوااوع  اا وو اا   سمويعكج   وإع و إلحويعك    ااوعةكسويعحسوّو

عوواو1984و-دددددددووç  1404و–يعال د ْواَكدحواووَكلطو ددد د  ويعدحسوويعإلّ بعويع د  دددإل:و يلويعف إلعوااإلاشعوطواناإلطوو

و و8/285

و و494/و11اايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

و و12االطويع يف  :ويآلسمو

ليتع:واااَ د اويع إل زااورابوا إلوّجكدحواوو  دحويهللعويعكالإلا واد اوويعالإلابويعكد ع بعوط الدمو يلويع  دلوو 

و و453/وو1عوع   زوو–وااإلاش–يعال كاموو



 

1046 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 وح ةيويعجحسيوسحاو تعمواياجمو   و حاوتايزوقيفكمووَضارَُّه اللَُّه، َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ اللَُّه َعَلْيِه«

و وو  ا  ك عواكعشو يوارَحويعةإل   وحعرن يع  إلواويعكج ويعايَحوإكيو  زوك يفاكموسجحثواإللن

و وإل ن وح  وس  إلويعكك  ِعو  ا  رزويععإللوّإلحا و و

رزويععإللوّك ا و إل ن وح  لويع كاعوع عإللواإزو  زو  وايَحوقحوو"ااوظةيوس ااويعةا   :و

اس ال و":ووشرح فتح القدير وات  واوو"لابواعإليلو فيفمعوع ووتَو  وعإلا رمواعإليلوغاإلّ

يوعالحاويع  إلو   ويع يفكم  واقحوصإلحواكاتلوظةيويعجحسيوّعويآلسمويع  اإلكبواو"كعشوّحيلن

و "اإزو  زو  وايَحوسيف عإلوعصّإلّعوع وس يفك  "َاووق ا:ووشرح العناية

وووصح واواك وو3ا ِحسيا واِجل وإِعلب  طِ:والِزوي   مل  اإلل
ِّ
وإِعل ويعكم الل ِاسلملو ل للل ّم و ال  لمل:والز  وا ِوو م

طِ اإلل
ِّ
ِلويعكم

ي او ل كِ ل  وال و  وو ل

اِاويهللِو ام ولل و 
ِّ ِكال  لممو :وو‘ووال طم اإلل

ِّ
وإِعلا ِمويعكم :وحل ل للل َوَكاَن َيْنَهى َعْن ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرِة السَُّؤاِل، »   وعوقل ال

 وح ةيويعجحسيو  واو حاوتايزوقيفكمويع  إلواويعكج ويعايَحعوط عك وا  شو«َوِإَضاَعِة امَلاِل

 

اايعكيفددد دحلكو   ويعصدددجاجاوااواابو  دحويهللويعجد   وّجكدحواوو  دحويهللواووّجكدحواووانإلتدمويعجد   واوووو

َكحاسمواوو مالا واوويعج  ويععدد بويع  ك  ويع ايفدد اال ويعكالإلا وا اوويع اععوكج ا :وّصدد ف و  حويع   لو   عو يلو

عواق ا:وصدجاحو2/66اعوو2345عو    ويع اا عواإلق وا1990وو-ووو1411عويع  الم:ويراع عوااإلاشوو– يع  لويعال كاموو

   و دإلطوّيفد  واع وس إلت ّ واايح مويعةظ ب واانإلتمويع ا  بواواايعيفد وويع  إليااوعمّ اواابوا إلواَكحواوو

ــ  1420يعجيفاوواوو  بويع ا  بعوكج ا :وّجكحو  حويع   لو   عوط المو يلويع  لويعال كامعويع  المويراع وو ــ ــ و-هـــ
  6/114اعو11384إلق وااعو    ويعصرحعوا  وتواإللواتواإليلعوا1999

و و490/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

اايعيفدددداد ويع إليلويعك دحح و   وَحير ويرزظ لااوعمّ اويعةدددداموّجكدحواوو  بويعةددددا   عو يلوياووَلاو 

و و613اعوص2004و  -هـ 1425ع   زعويع  المويراع و-ااإلاشو-ع     موايع ةإلوايع ازسعوو

ااياددبويعكالإلا وا اوويع ك اعويع  المووو اا ددإلحوح حويع حسإلااوعمّ او ك اويعحسووّجكحواوو  حويعايَحويعيفدد 

و و438/وو9ع   زعو-ااإلاشو-يعي  امعوط المو يلويعف إلو

ووع   زعو–وااإلاش–اا ددددإلحويعال  سمو   ويع حيسمااور ك ويعحسووّجكحواووّجكا ويع  اإلكبعوط المو يلويعف إلو 

و و437/و9عوا1970وو -هـ 1390ويعي  اموويع  الم

يع  د ل ويع الفبعويعكج  :ووووااصدددجاحويع  د ل ااوعكجكدحواووإادددكد  اد واابو  دحيهللانإلتدمويع  د ل واوووو

جكحوح.ي و  حويع  قباعوو ّجكحوزظاإلواوو  صدإلويع  صدإلعو يلوطااويع   طواّصدالطو وويعيفد    امواساد حموكإلقا وكإلقا ّو
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ّم  ِفن   واقحووإع وي  يف ّموإع وّ وتوّ فالموحامورزوحاموإا  مويعك اواإكرحمعوايع  ابوع وس صلو

ّم  ِفن ":وشرح العناية على اهلدايةت  واو و "يع  ابوتوس يف و  حويععإللعور موع وس صلو

ويععإللوا يفكمو4ا وّ و    از  ايعكالإلا :و سم  إلو  امعو إلوحرو موسيف ج ويعج   فل ّ اواال إكر و ا مو او

يع يفكمو ازو و وو ي كر عوحعرن ّ إليو س إليو يععإللو ازو يع يفكم و ك و ي ت  لو   و ا قو  مو

رزويع  علوع  يفكمواا  ك وّ ال توو"ع  كا ويعك فالموااوظةيوكفاس    وااوظةيوس ااويعيفإلنيفب:وو

ق  ويع يفكموس ك وو  وايَحوّ  ك وّوويت  ف  وا صا مواا ع يفكموسفاشوكعشوح ع  علوّ  ك ووووحسز

و "إ ك وس صحويع ال تواي اإليلواةإلس موحروس ا مويع  ابوإع وكعش

ظةيوا  ا حموإع وازو  وايَحوّوويعةإلس اووتوس  فعوا صا مواالحويع يفكمو ك و  زوس  فعواموق  و

س ااوويع يفكمعوحروس يفكمويع حاموإاإليل وااوظةيو سفاحواتواك و اا   ور موتوسة ّ وعك وتو   ابو

عوكعشعوحروس ا موو"يعلس الب:وو ّم ال وتواظاوسإلسحوإ ن اويععإللو   وغاإلّّو اظةيورزويع  علوع  يفكمو

و و"يعج   وإعامور موي  ّ اواك وتوسفاحوا واك وسعإل

و:واملذهب الثاني

ويعايَحواعاوا  شوإع وي  يف ّموإع وّ وتوّ فالموحام؛وح عكك  عوسإليوتايزوقيفكمويع ع  واويعكج   

 وويع يفكمواويعكج ويعايَحوسم  إلو  ا  واعاو  زواوك الاعمواإللوا ع  علوايعك  ا  وح يفكمو

يع  إلواويعكج ويعايَحوت رلطعواعاوع وسلِصإلوعايَحوّ   وإتوّ وتوّ فالموحام واإع وظةيوكظلوي ّ او

 

ّد وس إلّوّووقاد واقد اعواإلق واعوو1422çيع  الدم:ويراع عو عواّيفدددد  واو8/100اعوو6473  د  ويعإلقد اعواد  و

يفد  وا يفد  ااوعمّ اواابويعجيفداوّو جكحوح.ي و  حويع  قبعووااصدجاحّو وويعج   ويع ةداإل ويع ايفد اال عوكج ا :ّو

عو    ويرقعامعوا  ويع  بو وو يإلطويعكيف ر وّووغاإلوَ تمعووا1955 -هــــــ    1374 يلوإَا  ويع  لويعالإلااموا موو

3/1341  

و 492/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

و و437/و9اا إلحويعال  سمو   ويع حيسمااوع   اإلكبو 

و و13/و15اايعك يفاطااوع يفإلنيفبو 

ااك ااوويعج  ر و ددددإلحو  لويعحق ر ااوعف إلويعحسوو يك زواوو  بويعلس البعوط المويعك  المويع  إليويرّاإلسمو 

و و409/و6عوظدو1313ّصإلو-ا اتاو
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و   اوو    م واظاويع ااويعي  و  حويعة حالامّ عشوااالضواصج امو

و:واستدل هؤالء مبا يأتي

كال ع :1ا قاعمو واو  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژو

االكاّ  و   وو ژ  ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ يع إلسكمو يآلسمو ح حو عتو  و

س ععوا   ووتايزوقيفكموير ا زويعكة إل موااي و   توق ا موااو ياإلطعواقعو   ويعةإل   واإللوااوع وو

ّن  وااوو وير ا زويعكة إل موس ازوقيفك   وإكيوط لواَحويعةإل   ويع يفكمواعاو  زويععإللو      واز 

يا حاو  ك ؤ  وا ةّويآلسمواوقيفكمويعك إلاكو   ويعفإليرضوإكيو  زوحاموكّااإلوو"ظةيوس ااويع إلط ب:و

يعلس ازوو ايع اتواااحلو حام- ووَ عمو  عجك او ك   وعوو-سال بوّ  زوك لس مواتكالمو يع بو ايعحيلو

ّ  حال  واسقإليلواظ ويعيف  اوحا   وح  اوّ عش:وس يف وكعشواإزوع وس وواو صالواَحظ وّ وس  فعو

و "ام   واظاوقااو    موااموق اويعة حالب

و:وونوقش هذا

ارزوكي توَ ويعال مواويع إل مواعاسوحا  وكالإللوع  يفكمعوايع يفكموك إليو   ويعيفُّ معوايعيف  م:وو

لوع  يفكمعواإ ك و" وااوظةيوس ااوياوويعالإلاب:وو»َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر«ا موو حس موعاسواويآلسموكالإل 

ي ااو ياإلن و  زو ق ارن يع إل مو ايع صالواو يع إلط ب:وو وو"يق عتويآلسمواتا ويعجظو حرّ وو"اق او

إلعواكعشوارزوس ااويعايلث:وقحواتلوعبو صالوا ااويهللو إاإليزويع صالوحس ك وس.نةوّوو عا و نل

حك   ا ّو معوحا ااو إلس م:واّ وكك ا شو   ويتن ص صوحروسك وور موس. و وإع واإللوووو-¸-

 

  دحويهللواوواَكدحوير صدددد ل ويع إلط بعوط الدمو يلويع  دلووليتع:واايع د ّعورَ د اويع إل زااورابوا إلوو 

و و32/وو5عوا1996و-هـ  1417ويع  ّيفموويع  الموااإلاشع–يعال كاموو

و و7االطويع يف  :ويآلسمووو

و و32/و5اايع  ّعورَ  اويع إل زااو 

وا  وك إلس م  وو

و و427/و1اااَ  اويع إل زااوتاوويعالإلابو 
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و "اا بوااا شوّووإحيف  ويعك اواكّااإلويع ائمواك  ا ويع اكم

 ْوّ وحامواإللو  اوا عةإل   و   وقيفكموّ وتواإللوحام وح ك وصحوقيفكموّ وتواإللوحامعواوقا2ا

و حاصحو ةعشوقيفكموّ وحامواإلل

 ونوقش هذا
ار موقا ْوّعويعف لاورزوقيفكموّ وتواإللوحاموس إلكلو  اموي  ف  و  و إلسشواك وص لوعموا ع يفكمعوو

و يعك فالمويعك صا طوّ ماقيفكموّ وحامواإللوس إلك لو  اموكفاستو

و:والراجح

يعوااي وا شويع يفكموإع و ظاوا موّ و  زواوقيفك مواك الاعمواإللو  اوحس موتوك ازوظةّويع يفكموت إلن

حيف  ويعك يفااو  موااوإع و   ويعك فالمويعك صا طوّ م؛واظاوّ وكظلوإعاموتك الويعف    عوارزو

صا طوّ مو   وتكاعويعةإل   عوااوظةيواإللوقيفكموّ وحامواإللوس إلكلو  اموكفاستويعك فالمويعك 

واإزوط  اي   و"ايععإللوّ  بو  م وااوظةيوس ااوياوو  احسو:وو اعةيوتوس يف واا   وإزوكعإللويع   

ا عك  سرط يع  ابو حارّإلو يع إلط ب:وو"اَا ئةو ق او حاك وو"عوااكي وظةيو ايرد إل:وا اطويع يفكمو

و "سم   ويعك فالمواسم   ويعك ا

 :قسمة ما فيه ضرر خاص: لثانيالفرع ا
يكف ويعف    و   وتايزوازوس ااويعةدإل   وا يفدكموّ واا   واإلاد ظ واعاو  زواوظةّويع يفدكموادإللوو

يعي ددي؛وو س وو يعي يدد زواعننإلل ااوو ر ددم:ورَددحظ و عاو دد  ددتو يلو عوعننإلسوعو كدد و ا ف  اددرَددحظ و

س  فعوصدد َ  ويعي يوا صددا  ك وع    معوح ق يفددكايويعحيلواإلادد ظ  وحسزويع يفددكموك ازوت رلطواعاوع و

ور  ك وقحولاا وا ععإللوار فيف ك عواتواإللو   وص َلويعي ياو 

 

و و32/و5اايع  ّعورَ  اويع إل زااو 

ليتع:واايعك    و ددإلحوّاطروّ عشااوع   اددبواابويعاعاحوادد اك زواوون يفواوواددالحواوواسا ويع  تبعوو 

و و56/و6عوا1999 - هـ  1420وع   ز–ووااإلاش–ط المو يلويع  لويعال كاموو

و و492/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

و و433/و9ااَ  اموياوو  احسوااو 

و و33/و5اايع  ّعورَ  اويع إل زااو 
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غاإلوازويع ر وَ صد وااوويعف    واةدرزوقيفدكموي ت  لوإكيو  زويععدإللون صدن وا الضويعةدإل   وو

إلوع يإلطوا كم واع  واوظةيوالاالموّةيظل: وع   موا كمعواي  فعويع الضويآلنل

 :املذهب األول
يع ع  وو قيفكمو تايزو االضوووو-يع  إل-وسإليو حاو ي  ف  و إع و يع يفكمو ا  شو إكيو يعايَحو يعكج و او

إت وازوسصاإلوع  وايَحواوَظ موّ و يعةإل   و ازواالض واكعشواكال  :و حاوتايزوقيفكمويع  إلو

 ل ويع يفكمعوااي و  زوط علويع يفكموص َلويع صالوو
قِ طو ين مو  اموّوو س  فعواموّووغاإلوّعإل 

ّ ووويع  ا واا ك   عوع وس  إلو   وويع ياإل وحسكيوع وسجص ورق ويعةإل   وَصمواةب وس  فعواموي  ف  ن و

يعك ع ام ح    و تك الو كظلو ظةيو اإع و ايعج  ا ميع ليف  و يعي  و وووعو يع ااو اظاو  و

ظاوويعة حالام ايعك  ا و ا  و و يعكيف عإل  ظاو يع يفكمو ط علو إكيو  زو يعج فامو ايرصحو  حو عو

و يعك  فع

و و"حسزو  زوي  ف  موسيف  لاوإ لياويععإللواّاإلّوحروسم   "اق اويعةا   :و

وو اظ ةي:وس  إللوّ ويا  إلو  اموا ص لوظةيويعكةظلوّوويع ااواالحاوتايزوقيفكمويع ع  واويعكج  

وشوإع وي  ف  واالضويعةإل   و ازواالض:ويعايَحعوإكيوا  و

 واستدلوا على هذا مبا يأتي:
»ال تعضية على أهل املرياث إال ما ا موق ا:وووواوّ ولا و ووّجكحواوواابوا إلو ووااامو وويع  بوو1ا

 

اايعكحا  مويع  إليويع بولايظ وي ّ اوادج ازواووادالاحويع  انبو ووي ّ او  حويعإلَكوواوويع  اد ويعال  بعوو

ّد عدشواووا سويرصدددد جبعوّ  الدمو ّد او ّد عدشواووا سويرصدددد جبااوعم ّد او ّد او يلويع  إلطواابو  دحويهللوي   ووإ

حاددداقبو   ويعةدددإلحويع  اإلااوعواااَ  دددامويع193/وو7اايعةناإلطااوو اعوو521و/5وع1323وçيعيفدددال  طواكصدددإلعوو

و 3/512

و و3264/و9عوااا ة  ويع    ااوع   اكبو491/و11اايعكّ بااوياووقحيّموو

و و532/و4ااّّ بويعكج   ااوع ةإلاا بو 

و و13عو12/و15اايعك يفاطااوع يفإلنيفبو 

و و613اايعيفا ويع إليلااوص 
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 وايعجحسيود ظإلو واكالعامويعةب وظب:وكفإلق مال يبعض على الوارث«»وو:عوس اا«محل القسم

يعحتعمو   و حاوتايزوقيفكمويع  إلواويعكج ويعايَحعوإتوازوسصاإلوع  وايَحواوَظ موّ وس  فعواموو

طو ين مو  اموايف لويع يفكم؛واكعشورزويع  بوو قحو ف ويع العامواويعجحسيويعصإلسحوووّووغاإلوّعإل 

و او حاوتايزويع  إلو   وظةيويع ا وّوويع يفكم

 ونوقش هذا:
وسصحويتا حتاوامعواكعشوعك وك إلّويعةظ بوّووازواوإا   ّوصحس واووّاا واوو  حويهللووار موت

اوويعلااإلواظاوعاسوا عج معواعك وك إلّوياووَلاوّووازوظةيون إلوّإلا ولاس  ّو ووطإلس واوواظلوو

 ووياووتإلسإلو ووصحس واووّاا و ووّجكحواوواابوا إلوّجكحواوو كإلاواووَلاو ووااام و  وو

ع  زوَ موع  ورزويع العاموّرناكطوّووقيفكموير ع  واإ ك وير ع  وع جاايزوح قووإ موعاوصحوو

و اتونر واو حاوتايزوقيفكمويع  إلوحام

وواواك وو2ا ِل ووصح  ح  ويع  م
اِلاحا والاِبوال و  ويهللِو¢ ل اال ام ولل :وووو‘ووعوالز  »ال َضَرَر َوال ِضَراَر، َمْن َضارَّ قل ال

 وح ةيويعجحسيوسحاو تعمواياجمو   و حاوتإلس زوتل إلووَضارَُّه اللَُّه، َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ اللَُّه َعَلْيِه«

ويعايَحوإكيو  زواوك الاعمواإللوارَحويعةإل   عورزويععإللوو يع  ابو   وقيفكمويع إل مواويعكج  

 

اايعك مويع  إليو دإلحواك إلسيويعيفد وويعصدّإليوع  ا  بااوعكجكحوادا  ويعإلَكووير ظكبعوانإلتمويع ا  بواو 

ــــــــ و1422ّ   مويعإل ددحعو ــ ــ اعوو4200عو    وا  ويع  اددبعوا  ويع يفددكمعواإلق وااعويعيفددالا سم/ويعإلس لوو2001و-و  هـــ

:واااو  حويهللوو"ظةيوّإلاد و"عواادالفمويعةظ بواق ا:وو9/67 ّم حواايعك ة واوين صد لويعيفد وويع  اإلااوين صدإل وّجك 

عوكج ا :و يلويعكةد  طوع  جيويعال كِبعواس دإلي واابوكلكا وسل ادإلواووإاإليظا عوو ويعةد  حالب  ظل ب  يك زويعة  اوواَكحواوو م

و و8/4132اعووو2001و- هـوو1422 يلويعاطووع  ةإلعويع  المويراع عو

ّد اوّجكدحواووّ إلاوتكد اويعدحسوواووّ ظالعوط الدمو يلو  إَاد  ويع إليثويعالإلابعوليتع:وااعيفدددد زويعالإل ااوعم

و و264/وو9اعو1999هـ  1419يع  المويعي عيموو

عوااايع  ّعورَ  اويع إل زااوع  إلط بو266/و2ليتع:واااحيسمويعك   حوا   سمويعك  صدددحااوتاوول دددحو 

و و33/و5

 ا وليتع:واايعكج  وا آل  لااوعمّ اواابوّجكحو  بواوواَكحواووادالاحواووَلاوير حعيفدبويعظ ظإل عوكج 

و و132/و8اعو1988ه/ـ  1408ع   زوو-ااإلاشو-يعح  الو  حويعّف لوا اك زويع  حيل عوط المو يلويع  لويعال كاموو

 ا  وك إلس م و
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سك شويع  إلو   وي اإليلعوح  وسم  إلويعكك  ِعو  ا   وااوظةيوس ااوياوووووّإلحا و إل ن  وح ع  ابوت

إلّواو"  ا :وو واتوتلي نوواملغرباحيف  و "ار موتوسعإلويعإلت وان ّويا حي ن

ّ واك وو3ا وووصح واو إِعلب  و ي   مل  الِزو طِ:و اإلل
ِّ
يعكم إِعل و و الل ِاسلملو ل للل ّم و الز  ال  لمل:و ا ِوو م و

طِ اإلل
ِّ
يعكم ِلو

ي او ل كِ ل  ال و و   ل

اِاويهللِو ام ولل و 
ِّ ِكال  لممو وال

ِحسيا :و‘وواِجل طم اإلل
ِّ
وإِعلا ِمويعكم :وحل ل للل َوَكاَن َيْنَهى َعْن ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرِة »   ووعوقل ال

وصإليَمو   و حاوتايزوقيفكمويع  ابواويعكج ويعايَحوو«اِل، َوِإَضاَعةِ امَلاِلالسَُّؤ  وح عجحسيوسحا 

و     و إكيو  زواوك الاعمواإللوا الضويعةإل   عورزواوظةّويع يفكموإا  موع ك اويعك  ب 

 ونوقش هذا:
يعف لاعورزوك شويع يفكموارزويع ا ْو   وي  يف اويعكج ويعايَحوإع وّ وتوّ فالموحام:وقا ْوّعوو

ّ فالموو حامو عمو حا  واإللظك عوا ر وظةّويع يفكمور موس  لوَ ن و ّ فالمورَحظك وا و حا  و عاسو

س وو   ولت وتوسك شوو حات توي ت اموإعامواإزو  زو   ويعك  ا وّ مواإللعو ك وعاو  زوعمو ل

وايَحوّ  ك ورزوظ  كوك عوي" وااوظةيوس ااويع  ا  :وإتوّ وس عبوامو س  م يوا    ع يفكموإاإليلن

و "اع وساتحويعإلا وا ععإللعوايع  ابوتوسك شويع  إلو   وي اإليل؛وح اويعفإلا

و وو حاوكيف ا ويع ااوار   وقيفكموك عو   واإللعوايع  ابوتوس  إلويعةإل   و   وّي  م و ظةيوحعرن

وويت   ف  واك  معوحا لو   وواكعشورزوط علويع يفكموس  لَو  مواازوس  فعواك  مواسك عوغاإلّّو

يعوحروس  عبوامو واإللن يع  ابوإسص اوَ م وايععإللويعة وس ج مواك عويت  ف  واك شويعّاإلوتوسمالح 

اتوسك عويعج  وا عالحاعورزويعكج ااو  اموتواحوعموّوويععإللعوعاو  زوكعشوّ  الن وّوويعج  وو

 

جكحعويعكالإلا وا اوو  ا وو  ةظلواابَو افمويع  الك زااوعلسوويعحسوواووإاإليظا واوّو ااير ددد  ّوايع  ظ رإلو   ّو

اي ددداموانإل واَ  سيم:ويعةددداموز إلس و كاإليشعو يلويع  لويعال كامعوااإلاشوو عويع  المووع   زو–يعكصدددإل عواادددعَو

و و73عوصا1999و- هـو1419يراع عو

 ا  وك إلس م و

و و496/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

و و117/و9ليتع:واايعكّ بااوتاووقحيّمو 

و و21/و7اااحيرعويعص  رعااو
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و ا عالحاوعك واص واَحوإع وَ  م

 ووكعش واس  إللوظةيووو-ص  ويهللو  سمواا  -اوإزوظةّويع يفكموإا  موع ك اعواقحو   ويع  بوو4ا

ع عوحروسميف يف غوازوسعإلوا ع يفكموص َ موو ّووا موإكيو  زوّ  ان و ووإا  موّ عِموحسا  موّ اوغاإلّواا 

يعةإلسشوتووس  إلّو  ا  و ك وعاويا عإليوّالن  وحسكيو   تويع يفكموغاإلوّك  موااو   توّك  مواع ووو

س  فعوا صا موّ فإل نيو ك و  زوس  فعواموّعويعةإل معوحروس  إلويعةإلسشو   ويع يفكموايع  اا وظةيو

و ووازويعك صا وا ع يفكم:وكجصا ويعك فالموتوكفاس   عوايعكال  إلواويع يفكم:ويعكال  عموااوو حعرن

يفكموك عو   واإللعوويعةإل   واويعك فالم وحسكيو  زواالع  وتوس  فعوا صا مواالحويع يفكمعوح ةّوق

ايع  ابوتوسم  إلويعةإل   و   وّي  معو ك وعاو  زويع  علوّووتوس  فعوا صا مواالحويع يفكم واكعشو

   وّال  :وازويعك صا وا ع يفكم:وك كا ويعك فالمواكجصا   وتوكفاس   عوايعكال  إلوحا  :ويعكال  عموو

ّةإلا مور   وك عو   واإللعووواا   واويعك فالم واإكيوا شويع يفكموإع وي اإليلوا ع الضعوع وك و

و ح رزويع كاعوتوس  فع

و:واملذهب الثاني

و ويعايَحوإكيو  زوط علويع يفكموّ  فالن  وح يفكمويع  إلواويعكج   سإليوتايزوقيفكمويع ع  واويعكج  

إكيو  زواَحو ا مو يع ياإلعو   وّال  :و يع صالو إكيو  زوط علويع يفكموظاوص َلو يعايَحوت رلطو

إلوسيف عإلوا صا موع    معوحسزويع  ابوس يف وا  لوص َلويع ياإلوح ق ويعةإل   وس  فعوا  صا موايآلنل

وويعج  ا م واظاوايعة حالامواويرصحو  حظك وواظةيّو وكظلوإعامويعج فام عوااموق اويع  ابّو

 

ليتع:واايع جإلويعإلير و إلحو  دددددلويعحق ر ااوع الرّموزسوويعحسوواووإاإليظا واووّجكحويعكالإلا وا اوو  ا و 

ـــــ    1418ع  د زوو-ااإلاشوو-يعكصددددإل عوط الدمو يلويع  دلويعال كادموو ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ عواااّّ بو274/وو8اعوتاوو  ا وو1997ووهـــ

و و3264/و9عوااا ة  ويع    ااوع   اكبو193/و7عوااايعةناإلطااوع  إلياو532/و4يعكج   ااوع ةإلاا بو

عواااك ااوويعج  ر و دإلحو  دددددلويعحق ر ااوعف إلويعحسوويعلس البوو13/و15ليتع:واايعك يفداطااوع يفدإلنيفدبو 

و و492/و11بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّموعوااايعكّ 409/و6

و و56/و6اايعك    و إلحوّاطروّ عشااو 

و و532/و4ااّّ بويعكج   ااو 
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وعواين  لّوتك  معواَ  ّويع إلياو ووّ إل وّوواصج  وّ عش لايسمو وواَكح

 مبا يأتي:واستدل هؤالء 
ّ  حعوو1ا عموّووك كا و إل تو عك و م ّفاحطوعاقا   وّجصو مو يع ياإلو ويع يفكمواوَ وص َلو از  او

ع   مو صا معوو يع ياإلو ص َلو ا صالو يت  ف  و ّوو عمو ّ الن و ك عو يع  ا و ص َلو ااوَ و يعك شعو

:وواحملتاج نهاية وات  واووح   تويع يفكمواوَ موّ الن وعموّوويت  ف  وا صالو إلس معوح  زش

:وإت  لو" إلواظاوسص حوعةعشعوح رصح  ةإلو يل   وتوسص حوعيف      وايع  قبوآلنل اعاو  زوعمو م

و "ص َلويعالمةإلوا  لوص َ موت  ف  معوااإللوص َلويعالةإلوإ ك و ةروّووق  مو صا م

وا كاالّعوحات توإت ا  و ووازوص َلويع ياإلوط لوإحإليزو صا مويعة وتوسيف عإل  موإعاموواظةيوحعرن

و  ك وعاو    وتوسيف عإليزوا ع يفكم

لوغاإلّ إزو  زوط علوو" وااوظةيوس ااويعك ال  :وو ك وا موتوسك عواَحويت  ف  واك  موع عإل 

حموو يعال   ا و:وإَحيظك :و ك اوكصإل  ّ  وّوو قح  عك و عو امت إلو  ا  ويعكك  ِعواإزويا عإل  ّ  فالن و يع يفكمو

و "ايعي  ام:وي فإلي وسحّوّوواا ويعكة ل م   وين ا لّ و

 ونوقش هذا:
عّو صا وو عوس ال للّو ارزويع ااوار موإزو  زويع  علوع  يفكمّو  ِفالن وامت إلو  ا  ويعكك  ِعواإزويا عإل 

يع يفكم؛ورزويعك صا وا ع يفكمو ح عويععإللوح  وس لوازوسلحن   وإت  لواحنااويععإلل واقحوت  و

 

ااي  صددد  واوّالإلحمويعإليتحوّوويع ر و   وّةظلوي ّ اواَكحواووَ   ااوعالر ويعحسوواابويعجيفدددوو 

ـــــ   1418يع  الدمويراع وووع  د زع-ووااإلاش–  بواووادددد اكد زويعكإل يا عوط الدمو يلويع  دلويعال كادموو ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ اعو1997ووهـــ

و و11/312

عوااايعكّ بااوتاوو532/و4عواااّّ بويعكج   ااوع ةدإلاا بو21/و7ليتع:واااحيرعويعصد  رعااوع   اد  و 

و و117/و9قحيّمو

و و285/و8اا   سمويعكج   ااوع إلّ بو 

و و495/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

و و193/و7ليتع:واايعةناإلطااوع  إلياو 

و و251/و16اايعج ا ويع  اإلااو 



  

  1055   
 

 اء وطوارئهاـقسمة القض الواقع يفالضرر 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

و »َنَهى َعْن ِقْسَمِة الضَِّراِر«و بواواالضويرن  ل:وازويع 

موا ت  ف  و2ا وويع  ابواتوس ال تور موس  لّو موازوس ص  اوازويع  علوع  يفكموس  لوي  ص  ّو

إع وو س ا مو ازو يع  ابو حال  و عم ص  ؛و ط لو ّ مو اظةيو اك  مو يت  ف  و ّوو غاإلّو اسك عو اك  مو

يعلس الب:ووكعش س ااو ظةيو ااو ص" و ازو مواات م:و س ص  ازو يع  ابو ّوو س  لو يع ياإلو  َلو

ا ت  ف  واك  مواسك عوغاإلّو وويت  ف  واك  معواظةيوّ موط لويعج واي  ص  وحسزوعموازوسك عوو

وويت  ف  واك  م؛وحاتلو   ويع  ابوازوس ا موإعامور مو مصلو سص اويعج ااوإع واظ   و غاإلّّو

و و"ا ح عويعكظ ع و

عوح ك وسم  إلويعكِحسوو   وقع  ويعحسووواويع ا ْو   ويعك  علوا3ا سووا  ّعويع  إلواو     ع  ويعح 

يعوح ةعشوسم  إلويعةإلسشو   ويع يفكموعححعويععإللو وو إلس م وااوظةيوس ااوياوو اإزو  زوّعإلالن

سو"ّف ح:و ليزعوار موس  علواج و  ع  ويعح  و " ك و    وتوس عإل 

و:وونوقش هذا

ارزويع ا ْو   وقيفكموّ وتوسيف عإليزوا يفك موقا ْوّعويعف لاعواكعشورزوظةّوقيفكموحا  واإللعو

ويععإللوّ  عوّوويع يفكمعواازويععإللواوَ واَحظك وّ  عواتوس ازوازوس ازوو ايعك ف و  ام:واز 

 

اااا زويعاظ واي س  اواو    ويرَ  اااوعال بواووّجكحواوو  حويعك شويع   ّبويعجكاإل وك إلّوياوويع   زواو 

هـ  1418ويراع عوعويع  الموويعإلس لوو– ادددالاحعو يلوطا مووو  ويعجيفددداوو ستوويعكج  :ويعف ادددبعواابويعجيفدددووياوويع   زعو
عو وو صاإلوّاع وّال اسمعواق ا:وع وسالإللوعموايفايوي لا اعوا صاإلوظةيوتوسالإل واتواتحشو3/67عوواو1997

عموك إلي واك إلّويعيفدااطبواواايعف حويع  اإلواواد ويعلس  طوإع ويع  ّعويعصدّاإلااو  حويعإلَكوواوواابوا إلعوتراوو

ـــــ    1423ااإلاشو/وع   زعويع  المويراع عووو-يعيفااطبعويعكج  :وساايفويع     عو يلويعف إلويعحسووو ــ ــ اعو2003وو-هـــ

ااادالايفويع  ّعويعصدّاإلوازس  كمااورابو  حووعواق ا:و وو صداإلوّاع وّال اسموّإلادرن واادالفمويرع   واوو3/271

جكدحو د صدددإلويعدحسوعواوويعجد  و احواوو  د كبواوو  اعوير ددد ا ل وير ع د  عوا دددإل و   وط الدم:وزظاإلوويعإلَكوّو

وا 6076عواإلق وايعة اسشعويعك  لوي ارّبعويع  الم:ويعك ح طوايعكلسحطوايعك  جم

و و13/و15ليتع:واايعك يفاطااوع يفإلنيفبو 

و و410/و6ااك ااوويعج  ر و إلحو  دلويعحق ر ااو 

و و122/و10اايعك ح و إلحويعك  عااو 
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يعك  عوظاواإللويع  علور موّإلابواموّووت  موحروس ازو ا موّ  الن و ك وعاوكإلياا و  ا  وّعوو

و اإللظك وااواإللواَحظك ؛وح الا وويععإللويعك  عواوت مويعك  ا 

و:واملذهب الثالث

سإليواتا ويع  إلو   ويع يفكموا ع إل موّ   ن وا :وااي و  زوط علويع يفكموص َلويع صالوو

يعكج وو او يعةإل   و اَحو ط    و إكيو ايت مو يعايَحو يعكج و او يع ع  و ح يفكمو يع  ا  و ااو يع ياإلو

اعاوص لواوَظواالع  وّ وس  فعواموااوَظواالع  وّ وتوس  فعوامعوااي و   وإع ويعايَحعوَ  وو

كعشوص َلويع صالويع  ا وااويع ياإل واإع وظةيوكظلوي ّ اوّ عشوااالضواصج امو  اوو    موو

 واظةيولايسموعوااالضويعج فاموإكيو  زوط علويع يفكموظاويعكيف عإلاّ إل واياوويعك تةاز

و  اواَكحعواظاويع ااويعي  و  حويعة حالام  عيمو ووي ّ

و:واستدل هؤالء مبا يأتي

كال ع :1ا قاعمو واو  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژو

يع يفكمو ژ  ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ اتا و ا:و يآلسمو  و ح ةّو  و

يع  ا عو ااو يع ياإلو يع صالو يعايَحوّ   ن عوااي و  زوط علويع يفكموص َلو ا ع إل مواويعكج و

و إلسشو صا ن وحكووَ  موط للويع يفكموعا كالوّ  معواسم  إلويعكك  ِعو  ا   و ر   وقإللشوع   

 

 

و و495/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

عوااايعةناإلطااوو266/و2اااحيسمويعك   حااوواووع518عو517/وو5اايعكحا مويع  إليااوعمّ اوّ عشواووا سووو

و 194عو193/و7

وو  435/و9عوااا إلحوح حويع حسإلااو20/و7اااحيرعويعص  رعااو 

ّد اواابوز إلسد وّجابويعدحسوواوو ددددإل و421/و4ااّّ بويعكج د  ااوو  عوااايعك كا و ددددإلحويعك دة ااوعم

و و440/و22يعكك  مويعالإلاامويعيفالا سمعو-تحطوو–يع اا عوط عوّ   موي ل   و

و و7االط:ويع يف  وّوويآلسمووو

ّد عدشواووا سوو536/وو4ليتع:وااّّ بويعكج د  ااوع ةددددإلاا بوو  ّد او عو517/وو5عوااايعكدحا دمويع  إليااوعم

و و435/و9ااا إلحويعال  سمو   ويع حيسمااوو



  

  1057   
 

 اء وطوارئهاـقسمة القض الواقع يفالضرر 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

و:وونوقش هذا

ويآلسموعاسوحا  وو ارزويتا حتاوا ةّويآلسموظ  وغاإلوّيف   ور مون ل و ووّج ويع دلي عوا     لواز 

لوع  يفكمعواإ ك ويق عتواتا ويعجظوايع صالوع صّاإلوو يوكالإل  يعول ن و  زوااو ياإلن ايع  اإلوق ارن

و    واظ ويع  ظ ام

ويهللِوووصح واوّ وو2ا اام ام ولل :وقل ال عوقل ال ْا ِوويا ِوو ل    »اْقِسُموا اْلَماَل َبْيَن َأْهِل اْلَفَراِئِض َعَلى ِكَتاِب :وو‘وو ل
و واّ واهلِل، َفَما َتَرَكِت اْلَفَراِئُض َفِلَأْوَلى َرُجٍل َذَكٍر« ويع   ِب وصح  ز 

ملعوال إلِاوا ِوونل ِلتل ك  و ل و  وو‘و ل نل للل

ِكال  مو وحليفل ب  و ل ِفل والا ول وعمالل ال ل وسليِفا م إِز   ل عوال
كِ واِِ إل  عم وكل  صل ِظبل  ل وال

ي ِ وِتإلل تل ال ل وكلج  :وو ل ل و ل قل ِِموال »ِإنَّ مموسل ماام
و «ا َوِصيََّة ِلَواِرٍثاللََّه َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َوَل

ّ   ن عو يعايَحو و يعكج   او ا ع إل مو يع يفكمو اتا و اياجمو   :و سحتزو تعمو يعجحسي زو ح ةيزو

اّإلوارزووو-‘-ااي و  زوط علويع يفكموص َلويع صالويع ياإلوااويع  ا ؛واكعشورزولاااويهللو

ووط لوَ م وااو ّل ةوكعشواس ع واموع  و سم يف ويعك اواسمال  و  وك وَ وَ  معوحاتلوازوس ف 

لا:وو وك َو َو مواإلظ زوق طعواواتا ويع يفكموووااّإلولاااويهللوو"ظةيوس ااوياوَو ارزوسال  و   

و "اسم  لإلويعكك  ِعوحا ك و  ا  "عو  وق ا:و"إكيوط لوكاويعج وَ  م

 

  5/48عواايع  ّعورَ  اويع إل زااو1/427ليتع:واااَ  اويع إل زااوتاوويعالإلابوو

اددرظ  دد    عواإلق وا  ادد  واعج ايويعفإليرضو اعوو1615انإلتددموّيفدددد  واوااصددددجاجددمااو  دد  ويعفإليرضعو

ااادموااّدمعواإلقووووو3/1234 اد  وّاإليثويعاعدحوّوو ايع فظوعدمعوايع  د ل واوااصددددجاجدمااو  د  ويعفإليرضعو

و و8/150اعو6732ا

لطواووّاادد ووانإلتمويع إلّة واوو ا  اوويععددج كعويع إلّة عواابووااادد وويع إلّة ااوعكجكحواوو ايفدد واوواددل

جكحو   إلواتددددوو اعواإاإليظا و  اطو الوو3اعواّجكحوح.ي و  حويع  قبواتددددوو2عوو1 ايف عوكج ا واكال ا :واَكحّو

عويع  الم:ويعي  امعووّصددإلو–اعو ددإل مّو   مواّ  الموّصدد ف ويع  ابويعج  بوو5عوو4يعكحلْواويرزظإلويعةددإلسيفواتددددددوو

ــ   وو1395 ــ ـــ ــ ــ عواق ا:وَحسيوو4/434ا2121عواااي ويعاصد س عوا  وّ وت  وتواصداموعايلثعواإلق وااوو1975و-هـــ

جكحوح.ي و  حويع  قبعووَيفددووصددجاحعواياووّ تمواوو ااادد ووياوّو تمااورابو  حويهللوّجكحويع لاس بعوكج ا :ّو

  عواصججمويرع   2/905اعو2712عو    ويعاص س عوا  وتواصاموعايلثعواإلق وا يلويعإلس زوع  إليث

و و128/و8اايعكج  وا آل  لااو 
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يعةإل   عورزوونوقش هذا:  اَحو يع يفكمواإللو   و او س ازو س يفو  حّ وتو يتا حتاو ارزوظةيو

يعك صا وا ع يفكمواويرا ْوظا:و حعويععإلل وح او  زوحا  واإللعوحروسحن   وي ت  ل واقحوال وو

و »َنَهى َعْن ِقْسَمِة الضَِّراِر«و-‘-اويع  إل:وازويع  بو

ح حولابواعإللو فيفمعواإزوط    وص َلويع ياإلوح حوواوا موإكيوط لوص َلويع  ا ويع يفكملوو3ا

ا موط لو حعواإللو و وو ّ  ك و   وط  م وظةيوحعرن وايَحو س  فعوا صا معوحا الو    ازو ط لو

يعةإل مو وو فيفموارّإلوتواإللوحامو   وص َ معوحرمت إلو  امو ك وتواإللوحام وا :وازواإللويع  علو

 وااوظةيوس ااو اموحص لو ك وتواإللوحامّإلابواموّووت  موحيف قوَ كمعوايآلنإلوتواإللو 

رزواإللويع  علولابواموا قوَ كمعوايآلنإلوتواإللو  اموحص لو ك وتواإللوو"ياووّف ح:وو

و "حام

اسع  وإع وظةي:وا   وقيفكموتواإللوحا  و   واَحظك عوحرمت إلويعكك  ِعو ك وعاو  زويععإللو   و

وا  و":واحلاوي الكبري وات  واوويعكك  ِعو ازويع  عل حرّ وإزو  زوط علويع يفكموظاويعكيف عإل 

ايعك  ا وظاويعك  فعوا  عوح حوين  يفواصج ا  واوإت امويع  علوإعا  واإت  لويعك  ا و  ا  و

و "   وات ا و:واَحظك :وسم  إلو   ويع يفكموت  ف  ويععإللو وويعك  ا 

و إلس م :واز  لوظةيو  رن وا كاالّعوحاتلوإت ا موإع ووواّك وس إل  ّ عشوط لوإحإليزو صا مويعة وسيف عإل 

كعش و ك وا موتواإللواوظةّويع يفكمواوَ وص َلويع ياإلوا وعموحاموّ فالمعوح  زواوي ا  وّ ال  ن وو

حروسال  إلوإا ؤّ واص َلويع  ا وقحولابويععإللوَايوط لويع يفكمعوحا  لإلو  ا  و ك وإكيوع و

وس وواوك الاعمواإللوارَح و ظك واصرن

 
 

و و266/و16ليتع:واايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  وا  وك إلس معواو

و و495/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 

و و123/و10اايعك ح و إلحويعك  عااو 

و و440/و22ليتع:واايعك كا و إلحويعك ة ااو 

و و251/و16اايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و 

و و21عو20/و7ليتع:واااحيرعويعص  رعااوع   ا  و 



  

  1059   
 

 اء وطوارئهاـقسمة القض الواقع يفالضرر 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 ونوقش هذا:
ارزويع ااوارزوط لوص َلويع  ا وس ال مولياان واعإليلو فيفموغاإلوّيف   عواكعشورزولا ّوا ع لياوو

وويع  ابوايكص عموإع ّو فالمّو  معوو يععإللوتوس لاويع  ابو ائن عواإ ك ويعك لاوظاوط  موي  ص  ّو

ايعي  :وا موتوو":وواجملموع شرح املهذب واقحوت  واواكعشوتوساتحو  حوط لوص َلويع  ا 

سم  إلو  ام    ح  و امو سيف عإلو تو ّ و س  لو ر مو يعصجاحعو اظا:و يعك ال  :وو"سم  إلو اق او  و

و "ايعاتمويعي  :وتوسم  إلو  ا  وعحنااويععإللو   وط ع   "

ويع ا ْو   وّ وعاو  زويععإللو   و يعكك  ِعو ازويع  عل:وقا ْوّعويعف لاعوظةيوا  ا حموإع واز 

ر موس  لوّ وس  فعوامعواظةيوس  لوّ وسيف عإلوامواظاوافموحروس   وإعام وااوظةيوس ااويع اا :و

امو" ّ وسيف عإلو س  فعوامعواظةيوس  لو ّ و إكيوع وس وو   ويع  علواإللور موس  لو ّ و اس  عيفو

ارزوط للوو":وو"يعكّ بوايعةإلحويع  اإل" واوو وااكي وظةيوت "اكعشوافم؛وح  وسم  إلويعكك  ِع

فم معوحروس لوإت ا موإع ويعيف  وافل و "يع يفكموّوويعكيف عإل 

حسزويع ا ْو   وّ وعاو  زوط علويع يفكموظاوص َلويع صالويع ياإل:وقا ْوّعووووومن ناحية أخرى:

ّ موازوووويعف لاعورزوص َلويع صالويع ياإلوس  لوي  ص  وّوويع  ابواتوس ال  تور موس  ل

س صموا ت  ف  واك  مواسك عوغاإلّوّوويت  ف  واك  معواظةيوّ موط لوعم ص  ؛وحال  ويع  اب:و

ازوس ا موإع وكعشعوا ر وّ وإكيو  زويع  علوع  يفكموّووتوس  فعوا صا مور موّ ال تواوط لو

ويع يفكمعوايع  ابوس الويعك ال توا عإل  

ق ا:وو يعيفإلنيفبوَاوو ك إلوظةيو جموو"اقحو يعف لاسال-ساا  كالةلو   وو- بو اإزو يع يفكمو االحو و از  :و

ع  مو صا موتوعكال  وّووت موص َلوير  إلواكعشوتوو يع  ا ويت  ف  وا صا معوحةعشو ص َلو

 

و و13/و15ليتع:ويعك يفاطعوع يفإلنيفبو 

و و429/و22ليتع:ويع اا و 

و و251/و16ليتع:ويعج ا ويع  اإلو 

و و429/و22ااواايعك كا و إلحويعك ة  

و و496/و11اايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوو
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سال  إلواوَ وص َلويع  اإلعوحاصاإلوظةيواوَ معواّ وإكيو  زو  وايَحوّ  ك وس  فعوا صا مواالحوو

و "يع يفكموااي 

و:والراجح

يعف  إعاموتك الو يع ااواالحاوتايزوت إلويعكك  ِعو وويع يفكموّ   ن عوااي و  زووّ وكظلو    وّوو

ط علويع يفكموص َلويع صالويع ياإلوااويع  ا عواكعشوعحنااويععإللو   و  وّ  ك عوغاإلوازوو

ظةيويع إلتاحوسإلي  وحامو حاويع اليفيفوااوويعةإل   واويا  حياوظةيويعج واظا:و حاوي ت  لو   و

يفو إلسشويع  علوع  يفكمواويع يفكمو  حوط    وّوواَحواطإل ي ويعةإل معواجايوإ موإكيود إلوكاليف 

ا  موو ّوو علمو اك و يع  ابو ع حن  و ّ إلاكو ظ  و ح رّإلو َ و اتمو احازو ع  لو إلس مو يتا   امو

عك وو ّ وسظ إلواو  وَ عمو   وَحط واظ  وقحوسج  وا  ت  لو   ويع يفكمو ك حسإلسمعواّوونراو

ت إلنو ظةيو اعاسو يع ص عو كاليفيفو ّوو عمو كعشوويا   زو د  و عححعو ااا مو ا و يعج ا بعو ا عكال  و يو

ويع اليفيف وايهللوكال ع وا   وااَ   

 

و و13/و15اايعك يفاطااو 
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 الثانياملبحث 
 عوارض القسمة 

قدحوس إلاو   ويع يفددددكدمواالدحويت   د  وّ  د واالضويعالايللويعك. وإلطوحا د وايع بوك   دلويعكالد ع دموو

يوعكايطووي حيفد  وااووويعةدإل امويع  ّ موع  وا ا زوّاقيفويعةدإل واوظةيويعةدرزعو حالن وو ع  دددددلي واادحن

ويعك   اكاوواّووعموّص جموك ال  وا ةّويع يفكم 

اظةّويعالايللوقحوك كي واويعّ قواويع يفدكمعوااويعّ وعوااويتاد ج  اواالحويع يفدكمعوااود الو الو

و  للو ااو لسووااواصدا مواالحويع يفدكم وااويعك  علويآلكام:و يفد اادحوّ وق عمويعال ك  وا صداصو   

حط و   و وَِ

 دعوى الغلط يف القسمة: املطلب األول
إكيو   توو ّ و يع يفكمواجيفلو ا   و لو يع ا  ااو يعّ قو اك  و  ايو ّحيو اةرزو يعف    و ين  يفو

وَ عموَحسين ون صن وا  واكإلي  طوازوطمإلاو يع يفكموقيفكموإت  لوااو   توقيفكموكإليلعواا فإل وع   

ق اكاو سجعإلو ازو ا ع او موظب:و لو يع ا  ااو يعّ قو يع   وووّالإلحمو حاالإلح و سكيفج و ااو عا ظإليو َ كقاوو

واسة حيوام وا ك وس ازواسَع لويع  اكاوعوس ازو ةعشواال  ويع  اب:و

 :حالة قسمة اإلجبار:وأّوال

قيفكمو يع يفكمو إكيو   تو يع يفكمعو ا   و لو يع ا  ااو يعّ قو اك  و  ايو اةرزو يعال ك  و ين  يفو

وإت  لعواع  واوظةيوّةظ  ز:

 املذهب األّول:
لواويع يفكمعوا  توكعشواكيف  حو إل بوّي ويع او موسإليوا موو إكيوي    واَحويعةإلس اوويعّ قوااويع ا 

يعف    وّووو و  ايّوكميفكععواكم  ضويع يفكم واإع وظةيوكظلوتك الو ااوي قإليلوا جاوكعشعوحسز 

و يعج فاموايعك ع اموايعة حالام

 

عو26/و7وعوااااحيرعويعصد  رعااوع   اد  440/و9ليتع:واال ويعكج  لو   ويعحلويعك   لااوتاوو  احسوو 

و و208/و11عوااالاامويع  ع اووا كحطويعكف اوااوع  اا وو233/و7ااايعةناإلطااوع  إلياو
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يعج مويعةإل ام:وكف َشويعّ ق؛واكعشووواقحواعج ويعك ع اموااااويعفإل وّوويعة حالاموا ع او مواظب

واقاسوّ وانةوحسكيوظاوا الك رموكلي وح ق وااوظةيوس ااو إل وا موسيف ج واع يفوكلي وّيرن  ك وعاو م

لواويع يفكمعوااوغ قوّوويع  ا وحا   وحسزوكف َشوارزود إلوّ وك إلو"يعحل سإل:و ا ظإلواو  ايوتا 

يوااو ن وااو  توّ وك إلوا او م:و م عتويعو  يفكموالم  شوع صاي عواإتوس ف َشوااوع وسي توارزوع ود الن

س  عحويعج اوّووغاإلو  اشوَ يفويعك  إلوع ك عوحسزوَ يفوا موع وسجص وحا  وتالوااوغ قوحروو

و "ك  قضعوحسزو   وام احش

د إلعووووهذا: حسزو غ ق و ا مو اغاإلظ :و ايع  إلطو يعكالإلحمو رظ و سظ إلو ازو يعف َش:و يعّ قو اا اقو

و و م عتويع يفكم

لوَ  واعاو  زوقحوا  وعموي قإليلوا ا اف  وَ ؛واكعشوو اس  إللوظةيويعج وعكح  بويعّ قوااويع ا 

ّ  وَ ويع رّ واا   ويع ظإلود إلويعّ قواو ر موعك واقإلو  زوقحوي  كحو   وحال ويع  ا عوااالحوازوكر

ةيوس إللوعموحال ويع  ا عوحروس يفوإقإليلّويعيف ا واوات مو  حو ا طوككيف مواإلحعوكعشويعّ ق واظ

اوإكيويا  حو   وو ع وإكيوع وسيف  وإقإليلّوا ا اف  وَ م؛وح ميفكعو  ايّعواسصح  كعشويعج وّووا  واا 

توّووَايويعظ ظإلوحروس ازو  ع  وإتواج مو إل امعوو ّيف  حو إل بعواكعشورزويع يفكموقحوصج 

كمور مويا  حواو  عكة إل وإكيوي    وع فيفمونا لويعةإلط وحسزواق اويع او مو   وكعشعوا احشويع يف

واا   وو ال  ويع يفكموع وس ج  و  ّرن ِ وَ  معواازّو   ايّو   وك شويع او موايا   زواةعشوا موع وسيف ا 

وقحو  ا  ويعّ ق 

لوااوغ قوحا  عوحس   وتوو اظةيو  موا ر وَ عموّ وإكيوَ يفويعكيف ج وع  يفكموا موع وسجص وتا 

إكيو   عوحسزويع يفكموك  ضواكال  وّإلطوانإلي وااووكم  ضواالحوكعشواتوكميفكعوّ مو  ايويعّ قوإتوو

كالتوا م عتويع يفكم   واإزوع وو":ووروضة الطالبنيظةيوس ااوي ّ اويع اا واوو إزوق ّتوااو موام

ووّ م وحسزو   واَ يفويعكح  بعو م عتويع يفكمو ّم و و "كل  وَ مواالي وكج ايفويعةإلسشو

 

و و76/و3اايعةإلحويعصّاإلااو 

و و233/و7عوااايعةناإلطااوع  إلياو260/و16ليتع:واايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و 

و و208/وو11االاامويع  ع اووا كحطويعكف اوااوع  اا و 
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عوح   واَحويعةإلس اوواو  ايويعي عيويعّ قعوحس موس كعوااوو صالو حسكيو  زويعةإل   و ر موّيرن

يعكح  بواااوو صالويع    وحا يف واا  ك و   وقحلو صا  ك عواكعشورزو  اعمو عا و ازويعكح  بوو

معوتواوَ ويعةإلسشويعج عيفوح  وكصحويع يفكمواوَ  ك  ح ال  وووص  قن واو  ايّواوَ موح  زوَ  

اوقحلو صا  ك  وغاإلوازويعة حالاموق عاي:وإزو   ويعةإلسشويآلنإلوَ يفويعكح  بوا  عتويع يفكمعوو

و اظةّوكميفك  :ويعاكاوويعكإل ا طو  حظ 

ااووهذا:  ا عّ قو و   ويعإلا و كحا  ازوككعبوّحطو ق  و حالتو إكيولم ااويع الو يعّ قو اكميفكعو  ايو

كوويع ال وا   وظةيعوحسزولحالتواالحوّعبوظةّويع كحطعوحروكيفكعوك شويعح ايعواكعشورزوكإل 

ّووو يعكحطو ك شو اكجحسحو ااّاإلظ  و ا عةإل   و إع ويراإليلو س. و و قحو طو ّح  كجحسحو احازو يعح ايو

ين ص صويع  ابوّوونراوا   مويع  حسإلسمواك وسإليّوص عجن واّ  ا ن وع فص واوك شويعح اي وو

وظةّويع و كحطوظب:و  اوااو صيفو  ااظةيوا ر وّ وكظلوإعامواالضويعك ع اموّوواز 

حالتوق  وي     ويعكحطويع بوكحاو   ويعإلا عوَ يفوو ايع حسإلوا ع   امو  اموظ  :وازويعح ايوإكيولم

ِ بويعّ قوااويع الوإكيو  زوح َةن :وا مّو ويط عو  امواتولابوامعواكعشوتَ ك اويطر مو  امو ّح 

يع يفكم يع العو م عتو ااو يعّ قو اإكيو  تو ام و ير ا زوووالا ّو إزو   تو تحسحو ّوو اا احشو

يعكة إل موق ركم وحسزوح كتعولتعوع  اكموحا يفكا    وحسزوح شواالع  عوقميف وّ وع وسلفتوّعوقيفكموو

و قاكموّ وح ش

 املذهب الثاني:
لواويع يفكموا  زوقحواقإلوا ا اف  وَ معوحروكميفكعوو سإليوا موإكيوي    واَحويعةإلس اوويعّ قوااويع ا 

 قضوااووي قإليلوايعح    واإع وظةيوكظلواالضويعج فامعواكعشورزوي قإليلوا ا اف  و  ايّعوع   

 

عوااالاادمويع  ع اووا كحطو233/و7عوااايعةناإلطااوع  إلياو26/و7ع:واااحيرعويعصد  رعااوع   اد  وليت 

و و208/وو11يعكف اوااوع  اا و

ليتع:واا ددإلحويعللق  و   وّاطروي ّ اوّ عشااوعكجكحو  حويع  قبواووساادديفويعللق  ويعكصددإل عوط المو 

و و206/و6اعو1990وو-هـ  1411 يلويع  لويعال كامعوو

عواااا ّمويعيفد عشورقإل ويعكيفد عشو   ويعةدإلحويعصدّاإلوع حل سإلااوو231/و7ليتع:واايعةناإلطااوع  إلياو 

و و76/و3اعو1978ع ةامواَكحواووّجكحويعص ا عوط المو ايف ويع  ابويعج  بوا إل  ّعو
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ا ك عمعو َ مو إعامو سص و ع و ار مو إن  لو يعّ ق:و ا  ايّو ا ك عمعو إعامو َ مو ااصااو إقإليلو يعج :و

و حا   قض

والراجح:

اج مو إل امع كعشو ا  تو يع يفكمعو او يع الو ااو يعّ قو يعةإلس اوو اَحو ي    و إكيو حالتوووا مو الم

ويعكح  بوو يعح ايوق  وّعبوّحطوكحاو   ويعإلا وامعوحسزو  ايّوكميفكعواكم  ضويع يفكموااي واقإل 

سم إل  واظةيوّ وكظلوإعاموتك الويعف    عورزوإقإليلّو  زو   ودووا موام  بو يا اف  وَ موااوع و

لعوحروس عواع  موعك وكرّ وحامود إلوعموا موغ قوااوَص واويع يفكموتا  و.نةواسقإليلّ َ مو  ّرن

ويع يفكموسمة إلطوحا  وازوك ازو   عمعواتوك ج  ويعالحيعموإتوا الحس وعأل ص   واجايوو و وواز  حعرن

توس ازوحاموزس  طواتو  ص زو   ويع حلويعكيف ج وع  وايَحوّوويعةإلس او وحسكيواقعوحا  وغ قو

لوع وك وو   عمعوح مال  وَ  وس ك وو  وايَحوّوويعةإلس اووّوويعجصا او   وَ مو  ّرن ووااوتا 

وايهللوكال ع وا    

 ثانًيا: حالة قسمة الرتاضي:
ين  يفويعف    واةرزوّحيوتايزواك  و  ايويعّ قواوقيفكمويع إليابوا حاواك    عواع  واوو

وظةيوّةظ  ز:

و:املذهب األول

و  ايويعّ قواوقيفكمويع إليابوكميفكعو ك وظاويعةرزواوقيفكموي ت  ل؛واظةيوّ وق اوو امووسإليواز 

يعج فامعوااالضويعك ع اموااالضويعة حالامو   ويع ااوارزويع يفكمو  حظك :وإحإليزوَ وتوااع واإع وو

ظةيويعكةظلوكظلواسعن ويعج  ا مواوَ عموّ وإكيوَص تويع يفكموار فيف  واصحاويعكح   و  امعو

وااو  زويعكح  بوتوسجيفوويعكة َموحاك وس  اوعموحاّ وواك وتوسيف ّحوامو   ط و

وّوولابوا   و   ودووك ا وونرحموع وسيف قوَ معوااك  ويعح  ايواوظةّويعج عموا   و   واز 

ي    ّوو ّ و و از  و وو ا زو صالواَحظك وّيف ج ن  وظةيوحعرن عاويق يفك و ائن واكإلياا و  امعو  و  ك و

يعكح بوّج ك و  توا او مو   عمعوحر  موّ وعاو  حو   و فيفموا  ضويعيكووااويعكيف ل وحامو  وي    و

 

و و448/و9عوااا إلحوح حويع حسإلااوتاوويع ك او26/و7وليتع:واااحيرعويعص  رعااوع   ا   
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غ  ن واو ا موااواز م وايعي ات:وازويعةإل   واإزوكإلياايو   ويع يفكمعوحسزوكعشوتوّ  عوّوواك  وو

ويعح اي و

ال  ويع يفكموع وس ج  وا  ّ معووهكذا:  ويع او موا  حشو  ايّواا  ود إلوا موع وسيف ا َو معواازّو حسز 

واإت وَ يفويعك  ِإل وحسزو   عو م عتويع يفكموالم شوإع ويعصاي  وو

وس اا:وظةّو تن ّن وح  ا:وظةّوا ةيواظةّوا ةيواظةّوا ةيعوااوا نروّالحو  ك وا  ك وإكيوا نروّ او

وعحيلعوح ميفكعويعح ايواوَ عمويعي اشواكف َشويعّ قور   وَا ئةوكة مويع إل م ويعحيلوك  حئوك شوي

يو   وا   و ةإلطواكل وح   توكيفالموااوإَحيو ةإلعوحسزويع اعوس   واوو وّووا  و يلن و وواز  ظةيوحعرن

اَحويعات اوعوااويآلنإلوك ازويعلس  طوع   رعوايع   و  ام وايع اعوإ ك وس لاوا ع إليابعوح او  زو

و ع إليابوسيف قوَ موّوويعلس  طوعيف قوَ ويع  رعوّوويعلس  طواَ ويعكة إل وّوويع   ي

 املذهب الثاني:
يعك ع امعواظاويرصحو  حو إعامواالضو ّ وكظلو سإليو حاواك  و  ايويعّ قواويع يفكم؛واظةيو

ويع يفكمو  حظ :وااعوتوإحإليزعوا :واقالتوّووغاإلوك اس واتوكالح س  واظةيوويعة حالامو   ويع ااوارز 

ّ وكظلوإعامواسعن ويعج  ا موإكيوَص تويع يفكموا  ا و ص اّواا   والاايوا يفك مواالحويع إل معوو

قمويعكح ب و وااويق يفكايوار فيف  عواع وسصح 

وااالن عوح  وكة موو ايا  حوا ص لوظةيويعكةظلوإع :وازوقيفكمويع إليابوّووغاإلوك اس واتوكالحس وكمالح 

ك  ض و ك حرو تزّمو ح  ازو لان وويع إل م؛و سالحو اقالتو يع بو يعصالطو ا ع يفكمو   و لا ّو ازو  و

وّووَ معوو و ووا موس ازوازوس ازويعكح  بوقحولابوارق   ا علس  طواو صالو إلس معوحال لّم وحعرن

و ح  زوي    ؤّويعّ قوّ  قعن وعإلا ّويعيف ا 

 

عواااَ  ددامويع إل ددبو   وّ  صددإلون ا واا  ّةددموَ  ددامو26/و7وليتع:واااحيرعويعصدد  رعااوع   ادد   

يراع و-ااإلاشوو-يعالدحا ااوعكجكدحواوو  دحويهللويع إل ددددبويعكد ع بعوط الدمو يلويع  دلويعال كادموو ع  د زعويع  الدمو

ــ   1417 ــــ ــ ــ عو260/و16عوااايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و76/و3عوااايعةدإلحويعصدّاإلااوو131/وو7اعو1997و-هـــ

و و3273عو3272/و9عوااا ة  ويع    ااوع   اكبو508/و11اإلااوتاووقحيّموااايعكّ بوايعةإلحويع  

عوااايعكّ بو261عوو260/وو16عوااايعجدد ا ويع  اإلااوع كدد ال  وو131/وو7ليتع:واايعددةناإلطااوع  إلياوو 

و و508/و11ايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو
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 الراجح:
ظاو ازويع يفكموإحإليزووظاويع ااوارزو  ايويعّ قوكيفكعوإكيو   تواكيف  حو إل ب واّك وس. حوظةي:وو

و ووازولا ويعكح بوا ع يفكموّ  بو   ودووا موا   وَ موح ك وكرّ وو اككاالواعايفتوااال  وحعرن

واوظةيوايا   زوعمو حاوكعشو  توعمويعج واويعح ايوا   م وايهللوكال ع وا    

 دعوى الغنب يف القسمة: املطلب الثاني
يع يفددددكدمواجيفددددلوَ  وكعشويعّ وعوّوو ا دمووس   يفويع ااواةددددرزوّحيوق ااو  ايويعّ وواو

َم كموّووَايوّحيواك  ويعح ايوام  و يعواع  ٍّ وح َةن وااوسيفاإلن

 أّوًلا: الَغنب الفاحش:
واكد ردمعوو اويعكد اوّيرن او ّاوعو درزوقم إكيو د زويعّ ووحد َةددددن واظا:ويعدة وتوسدحند وكجدتوك اس ويعك او

ف    و   وحيفدمويع يفدكمعواادك  و  ايوواق اواظ ويع  إلط:وتوسيفد ا وإت ونكيفداو؛وح حويكف ويع

ح بويعّ ووادداي و   تويع يفددكموقيفددكموكإليلوااو   توقيفددكموإت  ل واكعشورزويعّ ووَصدد وو ّم

واحازولا ويعك عشعوحص لوكعشو  اعوير وايعاصبوسم  ضوا عّ وويعف َش 

و ووازوكصدإل ويع  ادبوّ ا حوا عالحاواع وساتحعوار موسمةد مويعّ قوحإلاد ّوا ع يفدك موتووظةيوحعدرن

وسك عو   ع  وإكيود إلويعّ وواالحوكعش و

َد عدمويعةدددداا ويع بوقدحوزيعدتوا  دشوو اإكيوحميفدددد دتويع يفددددكدموع ّ ووي   إلشو درزوع وك وعوا د  شو

يع يفدكموق  وحيفد   عواي  م إلويعك اويعكك اكوع ةدإل   و د رالن واا   وّ ةواحاوكعشويعةداا وا ر موع وو

وس   ع 

يوع ةيوواظةيويعة وك إللويآلزوظاوّ و  امو  ّمويعف      واإزو  زويعج فاموقحواددد  ايوّيفددد  ن وّّ سإلن

حاك وعاو   تويع يفدكموقيفدكموكإليلعوَايوق عاي:ويرصدحوظاوادك  ويعح ايواحيفدمويع يفدكمعواازو

ظةيوّ و  امويعف ايو  حظ عواكعشورزو دإلطوتايزظ :ويعكال  عمعواع وكاتحوحاتلو  عد   واظ وو

صدحوس اا:وتوكميفدكعويعح ايعواكعشورزويع يفدكموواوظةيوّعوغاإلظ وّوويعف     وغاإلوازوّ  ا وير

ّد  ويع اعوّووغاإلويعكد عدشوحدس دمو م وا اوّال  ويع اععوا  ايويعّ ووحادموّوويعكد عدشوتوكاتدلو  عددددل
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و س  ضوا عّ وويعف َشعو  اعوير وايعاصب

 ثانيا: الغنب اليسري:
ّاوعوويكف ويعف    و   و حاوادك  و  ايوّح   ويعّ وويعايفداإلواظا:وّ وسحن وك جتوك اس ويعك او

ويرّإلوسيفد ا وحاموّ وإكيو   تويع يفدكموقيفدكموكإليلوااوقيفدكمو ا حاوق ااوااو موكعشويعكح  بعوااز 

يو  عحس  لواويعالح ويع ياإلعو رزوس ازو كوويعيفد الموو إلوتحن إت  ل؛واكعشورزويتَ إليزو ووّي موّ اليفد 

لّ لّواالضواظ ويع  إلطوايعكالإلحمواالةدإلطوااالعد  وس ح  يوووو ةدإلطوحا ح  وغ  ن وسيفداإلن ا يفدالمعوح عايَحوسالح 

و حروا إلوعم

 ظهور عيب بعد القسمة: املطلب الثالث
وعموازوسمكيفد موإزولادبوكعشوّ وع و وواتحو ا ن واو صدا مواالحويع يفدكمعوحسز  ّل و يكف ويعف    و   :واز 

وس  لوالشويعالال 

وواتحو ا ن واو صددددا معوحس موو- ّل و ّو   و ددددإلس مواحيفددددمووايكف ايواسعددددن و   :واز  سلي توعموَ ول  

و ويع يفكمواإ   ك  وّووتحسحعواكعشوعالحاوكج   ويعالحيعموحا  وااووير ص   

غاإلوازويع ر وَ صدد وااوويعف    واةددرزوّ وإكيوالي وإّيفدد كويعكالالوايعك  ع موارلشويعالالعوو-

واع  واوظةيوقاتز:

 القول األّول:
وواتحو ا ن وو ّل او صدددا موايلكعددد وي ّيفددد كو   ويعالالوازوس  علوارلشووسإليوا موعاسوّووَ و

كعشويعالال واإع وظةيوكظلوتك الويعف    عواكعشورزوين ا لّوي ّيفدد كوس فبواددإللّوا عالال و

 

 ددإلحويعال  سمو   ويع حيسمااوع   اإلكبو4اوع444/و9ليتع:واال ويعكج  لو   ويعحلويعك   لااوتاوو  احسوو 

عوااا ةدددد  ويع  د  ااوو537/وو4عواااّّ بويعكج د  ااوع ةددددإلاا بوو231/وو7عوااايعدةناإلطااوع  إلياوو449/وو9

و و3273/و9ع   اكبوو

عواااا ّمويعيفدددد عشورقإل ويعكيفدددد عشااو444/و9ليتع:واال ويعكج  لو   ويعحلويعك   لااوتاوو  احسوو 

و و333/و11عواااي  ص  ااوع كإل يا و537/و4عواااّّ بويعكج   ااوع ةإلاا بو77/و3رَكحويعص ا و

عو7/133عواااَ  دامويع إل دبو   وّ  صدإلون ا واا  ّةدموَ  دامويعالحا ااو28/و7اااحيرعويعصد  رعااوو 

و و510/و11عوااايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو261/و16ااايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و
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ايع يفدكموعايفدتو  ع اعوّوو  ويعاتاّعوَايوسمّ فإلوحا  وّ وتوسمّ فإلواويع اععوارزويراصد  وتوو

و س  ا   و ب وّووير ك ز

 ل الثاني:أما القو
حاإليوا موإكيواتحواَحويعك   ادكاوو ا ن واو صدا مواالي وي ّيفد كوا عالالوايعك  ع موارل دمو  زوعمو

كعشعور موا ع ا لوااووحيفدمويع يفدكمواااووي ّيفد كوايعإلتا وارلشويعالالعورزود الويعالالواو

و يعج  ا م صا مو   وح اوإلوااوويرلشوايعفيفمو  عكة إلي واظةيوّ وق اوامو

 والذي يرتّجح يف هذا اخلالف:
وو حواو صدددا مو ا ن واالي وي ّيفددد كوا عالالوَ   ّ وكظلوإعاموتك الويعف    :وّووا موعاسوعكوواتل

يعك  ع موارلشوكعشويعالالوّوو دددإلس معورزولاددد ّوا عالالوس فبوادددإللّعون صدددمواازويع يفدددكمو

واويع اع وايهللوكال ع وا    ّّ سإلطوع  اعو  حظ ور موسمّ فإلوحا  وّ وتوسمّ فإلو

لويعإل وا عالالوعيف لووفوات املقسوماقحوكفإل و   وظةّويعكيفرعم:وّيفرعموانإليواظب:وووعظةي عوارزوكالة 

وّوويرا   و  ع حاوايع    وا جاوكعش   وااوَ  وّ وسإلتعواموقاتز:

و:القول األّول

يع اععوإتوا مواويع اعوسإليوا موعصد َلويع صدالويعكالالوازوسإلتعو   و دإلس موا ع  صد زو ك واو

سإلتعوا ك اويع  ص زعوااويع يفكموسإلتعوا ع صالوح ق؛واكعشورزويع  ص زواويع يفكموسإلتعوإع و

و يع صا ا ووتكاالن وحاإلتعوا صيفويع  ص زوّوو صالو إلس م واإع وظةيوكظلويعج فام

و:أّما القول الثاني

و صدا موااتحويعالالواالح ازوح شويع صدالويعة وااحو دإلس موا حاوووحاإليوا موإكيو  زويعالالواوت  

و َدلويعفد ردتوازوسإل   ااوا د  وااوغإلْوااوق عوااوظ دموااوااعوااوق عو ا وا جاوكعدشعوحال  وصدددد 

 

عواااَ  ددامويع إل ددبو   وّ  صددإلون ا واا  ّةددموَ  ددامو28/و7اااحيرعويعصدد  رعااوع   ادد  وليتع:وو 

و و261/و16عوااايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و244/و7عوااايعةناإلطااوع  إلياو134/و7يعالحا ااو

و و3273/و9عوااا ة  ويع    ااوع   اكبو337/و11ليتع:وااي  ص  ااوع كإل يا و 

و و28/و7ليتع:واااحيرعويعص  رعااوع   ا  و 
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حويعالالواو صدا موسااوق ضويعف رتعواسصداإلويعكالالو دإل مواا  ك  و  صديفوقاكمويعف رتوعكوواتل

عيفددد ع وّوويعالالو صددديفوقاكمواإزوح شويع صدددالويعكالالوااحوايتحويعالالعول  و   ويعة وااحّوي

ويعكالالوسااوق عمعواّ وا  وّوويعالالوايعفايشواا  ك و صفاو 

عوحسزويع يفدكموتوكم  ض؛وا وسإلتعوصد َلويعكالالو   وصد َلويعيفد ع وو اّ وإكيو  زويعالالوق ارن

اكي وقاكمو صدديفويعكالالوّوويعيفدد ع عواتوسإلتعو ددإلس ن واويعيفدد ع عواكصدداإلويعةددإل مواويعكالالو

و   وّال  :وا زوصد َلويعيفد ع وسصداإلو دإلس ن واويعكالالوا يفد موّ وانةوّ م وحسكيو  زويعكالالوّيرن

ادم عو صدالواَحظك عوحسزوصد َلويعكالالوسإلتعو   وصد َلويعيفد ع واكي واحاو صديفويعيفد  عوو

قاكموّك واوسحوص َ معواسصاإلويعكالالو إل مواا  ك عوح ص َلويعجصمويعيف عكموحامو صيفوام ع و

و  ع اماإع وظةيويع ااوكظلويعك

 والراجح يف هذا اخلالف
لول ويعكالالعولتعوصد َلويعكالالوا اكمويع  صد زو   وو ظاوّ وكظلوإعامويعج فاموّو:وا موإكيوكالة 

و إلس معور مواقإل وع ايقععواحاموق عوع  دلي واَيف  وع  ر  

لويع بوك إلظ ويعك ع امعوادداي و  زو و ووكالةلوك حسإلويعف رتواواالضويعصددال وااوحعددرن يعكالالوق ارن

يوك ح ن وحرولتا عوعالحاويع جإلزوّ موغ ع ن  وايهللوكال ع وا     يعوّ وع وس وويعكالالوسيفاإلن و  زو ياإلن

 ظهور االستحقاق بعد القسمة: املطلب الرابع
 واإكيواقالتويع يفكمو  وي    و   وّ  اموويتا ج  اوظا:ولحعوّ شو ب واي اشوّ شوق  م

ّ  وازوس ازويعكيف جل وتكاعوو يعةب ويعك يفااوا  توي    ؤّوعمعوح رّإلوتوس إل و ووصالكا وعور موإ

 

ليتع:وااتايظإلوي   ا و دددإلحوّ  صدددإلون ا ااوع ةددداموصددد عحو  حويعيفدددكاعويآلابويرزظإل عويعك   مو 

عو134/و7عواااَ  ددامويع إل ددبو   وّ  صددإلون ا واا  ّةددموَ  ددامويعالحا ااو169/و2يعي  حامعوااإلاشعو

و و266/و2ل حوااااحيسمويعك   حوا   سمويعك  صحااوتاوو

حا وياوو إلحمااووليتع:ووو اايع حيسمويع  حامويعة حاموع ا زَو  ر وي ّ اوياوو إلحمويعايحامااويعكالإلا وادددداا إلحَو

عوووçوو1350عكجكحواووق ادد وير صدد ل عواابو  حويهللعويعإلصدد  ويع ا يفددبويعك ع بعويعك   مويعال كامعويع  المويراع عوو
ك  عو يلويع   ووعوا353ص عويع  الم:وو ّةدد و–ااّال  ويعكصدد  ج شويعك عاموايتق صدد  سمواوعّمويعف    ااوع لسمَو

  52عوصاو2008/هـ  و1429يراع عو
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ويعك اويعك يفااعوااوس ازويعكيف جل واالعن وّ م:و

عوارزو حسزو  زويعكيف جل وتكاعويعك اعوا  تويع يفكموارونر ؛واكعشور   وع وكص   وّجرن

ووووّو از  و وو يع يفكم وظةيوحعرن اقتو عمو ع ك يفااو ّ  ن و يعك يفااو ازوس وو يع يفكمو  إلاطوصجمو

يوااوّال ااموااوظك وّالن  و :وإحإليزن ويع يفكموكالح 

ا  وكعشوتوسصحوإت وإكيو  زويعك يفااّو  ن وع ك يفااوعم وا   وظةيوحس موإكيود إلويا ج  اوتكاعوو

ي و وايَحن ويعك اويعك يفااعوحسزويع يفكموك   وقاتن

حيوكر اإلوكعشويتا ج  اوو اّ وإكيو  زويعكيف جل واالضويعك اويعك يفااعوح حوين  يفويعف    واةرزّو

لويعكيف ج وح قوّعوا  ر  وصجاجمواوو    ويع يفكمعواظ وك   وّ   ن  وااوك   واوَحا ويع لح 

ويعة ويآلنإل و

واظةيوّ وق عمويعف    واوظةيويعةرز:و

و:ومذهب احلنفيةاااو

م:وا موإكيوال ويتا ج  و او   وتل وّوويعك يفااعوحروس  اويعج اوّوو ر موااتم

يع يفكمواألّول حسزو يعإلياع؛و ااو تكاالن عو  ع كسو يع صا اوو ّوو يو  رالن و تل ن يعكيف جل و س ازو ازو :و

وكمفيفموارونر و  حظ وعالحاوكج   وّال  :وي حإليزوايع كاال و

ّ  واانةو:وح او  زوااوويعةإلس اوو يلّو  صفموح ق يفك ظ عوحووبناء على هذا وّو ح  رنةواَحظك و  ين ّو

وح ا ج و يرن إلظ عواقاك   وااي وارزو   توقاكمو  وايَحّو  ك و ةإلطو ت ّو .ن  وّو يآلنإلو  ياوّو

 صيفويعحيلعوحيف تويع يفكمواا احشوّووتحسحوا  تك  عور موا ةيويتا ج  اوك ا ووازو صيفوو

ويع يفكم ع وكصحواويع صيفويعة رعور موغاإلووويعحيلو  رالن واوّ شويعكيف ج عواس إلكلو   وظةيواز 

وّال اا؛وح   تويع يفكموّوواا ا   و

يوالثاني يو  رالن وّوواَحويع صا ا وو ازويآلنإلعوحسزويع يفكموع وكمفيفموت إلن :وازوس ازويعكيف جل وتل ن

و  حوّجكحواوويعجيفو ووويعإلايس ا  حوي ّ اواابوَ افمعوااوإَحيو

اإ ك وس ا إلويعكيف ج وّ موااووازوسإلتعواكي وّ ويا ج وّ مواو صالوص َ مواااوويعفيفمعور موو

واويع حلويعكيف جل وتواوغاإلّعوايعك  عوّوويعصجموي الحياوو ويع يفكموع وكصح  ا تا ج  اوك ا وواز 
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لويعك ح  يف ج وويعك شواكعشواويع حلويعكيف ج وتواوغاإلّعواعاسوّوواإلالطوي الحياويعصجمواويع ل

وي الحيّ  واويع  قب و

و ووازويع يفكموكال ب:وي حإليزوايعك   عمعواظةيويعكال  وتوس الحاوا ا ج  قموتل و  رعواوو ظةيوحعرن

إل و و صالواَحظك ور موتوساتلويعةاا واو صالويآلنل

اّ ويعإلايسمويعي  امو  حوّجكحوا ةيوّ و  امواااوساايف:وحسزويع يفكموكمفيفمور موا ةيويتا ج  اوو

إل؛واع ةيو   تويع يفكمواحازولا ّوا ط معو ك وعاويا ج واالضو  رعووك ا و و:وازوع ةإل   و إلس ن و نل

واويع صا ا ووتكاالن عوَايوس الحاوّال  ويع يفكمواظا:وي حإليز و

يوّالا ن وّوو صالواَحويعةإلس ا ووااوّ  ك وتكاالن عوحسزووأما الثالث :وح اوازوس ازويعكيف جل وتل ن

وويع يفكموع وكفيفموارونر و  ويتا ج  اوعك وال و   وتل وّالا ووع وسظ إلواز   حظ  واكعشورز 

ويعكيف ج و  زو إلس ن واويعك اويعك يفااعوحروك   ويع يفكم و

ي    لوو ااتلو يتا ج  او رزو يع يفكمو إزو   و  ضو ّ مو ايعكيف ج و سلي تو يع ا لو و از  غاإلو

   ولتعو   وص َ مووويعك صا و  اموايت    لواوير ا زويعك  كالمو الوحاي تويع ا لعواإز

وواَحويع صا ا وو  زوعمويعج و الا وّو وويع ل ويعكيف ج  وح اوازويعكيف جل و صيفّو مّو لّو وس ص  ا ح 

ازوسإلتعو   وص َ مواإلاعوّ واوسحّعواعاو  زويعكيف ج و  وّ واوسحّو  زوعمويعج وازوسإلتعو  اموو

وا ع صيف و

و:ووبناًء على هذا

عووحس موعاو  زوااوويعةإلس اوو ر ازو  طوي ق يفك ظ عوحرنةواَحظك و ةإلو ا ّوكيف ا واعيفو س  لوّيرن

يعو إلو ةإلسوو  طوكيف ا واعيفو س  لعوح ا ج تو  طوّوويعالةإلسووكيف ا ونكيفاوو س  لن اانةويآلنل

ايعكيف ج وو يعكيف ج و لو ح  يع ل حاك والي و يعكك اكو يع يفكموص  حتو ازو ك ا وو ك   ويع يفكمور مو ع و

حر و اصرن ظ  و يعةإل مو كظ إلو حرو اج مووووّالا وو سإلتعو   و إلس مو اع وو نكيفموو-ك   عو اظا:و

ي ي و-ا ةإلازو س  لن ورزويعكيف ج وّوويع صا اووتكاالن ونكيفازو س  لن

إلوإزو  زويعكيف ج وّوو  وايَحوّووو ا ةعشوتوكفيفمويع يفكمواتولتا ورَحظك و   ويآلنل

إل وح اويق يفك والان وانةو  وايَحوّ  ك ونكيفاووكلي ن و ح ا ج وّوو  ويعةإلس اووّيف اسن وعننل
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إلوعالحاويععإللواعالحاوزس  طو ايَحو ةإلطواكل عوحروكمفيفمويع يفكمواتولتا ورَحظك و   ويآلنل

إلواو ب  و اَحظك و   ويآلنل

 مذهب املالكية:ا او
ااو  رالن عوحروس  اويعج اوّووو ّالا  ن و إكيواقالتويع يفكموصجاجمو  ويا ج واالضويعك يفااو ا مو

والاالمواتاّ:وو

و صالواَحويعةإلس اوعوحسزويع يفكموكمفيفمواكإلتعويعةإل مو   وّ واألّول :وازوس ازويعكيف جل و   

وقاكموّ واوسحّ ووو   تو  اموق  ويع يفكمعوإزو  زّو واوسحو إلس موق ركن  وحسزوح شعولتعو  اموا صيف

:وازوس ازويعكيف جل و صيفوااو  يو صالواَحويعةإلس اوعوح عكيف ج وّ موا ع ا لوإزو   والثاني

حيفمو اإزو   و اإللّعو لا ّو ف و رزو اةب و ص َ مو سإلتعو   و اتو َ ع  و يع يفكمو   و اا  و

ويع يفكموالتعو إلس ن وحاك وااحو إلس موا حلوّ عم 

ازوس ازويعكيف جل ووالثالث كمفيفمواعاسو:و حسزويع يفكموتو حرق وّوو صالواَحويعةإلس اوعو اعو يعإلُّ

ع كيف ج وّ موإتوازوسإلتعو   و إلس موا صيفوقاكموّ ويا ج وّووسحّعواتوسإلتعو إلس ن وا صيفوو

وّ وس  ا م و

ا قامواتوأما الرابع حسزويع يفكموكظ و يو  رالن وّووتكاعويعك يفااعو ازوس ازويعكيف ج  وتل ن :وح او

ّ ويا ج وّوو صالو راورَحويعةإلس  اوو   وص َ مور مويا ج وّوو صالواَحظك وّي و

إل و يآلنل

و:وأما الشافعية واحلنابلةاتداو

حاإلازوا موإكيواقالتويع يفكموصجاجمو  ويا ج واالضويعك يفااوّوويعةإلس اووااواَحظك عوحرو

وس  اويرّإلوّوو رثوَ تشوظب:وو

امواَحويعةإلس اووااواص اموّ موا يإلوّوو صالوووو:وازوس ازويع الضويعكيف جل وّالا  ن وين  األوىل

 

عوااايع حيسمو دإلحو446عو445/و9عواااَ  داموياوو  احسوااوو28/وو7ووليتع:واااحيرعويعصد  رعااوع   اد   

و و453و-وو451/و9احيسمويعك  ح ااوع كإلغا   و

و و349/و5عواااّايظلويع  ا ااوع ج   و243/و7ليتع:واايعةناإلطااوع  إلياو 
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إلعوحسزويع يفكموك   ورزوعكوويا ج وكعشوّووَص موازوسإلتعواوا  و إلس مواجص موّوو يآلنل

ّي معوح  وكج  ويع يفكموّ وقصحوا  وّووي ت زطعوار   وقيفكموع وكالحاوحا  ويعيف  اوح   توا ط موو

و ك وعاوحال ايوكعشوّعو  ك  وا عج ا 

زوس ازويع الضويعكيف جل وايقالن وااوويعةإلس اووا ع يفاسمعو رزويق يفك والان وح ا ج وّووو:واالثانية

االحو ّ  ك و ايَحو ع  و س   و ّ و رزو ككعبو يع يفكمو حسزو يعيفاي عو ّالا  مو   و ق المو ّالن و َص  ك و

إلعواقحواحإلزو  وايَحوّ  ك وو و ووازويع يفكموإحإليزوَ واَحظك وّوويآلنل لوَ م وحعرن يعكيف ج وقح 

وّ إليوّ رموَ معوإت وطإلس موااواح  وازوس ازواإللويعكيف ج واو صالواَحظك وا يإلوّي :وازوسيفح 

و ااواحوّج وطإلس موا جاوكعشعوحسزويع يفكمواوظةّويعج عمويرناإلطوك   ورزوظةيوسك عويع الحس 

و:واوازوس ازويع الضويعكيف ج و  رالن واويع صا اووااواواَحظك عوحسزويع يفكموأما احلالة الثالثة

وك   واويعكيف ج  واّ ويع  قبعوح  ة حالاموحاموقاتز:

اعوحسزويع يفكموك   واويع كاع واإزواّ ووكفإلس   عوحسزوواألّول :وسإليوا موإكيو   تويعصف موتوكفإل 

ويع يفكموك   واويع  قبوح ق و

يوا :وااي وّعوإّ  زوكفإلس ويعصف مووأّما الثاني وايَحن ّوو:وحاإليوازويع يفكموك   واويع  قبوقاتن

اَحظ وو غ  و حص لو رللو س  اك ك عو ع و عةإلسشو  عيو يعكيف جل و يع حلو رزو اكعشو  حّم؛و

ح ق يفك  ويعج اإليزو   وازوك ازوَصمويعّ رلوّة  مواوا  و  وايَحوّ  ك عو   تويع يفكمو

يعيف  و رزو يع كاعو او يع يفكمو ا  تو اإ ك و يعكيف ج  و يعيف  و او يع كاععو ةعشو او ا ط مو

  زوّة  ن واوّ شوايَحوس حلو   وَا زكموّ  كالن وا ع يفكمعوح  وس لوويعكيف ج واا  ويعّ رلوو

اع و يعج اوو ككاالو يع يفكمو ّوو يع صحو ارزو ا ع يفكم و تكالمو س حلو   و تو ّ  اوو او س ال و ازو

و سجص وكعشورزويعكيف ج وص لو إلس ن وع  وايَحوّ  ك ؛وح   تويع يفكم

يعكيفرعم اوظةّو يعإليتحو ا ط موو؛واظةيوظاو يتا ج  او   وووح ع يفكمو ال و ااي و ّووتحسحو اكمال  و

 

و و3273/و9وعوااا ة  ويع    ااوع   اكب208/و11ليتع:واالاامويع  ع اووا كحطويعكف اوااوع  اا وو 

عوااايعكّ بوو261/وو16عوااايعجد ا ويع  اإلااوع كد ال  و538/وو4ليتع:وااّّ بويعكج د  ااوع ةددددإلاا بوو 

و و510/و11ايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو
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االضوّالا ووّوواَحويع صا ا ووااوّ  ك وّالن وّ وع وس ووا عيفاسم وا ةعشويعج اوعاو  زويعكيف جل و

االعن و  رالن  و ك وايح   واوظةيوّيف شويعج فامعوايعيف لواوظةيويع إلتاحوظا:وازويع فإلقمويع بوا  وو

 عوا ةيوّ وكظلوإعامويعج فاموّووإ   شويع ا لوع كيف ج وو  ا  ويعك ع امويعفيفموا حّموتوّال  وع و

ّ معواكعشورزوّوو إلاطوصجمويع يفكم:وازوس ازويعك يفااوتكاالن وّ  ن وع ك يفااو  ا   وحسكيوو

وّ وكظلوإعامويعج فاموحامو ي وظةيوحعرو وواز  و  زوااو ياإلن ي  ف وظةيويعةإلطعوا  تويع يفكموق ارن

  وإلي طويعكيف ج وّ مواحازولا و إلس معوااوظةيوإاإليلوكال ا وصجمويعك يفااوا حاوصج   و 

وامعوايععإللوّإلحا وّوويعةإلسالموي ارّام وايهللوكال ع وا    

كفإل  و   وّيفرعموطإلا ويتا ج  اواالحويع يفكمووووعظةي ق عمويعة حالاموو-اقحو ّ و حا  و ايع بولتج  و

وكفإل  و  اموّيفرعموانإليواظب:و-ايعج  ا موّووا رزويع يفكم

 البناء أو الغرس ذلك االستحقاقسبق 
ح حوين  يفويعف    واةدرزوّحيوا   ويع يفدكموااو  عد  وإكيوال ويتاد ج  اواالحويع    وااويعّإلْ وو

اقحوا  ويعج فاموا ةيويعةد حالاموايعج  ا موّ وكظ ايوإعامو   و ا ويع يفدكمواظ وظبوقيفدكموإت  لوااو

سويعك ع اموّ وكظ ايوإعامو    وااووقيفدكموكإليلعواوَاووااد  َ  ويع    وااويعّإلْواظ و  زوق ارن

ي  و ياإلن

وانرصموّ وق عمويعف    واوظةيويعةب وس   الواو ر موّةيظل:و

و:املذهب األول

سإليوا موإكيوال ويتادد ج  اواالحويع    وااويعّإلْعوحسّ وازوك ازويع يفددكموقيفددكموكإليلوااوقيفددكمو

وإت  ل 

 إلس موا صيفويع    وااويعّإلْ؛واإع وظةيوكظلويعة حالامو:وحس موسإلتعو   ووفإذا كانت قسمة تراض

و وايعج  ا م

يواا  وحا د عوااويق يفددددكد و َدحوّ  كد و يلن واي اا د  و   وظدةي:وعاويق يفدددد ويعةددددإلس د زو يلس ووحدرندةو د  

 

ّدموو260/وو16ليتع:واايعجد ا ويع  اإلااوع كد ال  و  عو512/وو11عوااايعكّ بوايعةددددإلحويع  اإلااوتاووقدحي

و و335/و11يا وعواااي  ص  ااوع كإل 513
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الاداووح   واَحظك واو صدا موااوغإلْعو  وياد ج و صدا موا   وا  ؤّواق عوغإلادموحس موسإلتعو

ااويعّإلْ؛واكعشورزوظةّويع يفدددكمواك دددددددلعمويع اععوحسزويعحيلسووتوو   و دددإلس موا صددديفويع    و

وايَحطوّ  ك و صددا ن عواإ ك وس يفددك زوا ع إلياددبوح  ازو س يفددك زوقيفددكموإت  لو   وازوك ازو   

م وحدسكيواد  دمو معولتعو  ادمواد ع  د  و  د  تد لسدموّ إليويع اع واعاواد  دمويعدحيلوتكاالدن و  واد  دتوّيفدددد ج د 

اظب:وقيفدكمويع إليادبوو- ةعشوس إل و  وقيفدكموت لسموّ إليويع اعوو صدف  عولتعو  اموا صدفم وا

وعواّ وتوسم  إلو   وقيفك موععإللوحاموا جاوكعش   -يعة وحامول  و ال

و صالواَحظك وّيف ج ن وح   ويع    وووإذا كانت القسمة قسمة إجبار عوحظ إلواالحويع    وااويعّإلْواز 

يع ااوارزويع يفكموااعوحروَ  واوظةّويعج عموااويعّإلْعوحاإليويعة حالاموايعج  ا مواسعن :وا مو   و

لواويعصالطويعيف ا م وا   ويع ااوارزويع يفكموعايفتوااالن عوح اسوعمويعإلتا و   و    و جاوّ وك إل 

 إلس مورزو إلس موع وسعإلّعواع وس   وإعاموّووت  موااالن واإ ك واحإلزوّووَ معوح  وسعكووعموّك وو

و غإلّمو ائن 

 املذهب الثاني:
اواسعدن وااووّ وإكيو   تويع يفدكموقيفدكموسإليوو ا موإكيوال ويتاد ج  اواالحويع    وااويعّإلْعوحس موسفإل 

وإت  لعوااو   توقيفكموكإليل واإع وظةيوكظلويعج فامواق عاي:

ااو   توقيفكموين ا لو   ويعاتمويعة وسك شوحامويع  ابوت إلووووإذا كانت القسمة قسمة إجباراااوو

زويع يفكموع وكم  ضوا ةيويتا ج  ا واصالطوكعش:و ك وعاو  زواللويعةإل   وعاوكإليحالايوإعامعوحس

غإلان وو ااوغإلْو ا   و حامو ا  وص َ مو اقحو يع صا اوو اَحو ح ا ج و قميفكتو ّ  صفمو  و ي  اوو ااوو

ح  ضويع    واق عويعّإلْواكاتلوكعشويتا ج  اعوحس موتوسإلتعويعكيف ج وّ مو   وص َ مو

ووقاكمويع    وااويعّإلْ؛واكعشوو رزويرص :وازو  وقيفكمواقالتواست  لويع  ابوااوا ن ا لوواةب ّو

يعةإلس اوو   ويعاتمويعة وس  إلظك ويع  ابوعاوكإليحال وإعامو  واَحويع صا اوواقحوا  وص َ موحامو

ا   وااوغإلْوغإلان وح  ضواق ععوتوسإلتعواةب وّووكعشو   وص َ مورزوص َ موّ  الو   وو

ويع  ابعواإكيواقالتويع يفكمواست  لويع  ابوحرو شوويع يفكموّووت مويع  ابوحا ازوّع حن وإع و

 

و و3273/و9عوااا ة  ويع    ااوع   اكبو260/و16ليتع:واايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و 
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وحام وو

ا ةيوإكيويق يفددك وار فيفدد ك عورزوكعشوقيفددكموت إلوّووَايويعكال  وعحناع  وكجتوت إلويع  اددبوو

يو  اموح  وساتحواك زويعيف ع عوحروس.ينةواعك زويتا ج  اوو  وويعكإليحالموإعام واإكيو  زوّ  الن

ويعج فام إكوظاواك زويعيفرّمو  حو

:وازوع كيف ج وّ مويعإلتا وو-¬وو-عوحاإليوي ّ اواااوَ افموووإذا كانت القسمة قسمة تراضا اوو

ّ  ك و ايَحو حرنةو  و ّ  صفمو الااوو ااو يعةإلس  زو يلسوو يق يف و عاو يع    عو ك و قاكمو ا صيفو

الوو يعحُّ او يع كعو قيفكمو س  إلو   و تو يع  ابو رزو اكعشو يا ج ت؛و حا  و  و اا  و إَحيظك و

ّ  ك وايعال  يع اععوح  زو  وايَحو ّ   عموحر   تو ار فيف ك وح   تويع يفكمو يق يفك و حسكيو  ليش و

ا ّ ن وارّمويع صيفوعص َ م وحسكيوع وسيف  عوسإلتعو  امواج  ويععك زو ك واويع اع واظةيوّ وو

 واظةيوّ وي  مكحو  امو  حو-لَك ك ويهللوو-  اموصجاحويع   و  حويعص َ ا و:واابوساايفواّجكحوو

اابوساايفوو-ح    ويعج فامعواكعشورزويع  ابوإ ك وس  إلو   وقيفكمويع كعوظ ظ  و  حظك و  ّمو

إكيولايويع كعوا حاعواتوسالإل وكعشوّوولا ويع  ابوإكيوحالروار فيف ك  واقحو   و ووووو-اّجكح

وع ةيويع ااواظا:وا موعاسوع كيف ج ّو مَو ويعإلتا وا صيفوقاكمويع    و و نإلّو  ارن يعص َ ا ووقاتن

يعّإلْعواكعشورزويع  ابوس  إلو   وظةّويع يفكمو  حظك عوحر  موكعشويا ج  اويع صيفوّووواا

و  يلوايَحط

 أما املذهب الثالث:
حاإليوا موإكيوال ويتادد ج  اواالحويع    وااويعّإلْعوحسّ وازوس ازويعكيفدد ج واالحويع    وااويعّإلْوو

يعواع  وَ كم واإع وظةيويعكيف شوكظلويعك  يوااوسيفاإلن يوحيف توو ياإلن ع امواق عاي:وإ موإكيو  زو ياإلن

يع يفدكموال ويعكيفد ج وّ موقاكموتكاعو صدا موال و دإلس موّ وا بعو  وس  يفدك زويع اكمواّ وا بوّووو

يوك ح ن عوا اتويع يفدكمعوالتعويعكيفد ج وّ موا صديفوقاكموّ و يرللواا  ك و صدفاو واإكيو  زوسيفداإلن

اوقيفدكموإت  ل؛واكعشورزويع فإلقموااوووياد ج واوقاكمو صدالوصد َ مواداي و   توقيفدكموكإليلوا

ع   ويع  ا وايع ياإلوتكعوااوويعكحيلكوح  ازواا 

 

و و443عو442/و9عواااَ  اموياوو  احسوااو24/و7ليتع:واااحيرعويعص  رعااوع   ا  و 
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اعاواقعواو صدالويعي  عوحسّ وازوسححعويعكيفد ج وقاكمويع    وااويعّإلْورزويعكيفد ج وّ مواادالموو

وا و   واتمويعة  معواإّ وازوسإلتعويعكيف ج وّ موا اكمويرللور موعاسواّ صل و غاإلوّ الح 

و:الراجح

ا موإكيو   تويع يفدددكموقيفدددكموكإليلوايتاددد ج  اوالل واالحويع    وااويعّإلْعوحسزويعكيفددد ج وّ مو

سإلتعو   وص َ موا صيفوقاكمويع    وااويعّإلْ؛واكعشورزويع يفكموظ  وك إليوّ إليويع اعوح  وو

ايَحوّوويعةدإلس اوواد ّوويع صديفوعصد َ موحسكيوع وسيفد  وسإلتعو  امواج  ويععدك ز واظةيوّ و

إعامويعةد حالاموايعج  ا موااااوَ افمعواظاويعصدجاحو  حوصد َ امواابوسااديفواّجكح وظةيووكظلوو

حامويع  اددبوت إلظ و  ا  وإزوظ وّعوّإلي  طوا موإكيوككتويع يفددكموا ع إلياددبوع وو   واتموسك شو

كإليحالايوإعامعوحسزويعكيف ج وّ موسإلتعو   وص َ مواك وس صموّووظةّويع اكم؛واكعشورزوت إلويع  ابوو

   ويع  لوّ مواع وساتحوظةيويع  لوّوويعةدإل    واّ وإكيو   تويع يفدكموقيفدكموإت  لعوحسزوووّاقا و

يوّوويع  ابوتوس.ينةواعك زويعيفرّمو يعكيف ج وّ موتوسإلتعو   وص َ مواةب ورزوّوو  زوّ  الن

وعّاإلّ وايهللوكال ع وا   وااَ   و

 ظهور وصية أو وارث بعد القسمة: املطلب اخلامس
إلوزس  طووويكف ويعف        :وازويع يفدكموتوكم  ضواك ازوصدجاجموإكيوطإلاو  ا  واصداموااوايلثو نل

   ويعال دمويعكاتا سوواقدتويع يفددددكدمعوا د زويعكاصددددل وادموااويعك يفددددااو دح نيوّوويعدح د  اإلوااو

اددداّو ووو يوّالا  ن عوحححالايوعموّ حيلويعاصددداموااوّ حيلوإل موااو ا  يعحليظ وااو جاظك وااو  زوتل ن

وعموإت واواصدا  موااو ويعكاصدل وعموتوَ   إلوالادبويعكاصدل وعموااوايعايلثواةعشعورز  إل مواك او نل

س وواواتا وإنإليت  وّووو يادد اف  ويعالح ويعكاصددل وامواقحويادد اح ّعوارزويعاصدداموا عالح و  عح 

ويع إل موق  ويع يفكم 

 ي و صدالويعايلثعووغاإلوازويع ر وَ صد واا   واةدرزوّ وعاويّ  عويعال مو ووا ي ويعاصداموااواو-

بوعموااويعايلثواك و حالمويعال مو اان و وواصا  م واع  واوظةيوقاتز: وااوع وسإللويعكاصل

و:القول األول

 

و و239/و7ياوعوااايعةناإلطااوع  إل505عو504/و5ليتع:واايعكحا مويع  إليااوعمّ اوّ عشواووا سو 
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ويع إل موكم  ض؛واإع وظةيوكظلوتك الويعف  د  وّوويعج فادموايعةدددد حالادموايعج د ا دمعواكعشوو سإليواز 

يع إل مو دب وق  ويع يفدكموس  شورزويعكاصدل وعموصد لو دإلس ن وع ال مواويع إل موَ  وعاوظ شوّوو

َدحوو َدح دتواا ّوويعال دموايعكاصدددد وعدموتكاالدن عوايع د قبو   ويعةددددإل دمواا    وارزويع يفددددكدموإكيو

يعال موغ رلوحسزويع يفدددكموكم  ضعوح ةيويعكاصددد وعم وارزوَ ويعكاصدددل وعمواو اوويع إل معوحرو

إلوإتواإلا ّ و س    وإع وّ او نل

اع ج فامولا ون صوحاك وعاو   تويع يفدددكموقيفدددكموإت  لعوَايوق عايواالحاو  ضويع إل م؛ووووعظةي

اكعشورزويعكاصدل وعمواإزو  زو ايَحوّوويعال موع وويع  ادبوإكيوقيفد و  حوغا مواَحويعال موتوو

ويت    عواقعددد  ويع  ادددبوإكيوصددد   وّج وو كم  ضوقيفدددك مورزويع يفدددكمواوظةيويعكاادددعوّج  

وس  ضعوا ةيويعج اوا ع يف موع ال م ويتت    وس فةوات

ّ  وإكيوي    وايلثواصداموتاووعموصدّاإلواالحويع يفدكمعوحروكصدحو  ايّواتوكميفدكعوّ مويع ا مواكعشو ا

ع ا موّ  قعدددد واويعح ايوإكوتوكصددددحوقيفددددك   ويعكاإليثواظ  كوّاصدددد وعموح  زوإقحيّمو   وو

يوّ موا  الحياويعاصداموح   تو  ايواتا ويعاصدو اموّ  قعدموحروكيفدكعواع ووتوس   ويع يفدكموإقإليلن

و َ ويعصّاإلوا يفكموير ور موتوسك شوإا  اوَ م

و:القول الثاني اأم

ح اوع كد ع ادمواسإلاز:وا دموإكيويّ  عويعال دمو ووا ي ويعاصددددادموااا ي و صددددادلويعايلثعوااوع وسإللوو

الا وو د عإلاعوااويعكاصددددل وعدموااويعايلثواكد و حالدموعدمويعال دمو ااددددن عوحدسكيو د  دتويعاصددددادموا ل وّ

حْوا  زويعك يفدااو ا ن وكظ ن وااوحعدموااوّي ان وّوو ا وااواززعو   تويع يفدكموصدجاجمواتو يعيفدُّ

و يوحدسز  َدحوّوويعال دمواكد وس اادم وحدسزو د زواالعدددد  وّاليفددددإلن واي كم  ضوالتعويعكاصددددل وعدمو   و د  

مواتوسدرندةويعك ب و وويعكالدحاا وظدةيوإكيوع وسال   ويعال دموويعكاصدددد وعدموسإلتعو  ادمواكد وس صدددد 

سوعوح موازو ا عكاصدد وعمعوحسزو  كايواموايق يفددكايويع إل مو ازوإنإلي واصددا موحس   وس ا ازوّ الحو

 

عوااايعكّ بوايعةإلحو263/و16عوااايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و443/وو9ليتع:وااَ  اموياوو  احسوااوو 

و و513/و11يع  اإلااوتاووقحيّمو

و و453/و9عوااا إلحوح حويع حسإلااوتاوويع ك او30/و7وليتع:واااحيرعويعص  رعااوع   ا   



  

  1079   
 

 اء وطوارئهاـقسمة القض الواقع يفالضرر 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

وسرنةويعك ب و وويعكالحااوايعج اإلو وويعّ رلوايعجبو وويعكات 

لعوحسزوو إلل ّن و حيلوااو ل ّ  وإكيو   تويعاصدداموا ل وّالا وو  عيفددحْوااويعإلاعوا  زويعك يفددااوّ ا  ا

 وسحن و  اموّوويععدإللواوك الاضوَ م واإكيوحيفد تويع يفدكمعوحسزويعكاصدل وعمويع يفدكموكم  ضوعك

وّوويعال موَ مو  وس يف ويع  قب و سال  و   

 الراجح:
ويعكاصددددل وعم؛واظةيوّ وكظلوإعادموتك الوو ظاوازويع يفددددكدموكم  ضوّ   دن و  دحو حاوا ي ويعال موَ  

ّمو  حوقيفدك وّ وق اوامويعف    عواكعشورزويعاصداموّوويعج ااويعك ح  و وواز  مويع إل  ش وظةيوحعدرن

اوااويعالا بوااويعكي بوّووو يعكد ع ادموّوويع فإلس وااوو ازويعاصددددادموا ل وّالا وواويعك يفددددااويعك ا 

ي وايهللوكال ع و  ددر موإعج اويععددإللوا عكاصددل وعمواوَ عموّ وإكيو  زواَحويعال موااواالعدد  وّاليفددإلن

وا    

 القسمةظهور َدْين بعد : املطلب السادس
ّد  وازوس ازوكعدشوق د و س وواالدحوقيفددددكدموكإل  دموااوويعال دمعوااوظدةّويعجد عدموإ قدحوسظ إلو   ويعكادتو ل

معوااويعفإل اوو كصدإل و  وايلثواو صدا موااوس ازواالحوكصدإل واالعد  وااوتكاال  وحاك وس صد 

ويآلكاا وو يف ااحويعجم  واوكعشوا ا زوّحيوكر اإلظ و   ويع يفكم 

 ْين قبل تصرف الورثة يف نصيبهمظهور الدَّ: الفرع األول
وايلثو صا معوا  زوكعشوق  ويع صإل و إكيود إلو   ويعكاتو س وواالحوكك اويع يفكموايا ج  او   

حامعوحسزويع يفكموك ازوصجاجموإكيو حعويعال موع حيرووَ م و ك وكصحويع يفكموإكيوااإلاويعحيرووكعشوو

س  معوااو حعواالضويعال موع حيروو س   ويعكاتويعكحسووّوو ل وسإلتعو  ا  ومواإلا وا امويعال معو   وات 

س و و واةب وّك و حالموااواتحوّوويع إل موغاإلويعك يفااوّ وسفبوا عح 

إلعواالي ويعحيحعوو س ووايّ  عويع الضويآلنل غاإلوازويعف    وين  فايواوَ عموّ وإكيو حعواالضويعال مويعح 

ع اموإع :وازويع يفكموكم  ض واكظلووع حس ووازوسإلتعو   وا امويعال مواك و حع وحةظلويعج فاموايعك 

س وعواس   و صالويعكك  ِعوحاك وس  ا م  ويعك شوسيف  إلواوَ وّوواح  ويعح  ويعج  ا موإع :واز 

 

و و248عو247/و7عوااايعةناإلطااوع  إلياو353عو352/و5ليتع:وااّايظلويع  ا ااوع ج   و 
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و:ووهذا ما قاله الفقهاء يف هذا الشأن على وْجه من التفصيل

 قال احلنفية:
إلوع وك  وقيفك موااوت ووإكيويق يف ويعال مويع إل مو  ود إلو   ويعكا تو س وعوح حوس ازوع كاتوّ اوو  نل

ال ويعحس ووحاموإكيو  زوسفبوامعواك ازويع يفكموصجاجمواتوكم  ض؛و حسزو  زوعموّي وظةيويعك اعوتم

اكعشورزويع يفكموكص زو وويع  ضوّ واّ وعواقحوكج  وظةيوا ال ويعحس وواوكعشويعك اويع  ل و

س ووو وويع يفكم و ك وازويع يفكموك ازوصجاجمو ةعشواوظةيويعةرزواتوكمو   ضوإكيو لحعويعال مويعح 

ّ ال  وو يعحيروو يع إل معواَ و ّ ال  ن واصالطو يعال مو  زو ا فيف  عواكعشورزوَ و ّ او ع حيرووّوو

اكال  ظ واظاويعك عامعوحسكيوقعايويعحس ووّووّ اوا فيف  وح حويا   صايويع إل مور فيف  وّووَايو

ع يفكموك عوصجاجمواتو  ضوويعصالطوايعكال   وح ر   ويق يفكايوّ اوا فيف  وصالطواّال  عوح 

ويع  ضوإ ك و  زوعج  مواقحو اويعحيروويعكا توّوو س  معورز  ع   و ك وككعبويع يفكمواتوكم  ضوإكيواإل 

واا  موا  اإلي  و

س ووّووّ او إلواايويعة واقالتو  امويع يفكمعواع وسل  ضويعال مويعح  ّ  وإكيوع وس ووع كاتوّ او نل ا

يروويعكا ت ويع يفكموكمفيفموااي و  زوووا فيف  واع وسم إل ويعح  يروويعال موامعوحسز  ّوو س  معواط علويعح 

س ووإكيو  زو او   وي لثعواكعشورزويعح  س ووّ ح  ويعح  لوظا:واز  س ووّجا ن وا ع إل موااوت؛وارزويعك إل  يعح 

اظبو-ّجا ن وا ع إل موحس موتوس ازوع ال موّ شوحاموإت وّووَايويعصالطوح قعوَايو   وا ع إل موو

س ووّيف ا  ن وع  وووو-يعكاتووّ ش َ ويعحيرووح  ازويع يفكموغاإلوصجاجم وغاإلوا موإكيوع وس وويعح 

س ووّوويع إل مو   ويعةاا عواظةيوسك عوتايزويع يفكمو لويعح  وَ ويعحيرووس   و  ا ن واوقح  يع إل معوحسز 

و وق  ويعاح  واةعشويعحس و

 وقال املالكية:
ّ وعاو حعوتكاعويعال موع حيروو س  مويعظ ظإلواالحوظةّويع يفكمعووواتوكم  ضواوَ عموبزويع يفكموككعإ

ويعحيرووعاسوعمو اللموات  بعورز  ااو حلالمواالع  واإلا ويع  قاووّعو حاولتا مو  ا  واةب وااو حل

واكم  ضوإكيوع وسليف ا وو ويع يفكموتوكصح  َ وإتواوقع  و س  مواقحويا اح ّو   وظةيويع جا وغاإلواز 

 

و و30/و7عوااااحيرعويعص  رعااوع   ا  و454/و9ليتع:واا إلحويعال  سمو   ويع حيسمااوع   اإلكبو 
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مواالحو  وو حالمّو   ويعإلتا و   ويع  قبواك و حععواكعشويعحيرووَ   حعويعال موااواَحظ عوااوط لّو

س و و او   ويع إل موحروّ شوع ال موإت واالحوا ي ويعح  س ووّ ح  ورزويعح 

ووسإلتعو  امويعحيروواالحوحيفمويع يفكمواويعصالطويرناإلطعواكعشوووقد اختلف فقهاء املالكية ّل اةرزو

ّن وااوت اجيفلوّ وإكيو  زويعال مو  ع س ووااوتعواّ وإكيو  زويعك يفااوّ ا  وكاووا عح 

ّن و ّ ا  إزو  زويعك يفااو كم  ضو ويع يفكمو حسز  يع إل معو س وواقيفكايو ا عح  يعال موغاإلو  عكاوو حسكيو  زو

و ع ال   ويع إللواالا  م واإزو  زويعك يفااو ا ن وااوّي ان عوحسزويع يفكموك ازوصجاجمور موس ازوازوسإل  

س و ووع حيرووّوواّاياوّك   معواسإلتعويعحيروو   و  وايَحوّوويعال مواك وس ااموإزو  زوويعال مويعح 

مواو يعوحسزويعحيرووسإلتعو  امواك وس ص  ق ركن وااكي موإزو  زوقحوح ش وحسزواص حواالضويعال موّاليفإلن

إلوعالحاويع الحو  و ّ  معواتوس.ينةواَحظك وا آلنل وك

س وعوحسزويع يفكموك فيفمّو   ن وا :و س وواقيفكايويع إل مو ازوإنإلي ويعح  ّ  وإكيو  زويعال مو  عكاووا عح  ا

اعوارزو  زو ا ن و  عةظلوايعفعموااو  زوو ّن و  عحيلوايعجاايزوااوغاإلوّ ا  ااي و  زويعك يفااوّ ا 

يع جاع ك فيفمويع يفكمو   وظةيو ايعكالحا  وا  حّ و ايعكازازو سرنةووووّي ان و  عك ا و يعحيروو و حسز 

َ  موّوويع إل معوايع  قبوس يف و   ويعال موإزو  زويعك يفااوق ركن  وحسزواك يفواالع  وَظ معوانةو

إلسووّوويعال معواس  عويعايلثوا امويعال موا  اموإل معوو س ووَ  موّوويعك   بوّووَظويآلنل ص َلويعح 

واسعكوو  وايلثوّ وا  وااويا   ش و

ّ  موواظةيوا ر وّ وّ شواواسحس   وااوّ وظ شوارّإلويهللوا ج  موَايوتواك زوحامعورزواسحس  وّ.

ارّإلو ك يفو حاك و ّ مو يعكيف ج و س ازو  عكيف ج و   و ازو س وو يعح  ص َلو غ سمو ارزو  إل ن عو

و واك ا 

و:وووقال الشافعية

إزويع يفكمواوظةّويرَاياوك عوصجاجمعواكعشو   ويع ااوار   وإحإليزوَ واككاالو صال واظةيو

ايوين  فايواةرزوصجمويع يفكمواا ر   و   وقاعاو:وا ر و ويعج اوا ع يف موعكووق اوار   وااع؛َو

 

عواااَ  ددامويع إل ددبو   وّ  صددإلون ا واا  ّةددموَ  ددامو245عو244و/7ليتع:واايعةناإلطااوع  إلياو 

و و138/و7يعالحا ااو
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س ووعص َ معو  وكال  ويع يفكموّووتحسحووالقول األّول:  سإليوا   وا ط معواازويع يفكموكم ع واسم ع ويعح 

س و و واالحوقع  وكعشويعح 

  حّ وس ااويعال موا ع  وووو-  حةطووا :-:وحاإليوازويع يفكموصجاجمواكمال  إلوّ اامووأما القول الثاني

س ووع حيروعواإت وحسزويع يفكموكم  ضون صموّ وع وس ووظ  كوّ اوغاإلويعك يفااوسم ع وّ مو كعشويعح 

س وو  وكال  ويع يفكموّووتحسحوحاك وا ب واتوس ازو لويعح  ح  س و وااوظةّويعج عموسم   وّوويع إل موقل يعح 

لوَ موتا اف  ويع يفكمعواكعشورزوحاموكفإلس ن وعصف مووازوسم   وّووَصمو  وايَحوّوويعال موا لو ح 

و يعك اعواكفإلس و ا  م

و:وووقال احلنابلة

س ووا ع إل موتوسك عوصجمويع صإل وحا  عور موكال   وا  واّاإلوو إزويع يفكموتوك   عواكعشورزوكال   ويعح 

ع ال موو س  او ا مو غاإلو يع    و اإلق مو يع   سمو كال   و حر  مو ا   ولا ظ و يع يفكم:و ا ف كو س ال   و حاك و

ويع يفكموكم  ضو س وعواكظ ويع يفكمو   َو ع   واإزويّ  ال  و ووظةيعوحسز  ا ع ا ل:وإزو ئ  واح ا  ويعح 

إلعواِاعو صالويعكك  ِعواَحّواا بوو س و وحسزوايح واالع  وايّ  عويع الضويآلنل اكم   ويع إل مواويعح 

و  صالويعك ال

و:والراجح

يعج فاموايعك ع اموّوو  ضويع يفكمعواازوظةيوظاويراع وا ع  ااوايت    ل؛واكعشوّ وكظلوإعاموو

قع  وو االحو إتو ع ال مو ّ شو تو ار مو س وعو يعح  اّ   و يرص امو يعكاتو اجايريو ّةّاعمو يع إل مو رزو

س وواالحويع يفكمعوحسزوظةّويع يفكموكم   س و واا   و   وظةيويع حل واويراعاسمعوحس موإكيود إلو ل ضوويعح 

س وعورزويع ااوا ا كإليلوصج    ويعة وسال بوّع  ظ و لغ واقا   وصجاجموَ  وسماح  وكعشويعح 

ويعحيرو وايهللوكال ع وا   وااَ   و واك فاةظ وس إلك لو  اموإظحيلوعج  

و

 

عوااايعجد ا ويع  اإلااوع كد ال  و210عو209/وو11ليتع:واالااددددمويع د ع اووا كدحطويعكف اوااوع  اا وو 

و و263عو262/و16

و و3274/و9   اكبوعوااا ة  ويع    ااوع512/و11ليتع:واايعكّ بوايعةإلحويع  اإلااوتاووقحيّمو 
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 ن بعد التصرف يف الرتكةْيظهور الدَّ: الفرع الثاني
د إلو س وو   ويعكالثعوحاإليويعك ع امواوإكيوا  ويعال موّيفددد ج  ك  واويع إل مواالحويع يفدددكمعو  و

:وا موس ازويع اعواالحويع يفددكمعوو-اويرصددحو  حظ -ّ ك وّةظ   واّ و  امويعةدد حالاموايعج  ا مو

س ووتوس ال  ويادددد ج د قموّوويع إل موع ايزوقعدددد رموّووغاإلظ عو اا موتوّ د اوع دحيرو؛واكعشورزويعح 

س وواويع س ووس د عيفويعإلظووع ال  ويعدح  ويعدح  إلظوو ووين اد لواكال   دمواد ع إل دموّووغاإلوين اد لعو كد وارز 

س ووتوسك عوي    اويع إل موع ال مو  اعويعال حوع     و ازويعح 

يعةدد حالامواويع ااويعي  وع  عوايعج  ا مواوّ  ا ويرصددحوإع :وا موإكيوا  ويعال مويع إل مو  وو اكظل

س ووحروس ازوااال  و  عإلظود إلو س وو   ويعكاتعوح ع اعوا ط ورزويع إل موّإلك   و موا عح 

َم  ويعةدإل واوكعش؛وَايوإز و ااعويع إل مواالحويع يفدكمو  ووووَم  لووظةي:واقحوحصد ويعك ع امويع ااواو

ااوّوواالعدددد  عوو يعال ددمو قددحواقعوّووتكاعو يع اعو إكيو دد زو ّدد و ادد ن ر و س   يفو س وو يعددح  د الو

س ووااو وغاإلو  عكاووام اا ن ر وّ وإكيو  زويعال مو  عكاووا عح 

ّعو دحاو  ك  وااو   وووو-ا :وايكوويعكيد  -اااوحدسكيو د زويع اعوقدحوك وّووتكاعويعال دمواروّجد اد طوو

س وو ويع اعوصدجاحعواسعدكوويعال مويعح  اوويع يفدكمعوحرونر واويعكةظلو   :واز  س وَو االعد  وا عح 

امت إلايو   ويعاحد   وحدسزو د زواالعددد  وّ ادن وواد ع اع وحدسزويّ  الايو وويعاحد  وّعوقدحلك  و   وا يردمعوو

ويعحيرووسيفدد ااَو  موّوويعك ب عوا   وظةيويعك ب وازوسرنةوّوو  وايلثوو يعوحسز  اليفددإلن ااالعدد  ّو

َصد  موح قعواتوسرنةويعك ب وّوويعكاليفدإلوا وس  عويعكاليفدإلواجصد موإكيواسيفدإل واظةيو   مواَو عمو   وو

ّ  واو   واالعددد  و  س وعوا إلعوحسكيوياددد الويعحيرووَ  موّوويعك ب ووتكاعويعال موا عح  ازويع الضويآلنل

س وعوحس موسإلتعو   ويعك ب وايعال ع واك و   ويعكاليفإل  وغاإلويعال ع وا عح 

س وعوحدسزويعدحيرووّ ا إلوااووحيفدددمو اإكيو د زويع اعوقدحوك وّووتكاعويعال دموايكوويعكيد  وّعو  ك  واد عدح 

ةو س  دموّكوو د زوّ   وّ ادن عوووويع اعواااوويعإلتا و   ويعال دم وحدسكيوين د لويعإلتا     ويعال دمعواندل

 

عوااا ةد  ويع    ااوو264/و16عوااايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و515/وو4ليتع:وااَ  دامويعحاداقبااوو 

و و3275/و9ع   اكبوو

و و339عو338/و11عواااي  ص  ااوع كإل يا و264/و16ليتع:واايعج ا ويع  اإلااوع ك ال  و 
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ّ  وعاو  زواالعددد  ّو ان وو وَصددد  موإزو  زّو ان  وا وو  ٍّ ايعكرناكّو موسإلتعو   وا قبويعال موحارنةّو

يعوحس موسرنةوّوويعك بوَص مواس ة ل  زواويع  قب  وااالع  وّاليفإلن

حورزويعكج ا طوإزواقعويع اعوواإكيو  زويع اعوك وّووتكاعويعال مواكج ا طويعكةدد إل عوح ع اعوصددجا

وح ةعشويع اع  وا  و   تو  عِ  معوايع  موتوكإل  

حيواك زويع  رع؛وح اووَ الوق ا:وو  واق ا:وا  لوااج از:وو"سعكو"اقحوين  يفويعك ع امواّو

و  ويعك  وظ  :وازويع اعوتوسم  ضوّعوكإلتاحوّ وق اواموياووَ الوّوويععك ز"توسعكو"

إلعو  زوع حيرووازوسيفددد ااوتكاعَو موّك ووا اواإكيوا  وو االضويعال مو صدددا مواع وسل عويع الضويآلنل

وويعال دمواكد وو س ووّوو صدددا دمو   وّوواد  و صدددا دمّو اتدحوّوويع إل دمعو  وسإلتعويعايلثويعكدرناكويعدح 

و س صموّوويعحسو

و:والراجح يف هذه املسألة

يعة حالاموايعج  ا موّوويع ااوا ايزووّ و  اموّ ك وّةظلويعك ع امواّ و  امويرصحو  حو  وّوو

ويع اعواالحويع يفكمعواا موتوّ  اوع حيرو وايهللوكال ع وا   وااَ   

 

و و249/و7ليتع:واايعةناإلطااوع  إلياو 

عواااتايظإلوي   ا ااوعصد عحو  حويعيفدكاعويآلابويرزظإل و350/و5ليتع:وااّايظلويع  ا ااوع ج   وو 

و و170/و2
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 ةــاخلامت
وّ وس ب:ووصاو   سمويع جيواكج ا ويع ااوَااويعاح  واوقيفكمويع ع  عوسك    ويا  ر

ّد وحادموحيفدددد  وَ  واعاو د زوكعدشواد ع إلياددددبعوعكد وحادموّووووو-1 إكر ويعكد اوا دموتوس ازوقيفددددكدمو

واإا   م وا ةعشويعةرزوحاك و  زواوقيفك مواك ااعم 

ازو ايللويع يفدكموظب:ويعّ ووايتاد ج  اواالحويع يفدكمعوااود الو الوااو س ووااواصدامعوو-2

وا جاوكعش 

ّال  ووكالةلويت  ف  وا   ويع اكميعكال  إلو  حويععإللو -3

عك وحاموّووإكر ويعك اوووتوس ازوقيفددكموّ وحاموحيفدد  وَ  واعاو  زوكعشوا ع إلياددبعواكعش -4

 اإا   م

يعوااي وا شويع يفكموإع و -5 ّ و  زواوقيفك مواك الاعمواإللو  اوحس موتوك ازوظةّويع يفكموت إلن

 حيف  ويعك يفااو  موااوإع و   ويعك فالمويعك صا طوّ م

ت إلويعكك  ِعو وويع يفدكموّ   ن عواداي و  زوط علويع يفدكموصد َلويع صدالويع ياإلوتوس ازوو -6

 ااويع  ا 

حالتو -7 إكيوي    واَحويعةدددإلس اوويعّ قوااويع الواويع يفدددكمعوا  توكعشواج مو دددإل امعوالم

وو يعح ايوق  وّعددبوّحطوكحاو   ويعإلادد وامعوحسزو  ايّوكميفددكعواكم  ضويع يفددكموادداي واقإل 

يعكح  بويا اف  وَ موااوع وسم إل  

  ايويعّ قوكيفكعوإكيو   تواكيف  حو إل ب  -8

حواو صدددا مو ا ن واال -9 ويعك  ع موارلشوكعشويعالالوّووعاسوعكوواتل ي وي ّيفددد كوا عالالوَ  

  إلس م

لول ويعكالالعولتعوص َلويعكالالوا اكمويع  ص زو   و إلس م -10  إكيوكالة 

ال ويتادد ج  او   واالضوّالا ووّوواَحويع صددا ا ووااوإكيوويع يفددكموا ط مواكمال  وّووتحسحوو -11

يعكيف جل واالعن و  رالن  ّ  ك وّالن وّ وع وس ووا عيفاسم وا ةعشويعج اوعاو  زو

إكيو   تويع يفددكموقيفددكموكإليلوايتادد ج  اوالل واالحويع    وااويعّإلْعوحسزويعكيفدد ج وّ موو -12
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 سإلتعو   وص َ موا صيفوقاكمويع    وااويعّإلْ

ويعكاصل وعم -13  يع يفكموكم  ضوّ   ن و  حو حاوا ي ويعال موَ  

س و  -14 توّ شوع ال موإتواالحوقع  ويعح 

 يع يفكمعواا موتوّ  اوع حيرويع اعواالحوس ازوو -15

و

 . أمجعي   وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
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 املصادر واملراجع
 أوًلا: القرآن الكريم.

 ثانًيا: التفسري وعلوم القرآن.
رابوا إلوّجكحواوو  حويهللعويعكالإلا وا اوويعالإلابويعك ع بعوط المو يلويع  لووو:أحكام القرآن  1

و   ز عو–اإلاشوا–يعال كامو

يع  لوووو:اجلامع ألحكام القرآن  2 ط المو يلو يع إلط بعو ير ص ل و اَكحو اوو يهللو ا إلو  حو رابو

و وا1996و-ظد1417ويع  ّيفمويع  الموااإلاشع–يعال كامو

 واآلثار.ثالًثا: كتب احلديث 
ال بواووّجكحواوو  حويعك شويع   ّبويعجكاإل ويعف ابعوعووو:بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام  3

يع  المويراع وعوعويعإلس لوو–  يلوطا مووعوويعكج  و:و  ويعجيفاوو ستواالاحوعويعجيفووياوويع   زووبوااو

و او1997-وظدو1418

يعإلس زوووو:سنن ابن ماجه  4 يع  قبعو يلو ح.ي و  حو ّجكحو كج ا :و يع لاس بعو ّجكحو يهللو رابو  حو

و وع  إليث

ااعوو:سنن الرتمذي  5 يع إلّة عو يععج كعو اوو ّاا و اوو لطو ا  ال اوو اوو ايف و عوو ايف وووبوكجكحو

اإاإليظا ووعوواو3اّجكحوح.ي و  حويع  قبواتدووعووا2عوو1اَكحوّجكحو   إلواتدووووكج ا واكال ا :و

 إل موّ   مواّ  الموّص ف ويع  ابووعووا5عوو4يرزظإلويعةإلسيفواتدوو  اطو الويعكحلْواوو

و واوو1975وو-ظدووو1395يع  الم:ويعي  امعوعوّصإلووو– يعج  بو

عمّ اواابوا إلواَكحواوويعجيفاوواوو  بويع ا  بعوكج ا :وّجكحو  حويع   لوووو:السنن الكربى .6

ا1999و-ظد1420   عوط المو يلويع  لويعال كامعويع  المويراع و

7  

و

يعكج  :وّجكحوزظاإلواوووعو  حيهللويع   ل ويع الفبووبكجكحواووإاك  ا وااوعوو:صحيح البخاري  8

يع  صإلو كإلقا وّجكحوح.ي و  حووعوو  صإلو كإلقا و يع   طواّصالطو وويعيف    امواسا حمو  يلوطااو

و وظد1422يع  الم:ويراع عوعويع  قباو
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جكحوح.ي وووو:صحيح مسلم  9 يف  واوويعج   ويع ةاإل ويع ايف اال عوكج ا :ّو عمّ اواابويعجيفاوّو

وا و1955و-وظد1374  حويع  قبعو يلوإَا  ويع  لويعالإلااموا موو

جكحو  صإلويعحسوعواوويعج  و احواوو   كبووووبواروو:وزيادتهضعيف اجلامع الصغري   10   حويعإلَكوّو

يع  الم:ووعويعك  لوي ارّبعوا إل و   وط الم:وزظاإلويعة اسشعوواوو  اعوير  ا ل ويرع   

و ويعك ح طوايعكلسحطوايعك  جمو

تراوووو:الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري  11 ا إلعو اابو اوو يعإلَكوو يعحسووو  حو

ظدو1423يع  المويراع عوعوااإلاشو/وع   زو- يلويعف إلوعويعكج  :وساايفويع     عويعيفااطب

و وا2003و-

  حويهللويعج   وّجكحواوو  حويهللواووّجكحواووَكحاسمواوو مالا ووبوااوو:املستدرك على الصحيحني  12

عوع   لو   وكج ا :وّص ف و  حويوعوواوويعج  ويعع بويع  ك  ويع ايف اال ويعكالإلا وا اوويع اعو

و 1990وو– و1411يع  الم:ويراع عووعوااإلاشووو–  يلويع  لويعال كامو

عوّ   مويعإل حوعووكجكحواا  ويعإلَكووير ظكبوعووو:املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى للبيهقي  13

و يعيفالا سم/ويعإلس لوعواووو2001وو-وظدووو1422

اووووو:املهذب يف اختصار السنن الكبري  14 حو ّجك  يهللو اااو  حو :و ّم وين صإل ظل ب  يعة  يك زو اوو م اَكحو

إاإليظا عوويعة  حالب و اوو سل اإلو كلكا و اابو اس إلي و يعال كِبعو ع  جيو يعكة  طو  يلووعووكج ا :و يلو

و واو2001و-ظدوو1422يع  المويراع عوعويعاطووع  ةإل

 وأصوله: رابًعا: كتب الفقه
 :فيالفقه احلن -أ

يعحسوواووإاإليظا واووّجكحعويعكالإلا وولسوووعووو:األشباه والّنظائر على مذهب أبي حنيفة الّنعمان  15

يعكصإل و ز إلس و كاإليشعووا اوو  ا و يعةامو اَ  سيم:و انإل و َاي امو يع  لووعووااعو  يلو

و واو1999وو-ظدووو1419يع  المويراع عوعوع   زوو–يعال كامعوااإلاشو

جكحويعكالإلا وا اوو  ا وووو:شرح كنـز الدقائق البحر الرائق  16 ع الرّموزسوويعحسوواووإاإليظا واوّو

وا و1997و-ظد1418ع   زو-ااإلاشو-ط المو يلويع  لويعال كاموويعكصإل ع

يعج فبوووو:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  17 يع  ا  و ّيفالا و اوو ا إلو اابو يعحسوو عمّ او ر و
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وا و1997و-ظد1418ع   زو-ااإلاشو-و  لويعال كامط المو يلويعيعك  لواك شويعال ك  عو

عكجكا واوواَكحواووّاا واوواَكحويعجيفاوويعكالإلا وا حلويعحسووووو:البناية شرح اهلداية  18

وا و2000و-ظد1420يعالا بويعج فبعوط المو يلويع  لويعال كامو

عف إلويعحسوو يك زواوو  بويعلس البعوط المويعك  المويع  إليووو:تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  19

وظد 1313ّصإلو-يرّاإلسموا اتاو

ادوو:رحاشية رد احملتار على الدر املختا  20 اوو كإلووو:حاشية ابن عابدينيعكالإلاحمو اّاوو عكجكحو

ع   زعويع  الموو-ااإلاشوو-  احسوويعة اإلوا اوو  احسوعوط المو يلويعكالإلحموع     موايع ازسععوو

وا و2000و-ظد1420يراع و

وااإلاشو– ر ك ويعحسووّجكحواووّجكا ويع  اإلكبعوط المو يلويعف إلوووو:شرح العناية على اهلداية  21

وا و1970و-ظد1390ويعي  امويع  الموع   زع–

جكحواوو  حوووو:شرح فتح القدير  22 اايابويعكالإلا وا اوويع ك اعوويعايَحعمّ او ك اويعحسوّو ويعيف 

وع   ز -وااإلاش-وط المو يلويعف إلويع  المويعي  امع

-وعمّ اوّجكحواوواَكحواووا  ويعيفإلنيفبعوط المو يلويعكالإلحموع     موايع ازسعوووو:املبسوط  23

وا 1978و-ظد1398  المويعي عيموع   زعويع-اإلاشوا

عمّ اواإلظ زويعحسوو  بواوواابوا إلويعكإلغا   عوط المو يلويعف إلووو:اهلداية شرح بداية املبتدي  24

وع   زعويع  المويعي  ام و-ااإلاشو-

 الفقه املالكي: -ب
يع إلط بعووعوو:بداية اجملتهد ونهاية املقتصد  25 اّ  الموّص ف وّ   مووكجكحواوواَكحواوول حو

وا و1975و-ظد1395يعج  بواكصإلعويع  المويعإلياالمويع  ابو

جكحويعص ا عوط الموووو:بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري للدردير  26 ع ةامواَكحواوّو

وا و1978 ايف ويع  ابويعج  بوا إل  ّعو

كجكحواووساايفواوواابويع  ا واووساايفويعال حل ويعّإل  طبعووعوو:التاج واإلكليل ملختصر خليل  27

و وا1994-وظد1416يع  الم:ويراع عوعو يلويع  لويعال كامعو  حويهللويعكاياويعك ع بووباا
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ع ةاموص عحو  حويعيفكاعويآلابويرزظإل عويعك   مويعي  حامعووو:جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل  28

وااإلاش 

يع إل بوووو:حاشية اخلرشي على خمتصر خليل وبهامشه حاشية العدوي  29 يهللو اوو  حو عكجكحو

وا و1997و-ظد1417ع   زعويع  المويراع و-ااإلاشو- يلويع  لويعال كامويعك ع بعوط المو

ع ةاموّجكحواَكحواوو إلحمويعحااقبعوط المو يلويعف إلووو:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  30

وا و2000و-ظد1421ع     موايع ةإلعويع  المويراع و

ووعويع  المويراع و يلويعّإل وي ارّبط المووة   ويعحسوواَكحواووإ لسسويع إلياعووعوو:الذخرية  31

وا و1994و-ظدو1414

ووط الموعكجكحو  حويع  قبواووساايفويعللق  ويعكصإل عوووو:اإلمام مالك أشرح الزرقاني على موط  32

وا و1990و-ظدو1411 يلويع  لويعال كامعو

تنوخي عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم املدّونة الكربى اليت رواها اإلمام سحنون بن سعيد ال  33
عمّ اوّ عشواووا سووو:العتقي، عن إمام دار اهلجرة أبي عبد اهلل اإلمام مالك بن أنس األصبحي

وظد 1323يرص جبعوّ  المويعيفال  طواكصإلعو

يع  تبعوووو:املنتقى شرح موطأ مالك  34 يعاعاحوا اك زواوون يفواوواالحواوواسا و ع   ابواابو

و او1999و-ظد1420وع   ز–وااإلاش–ال كاموط المو يلويع  لويع

رابو  حويهللوّجكحواووّجكحواوو  حويعإلَكوويعكّإلابعووو:مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  35

وا و1992و-ظد1412يعكالإلا وا عج   عوط المو يلويعف إلعويع  المويعي عيمو

 الفقه الشافعي:  -ج
رابويعجيفوو  بوّجكحواووَ الويعك ال  ووو:احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  36

وا 1999و-ظد1419 يلويع  لويعال كامعووط الميع صإل عو

رابوز إلس وسجا واوو إل ويع اا عوط المويعك  لوي ارّبعووو:روضة الطالبني وعمدة املفتني  37

وا 1991و-دظ1412وع   ز-ااإلاشو-ويع  المويعي عيم

– ووط عوّ   موي ل   ووعسوواوو إل ويع اا يعحووبعمّ اواابوز إلس وّجاوو:اجملموع شرح املهذب  38

ويعكك  مويعالإلاامويعيفالا سم -وتحط
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يع  الوووو:مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج  39 اوو ّجكحو يعحسوو ع ةامو كسو

وا 1995و-ظد1415ع   زعو-وشاااإل–وو يلويعف إلوط الميعةإلاا بعو

اابووعوو:نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج  40 يعال  ْواَكحواووَكلطو    ووةكسويعحسووّجكحواوو

و واو1984ظد/1404و-وطواناإلطوعويع   إل:و يلويعف إلعوااإلاشعويعحسوويعإلّ ب

 الفقه احلنبلي: -د
عالر ويعحسوواابويعجيفوووو:اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  41

يعكإل يا  ا اك زو اوو يعال كاموو  بو يع  لو ط المو يلو ويراع وويع  الموووع   زعو-ووااإلاش–عو

و وا1997و-ظد1418

يعال ا  زعووةكسويعحسووّجكحواوو  حويهللويعلل ةبويعكصإل ويعج   بعوو:شرح الزركشي  42 عوو يلو

و واوو1993وو-ظدووو1413يع  المويراع عوو

ّ   مو ليلوّص ف وووو:كشاف القناع عن منت اإلقناع  43 يع  اكبعو إ لسسو اوو سا سو اوو عك صالو

وا و1997و-ظد1418يع  زعويع  المويعي  امو

ّف حوووو:املبدع يف شرح املقنع  44 اوو يهللو اوو  حو ّجكحو اوو إاإليظا و يعحسوو اإلظ زو إاج او رابو

وا و1980و-ظدو1399ع   زو-ااإلاشو-يعج   بعوط المويعك  لوي ارّبو

قحيّمووو:لكبرياملغين شرح اخلرقي مع الشرح ا  45 اوو ّجكحو اوو اَكحو يهللو ّجكحو  حو اابو عمّ او

وظد 1345يعك حابعوّ  المويعك  لواكصإلعويع  المويراع و

 الفقه الظاهري: -هـ
لاوير حعيفبويعظ ظإل عوكج ا وووو:احمللى باآلثار  46 جكحو  بواوواَكحواوواالاحواوَو عمّ اواابّو

وو-ظد1408ع   زوو-ااإلاشوو-يعال كاموووويعح  الو  حويعّف لوا اك زويع  حيل عوط المو يلويع  ل

ا و1988

وخامًسا: كتب اللغة.

عمّ اوّجكحواووّ إلاوتك اويعحسوواووّ ظالعوط المو يلوإَا  ويع إليثويعالإلابعوو:لسان العرب .47

 ا و1999و-ظد1419يع  المويعي عيمو

يع  الم:ووعوو ّة وو–  يلويع   ووعوو لسموَك  عووو:معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء  48
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و واوو2008ظدو/و1429عويراع 

وو:شرح حدود ابن عرفةيعكالإلا وادوو:اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية  49
يع  المووعويعك   مويعال كامعو  حويهللعويعإلص  ويع ا يفبويعك ع بوووبكجكحواووق ا وير ص ل عوااع

و وظد1350يراع عو
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