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ادلستخهص
األصٌ إٔ يًزنٛسٚ ٠األْٛث ١أثش ٚاضح يف أسهاّ َرياخ َٔ سٝح َكذاس ايٓصٝب
ٚايظٗاّ ٚاؿذب ٚايعٚ ٍٛايشدٚ ,ملا نإ دٓع اـٓج ٢املؼهٌ دا٥ش بني ايزنٛسٚ ٠األْٛث,١
ؾإٕ َرياث٘ ىتًـ عٔ َرياخ ايزنش ٚاألْج ,٢إر استاط ايؿكٗا ٤املظًُني بؼإٔ َرياث٘,
ؾذعًٛا ي٘ َظأيتني ٜكذس يف األٚىل َٓٗا رنش ٚيف ايجاْ ١ٝأْج ,٢ؾإٕ تظا ٣ٚأسث٘ ٚأسخ َٔ
َع٘ َٔ ايٛسث ١انتؿٛا بأسذ املظأيتنيٖٚ ,زا ايتظا ٟٚمل ٜكتصش عً ٢ايؿك٘ اإلطالَٞ
ؾظشب بٌ ٖٓاى ساالت أخش ٣يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاقٜ ٞتظا ٣ٚؾٗٝا أسخ
اـٓج ٢املؼهٌ عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٖٚ ,١زا إٕ دٍ عً ٢ػ ٤ٞؾإمنا ٜذٍ عً ٢اْتؿا٤
اؿاد ١يًبشح عٔ َعٝاس طيب أ ٚؾكٜٗ ٞهؼـ عٔ ْٛع دٓظ٘ بايزنٛس ٠أ ٚاألْٛث ,١أَا إرا
اختًـ أسث٘ ا ٚاسخ َٔ َع٘ عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٚ ١مل تٓذح املعاٜري ايطب ١ٝأٚالّ ثِ
ايؿكٗ ١ٝيف نؼـ دٓظ٘ أ ٚاطتعذٌ ايٛسخ قظُ ١ايرتن ١قبٌ ايهؼـ عٔ ْٛع دٓظ٘ ,ؾال بذ
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١ املظًُني اـاص٤ ايؿكٗا٤ ٖٓا بآسا١ً املتُج١َٝ اإلطال١عٜٕ إىل أسهاّ ايؼشَٛٔ ايشن
نإ يهٌ َزٖبٚ  ادتٗذت يف ريو خري ادتٗاد١َٝ ؾاملزاٖب اإلطال.ٌ املؼه٢مبرياخ اـٓج
٤ ؾعشضٓا تًو اآلسا,١عٜ ؼت طكـ ايؼش٤ ايبكا٢ً ع٤ ْعش تهؼـ يٓا سشص ايؿكٗا١ٗدٚ
اقرتسٓا ٖزاٚ ,ٕٞ األقشب يًُٓطل ايؼشعٛهٜٚ اقعٛتٓاطب َع ايٜ ٟاخرتْا ايشادح َٓٗا ايزٚ
.ٌ املؼه٢ َرياخ اـٓج١٘ ملعاؾٝشنٔ ايٜ ّإْْٝٛ ْصاّ قاٛهٝ يٟايشأ
.ذ اؾٓعٜري ؼذٜ َعا,ٌ املؼه٢ اـٓج,سخٛ اي:١ٝايهًُات املؿتاس
Abstract:
The origin that masculinity and femininity have a
clear effect on the inheritance provisions in terms of the
amount of shares, assets, Blockage (Hajb) ,Awl (the
proportionate reduction) ,Radd (the Redistribution), and
since the gender of the hermaphrodite is intertwined between
masculine and feminine, his inheritance differs from that of
a male and a female in Islamic Sharia. Muslim jurists have
been cautious about his inheritance and therefore they set
two scenarios in this case; in the first, he is considered as a
male; and in the second seen as a female, and a result the
inheritance of the hermaphrodite and the inheritance of other
heirs are equal, they will be satisfied with one of the
scenarios. this is the position in in the Iraqi Personal Status
Law(1959) and it is not limited to the Islamic jurisprudence.
This solution implies that the need for a medical or
jurisprudential criterion to reveal the gender of the
hermaphrodite may become irrelevant. However, in some
cases it is difficult to determine the inheritance. Thus, this
paper resort to the provisions of Islamic Sharia, which are
represented here by the opinions of Muslim jurists regarding
the inheritance of the problematic hermaphrodite. The
Islamic Fiqh has made good progress in this regard, and
each doctrine has a point of view that reveals to us the
keenness of the jurists to stay under the roof of Sharia. This
paper presents the main opinions of the jurists highlighting
those fit with the evolving circumstances and
the
requirements of the current legal system.
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ادلقذمـح
اؿُذ هلل ٚنؿٚ ٢ايصالٚ ٠ايظالّ عً ٢ايٓيب قُذ ( )اهلامش ٞاملصطؿٚ ٢عً٢
اي٘ ٚأصاسب٘ أمجعني ٚطالَاّ داُ٥ني َتالصَني إىل  ّٜٛايذ..............ٜٔ
أَا بعذ ؾإْٓا طٓتٓاَ ٍٚكذَ ١عجٓا املٛطَ( ّٛرياخ اـٓج ٢املؼهٌ يف ايؿك٘ اإلطالَٞ
ٚايكاْ ٕٛايعشاق َٔ )ٞخالٍ تكظ ُ٘ٝإىل ايؿكشات اآلت:١ٝ
أٚالَّ :ذخٌ تعشٜؿ ٞمبٛضٛع ايبشح-:
اقتطت سهُ ١ايباس )( ٟإٔ ىًل بين آدّ (ْٛ َٔ )عني َٔ ايبؼش رنش
ٚأْج ٢قاٍ تعاىلَٜ :ا أََُّٜٗا ايَّٓاغُ إَّْٔا خًََكَِٓانُِ َِّٔ رَنَشٕ َٚأُْجَ.)1(٢
إر بني اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ بين ايبؼش رنش ٚأْجٚ ٢بني سهِ نٌ ٚاسذ َُٓٗا يف
اغًب األسهاّ  َٔٚضُٓٗا َرياثُٗا يف قٛي٘ تعاىلُٜٛ :صِٝهُُِ ايًُٓ٘ ؾِ ٞأَ ِٚالَدِنُِِ يًِزَّنَشٔ َِجٌُِ
سَغِّ األُْجَٚ )2(َِٔٔٝٝخًل إىل داْب ايزنش ٚاألْج ٢اـٓج ٢ايز ٟي٘ ايصؿات ايزنٛسٚ ١ٜاألْج١ٜٛ
يهٔ ايباس  ٟمل ٜٓص عً ٢خًك٘ بصٛس ٠صشو ١نُا ْص عً ٢ايزنش ٚاألْج ٢بٌ ٜذخٌ
ايظَُاَٚاتِ َٚاألَسِضٔ َََٚا بَََُُِٗٓٝا
خًك٘ يف َطًل ايكذس ٠اإلهل ١ٝيف عُ ّٛقٛي٘ تعاىل :يًِِٓ٘ ًَُِوُ َّ
َٜدًُِلُ ََا َٜؼَاٚ )3(ُ٤إرا نإ خًك٘ ٜذخٌ يف َطًل ايكذس ٠عً ٢خًل اهلل ؾإٕ أسهاَ٘ مل ٜٓص
عًٗٝا ايكشإ ايهش ِٜنُا ْص عً ٢ايزنش ٚاألْج ٢بٌ تشى ايباس )( ٟأسهاَ٘ ألٌٖ ايعًِ
ظتَٓبِطَُٚ َُِِِِٗٓ َُْ٘ٛيَِٛالَ
ايشطَُٚ ٍٔٛإىل أُِٚيِ ٞاألَ َِشٔ َُِِِِٓٗ يَعًََُُِ٘ ايٖزِِ َٜ َٜٔ
قاٍ تعاىلَٚ :يَ ِٛسَدُّ ُٙٚإىل َّ
ايؼ ِٝطَإَ إٔالٖ قًَِٝالّ.)4(
ؾَطٌُِ ايًِٓ٘ عًََ ِٝهُِِ َٚسَسَُِ ُتُ٘ الَتَّبَ ِعتُُِ َّ
ٚأٌٖ ايعًِ َٔ ؾكٗآ٥ا اإلدال ٤اطتٓبطٛا ي٘ أسهاَاّ بصٛس ٠عاَٚ ١املرياخ بصٛس٠
خاصٚ ,١ملا نإ يًزنٛسٚ ٠األْٛث ١أثش بايؼ يف أسهاّ املرياخ َٔ سٝح ايٓصٝب ٚاؿذب
ٚنإ دٓع اـٓج ٢دا٥ش بني ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١ؾإٕ غًبت عً ٘ٝايزنٛس ٠عً ٢األْٛث ١أٚ
بايعهع نإ اـٓجٚ ٢اضشاّ ٚأخز أسهاّ َا غًب عًْٛ َٔ ٘ٝع دٓظ٘ َٔ ايزنٛس ٠أٚ
( )5سهرة الحجخات ،اآلية.)51( :
( )9سهرة الشداء ،اآلية)559( :
( )1سهرة الذهرى ،اآلية.)92( :
( )9سهرة الشداء ،اآلية.)81( :
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األْٛث ,١إَا إٔ مل تػًب عً ٘ٝايزنٛس ٠عً ٢األْٛث ١أ ٚبايعهع نإ اـٓجَ ٢ؼهٌ ٚهلزا
استاط ايؿكٗاٚ ٤املظًُ ٕٛبؼإٔ َرياث٘ ٚدعًٛا ي٘ َظايتني َظاي ١يًزنٛسٚ ٠أخش ٣يألْٛث١
ٜعطَٗٓ ٢ا اـٓج ٢املؼهٌ َا نإ أسٛط َٔ باب ايؼشع غري إٔ ٖزا االستٝاط بؼإٔ
َرياث٘ َكصٛساّ عً ٢اختالف اسث٘ أ ٚاسخ َٔ َع٘ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ,١ؾإٕ تظا٣ٚ
أسث٘ ٚأسخ َٔ َع٘ بهال ايتكذٜش ٜٔمل متر يالستٝاط يف َرياث٘ ٚال ست ٢إىل َعٝاساّ طٛا٤
أنإ ؾكٗٝاّ أّ طبكاّ إلصاي ١إػهاي٘ ,ناإلخ ٠ٛألّ َجالّ؛ ألٕ َرياثِٗ ٚاسذاّ بتكذٜش ايزنٛس٠
ٚاألْٛث ١ؾايظذغ يًُٓؿشد َُٓٗا رنشاّ نإ أّ أْجٚ .٢ايجًح بايتظا ٟٚإرا نإ أنجش َٔ
ٚاسذٚ ,اؾذٜش بايزنش إٔ ايطب املعاصش ي٘ َعاٜري يًتُٝٝض ؾام بٗا تًو املعاٜري اييت قاٍ
بٗا ايؿكٗا ٤املظًُٖٚ ٕٛزا ٜكًٌ االستٝاز بايذخ ٍٛبايتؿاصٚ ٌٝاالختالؾات ايؿكٗ ١ٝبؼإ
أسهاَ٘ بصٛس ٠عاََٚ ١رياث٘ بصٛس ٠خاص ,١غري إٔ ايطب ال ْعترب ٙأخش اؿً ٍٛطُٝا إٔ
أقش ايطب بٓؿظ٘ عاي ١أػهاي٘ ٚإٕ إصاي ١إػهاي٘ تظبب ي٘ ضشساّ أنرب َٔ ضشس إػهاي٘ ,أٚ
يشمبا إ ميٛت عً ٢إػهاي٘ أٜ ٚظتعذٌ ايٛسث ١بتكظ ِٝايرتن ١قبٌ إٔ ٜبت ايطب يف ْٛع
دٓظ٘ بايتشذٜذ أ ٚبايتصشٝح بتذخٌ دشاسٖٓٚ ٞا متاز إلهاد اؿٌ املٓاطب يف تًو
اؿاالت ,طُٝا ٚإٔ املؼشع ايعشاق ٞمل ٜٓص عًَ ٢رياخ اـٓج ٢املؼهٌ بٓص ٚاضح مما
ٜتٛدب ايشدٛع إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ ١ٝاألنجش َالٖٚ ١ُ٥ز ٙاألسهاّ ْظتطٝع َٔ
خالٍ ٖزا ايبشح إ نًص َٓٗا بتٛص ١ٝملعاؾٖ ١ز ٙاؿاالت ٚساالت أخشْ ٣تٓاٚهلا يف
َنت ايبشح.
ثاْٝاّ :أطباب اختٝاس املٛضٛع:
يهٌ باسح أطباب تذؾع إىل اختٝاس َٛضٛع٘ ايزٜ ٟش ّٚايهتاب ١ؾٖٚ ٘ٝزٙ
األطباب أٜاّ ناْت َطاَٗٓٝا ؾإْٗا ال ؽً َٔ ٛأسذ األطباب ايظبع ١اييت ٜبٗٓٝا ايكٓٛد ٞيف
نتاب ١أظذ ايعً"ٖٞٚ ,ّٛأَا ػ ٤ٞمل ٜظبل اي ٘ٝؾٝدرتع٘ ,أ ٚػْ ٤ٞاقص ٜتُ٘ ,أ ٚػ٤ٞ
َػًل ٜؼشس٘ ,أ ٚػَ ٤ٞتؿشم ؾٝذُع٘ أ ٚػ ٤ٞكتًط ٜشتب٘ ,أ ٚػ ٤ٞاخطأ ؾَ ٘ٝصٓؿ٘
ؾٝصًش٘"(ٚ ,)1طٓظكط ٖز ٙاألطباب عًَٛ ٢ضٛع عجٓا ٚؾكاّ يآلت:ٞ
 .1ايظبب األ :ٍٚػ ٤ٞمل ٜظبل إي ٘ٝؾٝدرتعٖٚ :زا ايظبب غري َتٛاؾش يف َٛضٛع ايبشح؛
ألٕ ايؿكٗا ٤املظًُ ٕٛايكذاَ ٢تٓاٚيٚ ٙٛايباسجني ممٔ طبكٓا يف نتابٖ ١زا املٛضٛع.
( )5دمحم صجيق خان بن حدن بن عمي بن لظف هللا الحديشي البخاري القشهجي ،أبجج العمهم
الهشي السخقهم في بيان أحهال العمهم( ،ط ،5دار ابن حدم ،)9119،ص .511
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 .2ايظبب ايجاْ :ٞػْ ٤ٞاقص ؾٝتُِٖٚ ,زا ايظبب َتٛاؾش يف َٛضٛع ايبشح ٜٚتُجٌ
ايٓكص يف ايتؼشٜع ايعشاق ٞغً َٔ ٙٛتٓعَ ِٝرياخ اـٓج ٢املؼهٌ بايٓص عً.٘ٝ
 .3ايظبب ايجايح :ػَ ٤ٞػًل ؾٝؼشحٖٚ :زا ايظبب أٜطاّ َتشكل ,إر عُذْا عً ٢ػشح آسا٤
ايؿكٗا ٤املظًُني املتعًك ١مبرياخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚتشمجٓٗا إىل أَجً ١تٛضٝشٚ ١ٝػشسٓا
خطٛات سٌ املظا.ٌ٥
 .4ايظبب ايشابع :ػ ٤ٞط ٌٜٛىتصش د ٕٚاإلخالٍ باملعٖٓٚ ٢زا ايظبب غري َتشكل يف
َٛضٛع ايبشح ,ألٕ َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ أػاس إي ٘ٝايؿكٗا ٤بصٛسَ ٠كتطبٚ ١اضش١
املعاْ ٞإال أْٗا ؼتاز إىل ػشح.
 .5ايظبب اـاَع :ػَ ٤ٞتؿشم ؾٝذُعٖٚ ,زا ايظبب َتشكل ,سٝح قُٓا ظُع اآلسا٤
ايؿكٗ ١ٝيًُزاٖب اـُظ ١بؼإٔ تٛسٜح اـٓج ٢املؼهٌٚ ,مجعٓا اؿاالت اييت ال تؤثش
اـٓٛث ١ؾٗٝا عً ٢املرياخ ٚاؿاالت اييت تؤثش َٓٗا اـٓٛث ١عً ٢أسهاّ املرياخ يف ايؿك٘
اإلطالَٚ ٞقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص.١ٝ
 .6ايظبب ايظادغ :ػ ٤ٞكتًط ؾريتبٖٚ ,زا ايظبب َتشكل أٜطاّ إر ستبٓا اؿاالت اييت
ٜتظا ٣ٚؾٗٝا أسخ اـٓج ٢املؼهٌ عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٚ ١اؿاالت اييت ىتًـ ؾ٘ٝ
أسث٘ٚ ,ىتًـ ؾٗٝا اسخ اـٓج ٢املؼهٌ َ َٔٚع٘ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث.١
 .7ايظبب ايظابع :ػ ٤ٞأخطأ ؾٚ ٘ٝصؿ٘ ؾٝصشحٖٚ :زا ايظبب األخري َتشكل أٜطاّ يف
َٛضٛع ايبشح إر ٚدذْا إ َٔ تطشم إىل ٖزا املٛضٛع ٚبٝإ َٛقـ املؼشع ايعشاقَٔ ٞ
ٜشنٔ بايك ٍٛإىل إٔ هب ايشدٛع إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ ١ٝبؼإٔ َرياث٘ بهٌ أسٛاي٘
ٖٚزا صشٝح َٔ داْب إٔ ايشدٛع ٜكتصش عً ٢دعٌ َظاي ١يًزنٛس ٠ي٘ َٚظاي ١يألْٛث,١
ايز ٟقاٍ ب٘ ايؿكٗا ٤املظًُٚ ٕٛيهٔ اـطأ إٔ ٜه ٕٛايشدٛع بؼإٔ َرياخ اـٓج ٢يف
ْصٝب٘ ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١إىل ايؼشٜع١؛ ألٕ املؼشع ايعشاق ٞأعط ٢املرياخ بايٓص يًزنٛس٠
ٚاألْٛثٖٚ ١زا ٖ ٛايٛادب ايعٌُ بذ ٕٚايشدٛع إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَٖٚ ,١ٝزٙ
ايٓصٛص أثشت بؼهٌ َباػش يف َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ نُا طٓبني ريو يف َنت ايبشح.
ثايجاَّٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
اْتٗذٓا يف ٖزا ايبشح أطًٛب املكاسْٚ ١ايتشً ٌٝسٝح قاسْا بني ايؿك٘ ايظين
ٚاؾعؿش ٟبؼإٔ َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚقاسْا بني آسا ٤ايؿكٗا ٤يف ايؿك٘ ايظين ٚسًًٓا
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ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛيف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞاييت تتعًل بأسهاّ املرياخ بايكذس
ايز ٟىذّ َٛضٛع ايبشح.
سابعاَّ :ؼهً ١ايبشح  :تهُٔ َؼهً ١ايبشح يف:
خً ٛقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق َٔ ٞايٓص بؼهٌ صشٜح عًَ ٢رياخ اـٓج٢
املؼهٌ.
خاَظاّ :ؾشض ١ٝايبشح :تهُٔ ؾشض ١ٝايبشح يف اآلت:ٞ
 .1إ اـٓٛث ١املؼهً ١ال تؤثش يف أسهاّ املرياخ ببعض اؿاالت ٚتؤثش يف ساالت أخش.٣
 .2إٔ ايتعذٜالت اييت ادخًٗا املؼشع ايعشاق ٞعً ٢أسهاّ املرياخ ٚاملتعًك ١بايٛص١ٝ
ايٛادبَٚ ١رياخ ايبٓت َٚرياخ األخت ايؼكٝك ١نإ هلا اثش ٚاضح يًشًٛٝي ١د ٕٚايشدٛع إىل
أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَٚ ١ٝتٛصٜع ايرتن ١سظب َزٖب املتٛؾ.٢
طادطاّ :اهلذف َٔ ايبشح:
ٜهُٔ اهلذف َٔ ايبشح بإهاد اؿً ٍٛايكاْ ١ْٝٛاملٓصٛص عًٗٝا يف َؼهً ١ايبشح.
طابعاّْ :طام ايبشح
ٜٓشصش ْطام ايبشح يف ايؿك٘ اإلطالَ ٞيف املزاٖب اـُظ ١اؿٓؿٚ ٞاملايهٞ
ٚايؼاؾعٚ ٞاؿٓبًٚ ٞاؾعؿشٚ ,ٟقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق.ٞ
ثآَاّٖٝ :هً ١ٝايبشح:
ايتُٗٝذ.
املبشح األ :ٍٚتظا ٟٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث.١
املطًب األ :ٍٚتظا ٟٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف ايؿك٘
اإلطالَ.ٞ
ايؿشع األ :ٍٚتظا ٣ٚاسث٘ يف ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف ايؿشض
ايؿشع ايجاْ :ٞتظا ٣ٚإسث٘ بايزنٛسٚ ٠األْٛث ١بايتعصٝب.
ايؿشع ايجايح :تظا ٣ٚاسث٘ يف ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف ايؿشض ٚايتعصٝب.
ايؿشع ايشابع :تظا ٣ٚاسخ اـٓج ٢املؼهٌ بايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف ايؿشض ٚايتعصٝب ٚايشد.
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املطًب ايجاْ :ٞتظا ٟٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص١ٝ
ايعشاقٞ
ايؿشع األَ :ٍٚرياخ ايؿشع ايٛاسخ املباػش
ايؿشع ايجاَْ :ٞرياخ األخت ايؼكٝك١
ايؿشع ايجايحَ :رياخ اؿؿٝذ ايٛاسذ بايٛص ١ٝايٛادب١
املبشح ايجاْ :ٞاختالف إسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث١
املطًب األ: ٍٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش د ٕٚتكذٜش
ايؿشع األ :ٍٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛس ٠د ٕٚاالْٛث١
ايؿشع ايجاْ :ٞإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش األْٛث ١د ٕٚايزنٛس٠
املطًب ايجاْ :ٞإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش أنجش َٔ تكذٜش
ايؿشع األ: ٍٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛس ٠أنجش َٔ األْٛث١
ايؿشع ايجاْ: ٞإسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش األْٛث ١أنجش َٔ ايزنٛس٠
املطًب ايجايح :نٝؿَ ١ٝرياخ اـٓج ٢املؼهٌ.
اـامت.١
املصادس
انتمهُذ

انتعزَف اخلىخً ادلشكم
اـٓج ٢يف ايًػَ ١ؼتل َٔ ايؿعٌ خٓح اـاٚ ٤ايٓٚ ٕٛايجا ٤أصٌ ٚاسذ ٜذٍ عً٢
تهظش ٚتجٕٔ ٚينيٚ ,اـٓح املظرتخ ٞاملتهظش(ٚ )1مجع٘ خٓاثَ ٢جٌ سباىل ٚخٓجت ايؼ٤ِٞ
ؾتدٓح أ ٟعطؿت٘ ؾتعطـ(ٜ ,)2كاٍ خٓح ايظكا ٤إرا نظشت ؾُ٘ إىل اـاسز ؾؼشبت َٓ٘
 َ٘ٓٚخٓح ايطعاّ إرا اػتب٘ أَش ٙؾًِ ىًص طعُ٘(ٜٚ ,)3كاٍ يًُدٓح خٓاثٚ ١خٓج١ٝ

ٚؽٓح ايشدٌ إرا ؾعٌ ؾِعٌَِ اـٓاثٜٚ ,٢كاٍ يًزنش ٜاخٓح ٚيألْجٜ ٢ا خٓاخ َجٌ يهع
) )5أحسج بن فارس بن زكخيا الخازي ،معجم مقاييذ المغة( ،ج ،9ط ،9دار الجيل العخبي،
5222م) ،ص.999
) )9دمحم بن مكخم بن مشظهر األفخيقي السرخي ،لدان العخب( ،ج ،9ط ،5دار الكتب
العميسة) ،ص.591
) )1أحسج بن فارس بن زكخيا ،السرجر الدابق ،ج ،9ص.999
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ٚيهاع(ٚ ,)1املدٓاخ إَشأ ٠كٓاخ َتهظش ٠يف َؼٝتٗا ٚاؾُع كاْٝحٚ ,اـٓج ٢يف اؿٛٝإ
ؾشد تته ٕٛؾ ٘ٝأَؼاز ايزنش ٚأَؼاز األْجٚ .)2(٢قذ عشف عًُا ٤ايًػ ١اـٓج ٢مبا ٜؼب٘
ايتعشٜـ اإلصطالسَ ٖٛٚ ٞاي٘ يًشداٍ ٚايٓظا ,٤أ ٚخًل ي٘ ؾشز ايشداٍ ٚؾشز ايٓظاٚ ٤اْ٘
ٖ َٔ ٛيٝع يزنش ٚال أْج.)3(٢
ٚاؾذٜش باإلػاس ٠إٔ ايتدٓح ٚايًني ٚايتهظش ٚايتعطـ أَش َزَ ّٛيف اإلْظإ
ٚيٝع ٜزنش يف تػٝري األسهاّ طٛاَ ٤ا ٜتعًل َُٓٗا باألطش ٠أ ٚباملعاَالت أ ٚباؾٓاٜات,
ٚايزٜ ٟذٍ عً ٢رّ ايتدٓح عاَٚ ١عٓذ ايشداٍ خاص ,١ؾعٔ عهشَ  ١عٔ ابٔ عباغ
(سض ٞاهلل عُٓٗا) قاٍ ( :يعٔ ايٓيب  املدٓجني َٔ ايشداٍ ٚاملرتدالت َٔ ايٓظاٚ ٤قاٍ:

أخشد َٔ ٙٛبٛٝتهِ ٚاخشز ؾالْاّٚ ,اخشز عُش ؾالْاّ)(.)4
أَا اـٓج ٢يف االصطالح ؾعٓذ اؿٓؿ ١ٝعشؾ٘ ايضًٜع" :ٞبأْ٘ َٔ ي٘ ؾشز ٚرنش

ًٜٚشل ب٘ َٔ عش ٣اآليتني مجٝعّا(ٚ ,)5عشؾ٘ ايظُشقٓذ ٟبأْ٘ َٔ ي٘ آي ١ايشداٍ ٚايٓظا٤
ٚايؼدص ايٛاسذ ال ٜه ٕٛرنشا ٚأْج ٢سكٝك ١ؾإَا إٔ ٜه ٕٛرنشا ٚإَا إٔ ٜه ٕٛأْج.)6(٢
ٚعشؾ٘ املايه ١ٝبأْ٘ َٔ" :ي٘ آي ١املشأٚ ٠آي ١ايشدٌٚ ,قٜٛ ٌٝدذ َٓ٘ ْٛع يٝع ي٘
ٚاسذَُٗٓ ٠ا ٚي٘ َهإ ٜبٚ َ٘ٓ ٍٛال ُٜتصٛس إٔ ٜه ٕٛأباّ ٚال أَا ٚال دذّا ٚال دذٚ ٠ال صٚدّا
ٚال صٚد١؛ ألْ٘ ال هٛص ْهاس٘ َاداّ َؼهال"(.)7

) )5دمحم بن مكخم بن مشظهر ،السرجر الدابق ،ج ،9ص.591
) )9عمي بن جعفخ الدعجي ،األفعال( ،ج ،5ط ،5عالم الكتب ،)5289 ،ص.111
) )1أبه مشرهر بن احسج األزىخي ،تيحيب المغة( ،ج ،1ط ،5دار أحياء التخاث العخبي،
9115م) ،ص.591
) )9أخخجو البخاري في صحيحو ،كتاب المباس ،باب إخخاج الستذبيين بالشداء من البيهت،
ج ،6ص9118 :؛ الحجيث رقم (.)6991
) ) 1فخخ الجين عثسان بن عمي الديمعي الحشفي ،تبيين الحقائق شخح كشد الجقائق(،ج ،6ط،5
دار الكتب اإلسالم  ،)5821ص.959
) )6عالء الجين الدسخقشجي ،تحفة الفقياء(،ج ،1ط ،5دار الكتب العمسية،)5281،
ص.111
) )1سيجي احسج الجرديخ( ،الذخح الكبيخ ،ج ،9د/ط ،دار الفكخ ،دون سشة طبع )،ص.982
ص.982
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ٚعشؾ٘ ايؼاؾع ١ٝبأْ٘ ٖٛ" :ايز ٟي٘ رنش نايشداٍ ٚؾشز نايٓظا ٤أ ٚال ٜه ٕٛي٘

رنش ٚال ؾشز ٜٚه ٕٛي٘ ثكب ٜب ,)1("َ٘ٓ ٍٛأَا اؿٓابً ١ؾعشؾ" :ٙٛبأْ٘ ايز ٟي٘ رنش ٚؾشز
اَشأ ٠أ ٚثكب ؾَ ٘ٝهإ ايؿشز هش َ٘ٓ ٟايبٚ ,)2(ٍٛعشؾ٘ اؾعؿش ١ٜبأْ٘" :ايز ٟي٘ رنش
ايشدٌ ٚؾشز املشأ.)3("٠
َا ايطب ؾكذ عشف اـٓج ٢بأْ٘" :ايؼدص ايز ٟته ٕٛأعطا ٘٥اؾٓظ ١ٝايعاٖش٠
غاَطٚ .)4("١عشؾ٘ ايبعض اآلخش بأَْ٘" :شض عط ٟٛوذخ إرا ظٗش أ ٟتعاسض بني أٟ

َٔ قذدات اؾٓع املعشٚؾ.)5("١
أَا بايٓظب ١يًكٛاْني ايٛضع ١ٝؾٓذذ أْٗا طًهت طشٜكني األ ٍٚعشف اـٓج ٢يف

ْصٛص٘ نكاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايهٜٛيت( )6ايز ٟعشف اـٓج ٢املؼهٌ باملاد)334( ٠
ٚاييت دا ٤ؾٗٝا (يًدٓج ٢املؼهٌ  ٖٛٚايز ٟال ٜعشف أرنش ٖ ٛأّ أْج .) ٢أَا اغًب ايكٛاْني

ايعشب ١ٝؾًِ تعشف اـٓج ٢نكاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاقٚ ,)7(ٞاإلَاساتٚ ,)8(ٞاألسدْ.)9(ٞ
ٚاألسدْ.)9(ٞ

ٚاؿكٝك ١اييت ْشاٖا إٔ ايطب ٖ ٛأٚىل َٔ ايؿك٘ يف ؼذٜذ اـٓجٚ ٢بايتاي ٞتعشٜؿ٘
ٚمبا إٔ ايطب قشس إٔ اـٓج َٔ ٖٛ ٢ناْت أعطا ٘٥ايتٓاطً ١ٝغاَط ١أ ٟغري ٚاضش ١ؾإٕ
) )5عمي بن دمحم بن حبيب الساوردي البرخي الذافعي ،الحاوي الكبيخ في فقو محىب االمام
الذافعي (شخح مخترخ السدني)( ،ج،8ط ،5دار الكتب العمسية5222،م) ،ص.568
) )9عبجهللا بن احسج بن قجامة السقجسي ،السغشي في فقو اإلمام احسج بن حشبل( ،ج،6ط،5
دار الفكخ5281 ،م )،ص.995
) )1أبه القاسم نجم الجين جعفخ بن الحدن الحمي ،السخترخ الشافع في فقو األمامية(،ط،1
دار األضهاء5281 ،م) ،ص.911
) )9د .دمحم عمي البار ،الظب أدبو وفقو(،ط ،9دار القمم 5221م) ،ص.151
) )1د .بجيعة عمي احسج ،الجهانب الفقيية الستعمقة بتغييخ الجشذ(،ط ،5دار الفكخ الجامعي
الجامعي  ،)9155ص.18
) )6قانهن األحهال الذخرية الكهيتي رقم ( )15لدشة  5289والسعجل بالقهانين رقم ()65
لدشة  ،5226وقانهن رقم ( )92لدشة  ،9119وقانهن رقم ( )66لدشة .9111
) )1قانهن األحهال الذخرية العخاقي رقم  588لدشة  5212وتعجيالتو.
) )8قانهن األحهال الذخرية اإلماراتي رقم ( )98لدـشة 9111م.
) )2قانهن األحهال الذخرية األردني رقم ( )65لدشة  5216والسعجل بالقانهن رقم ()89
لدـشة 9115ـ
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ريو ٜؿظش بإٔ أعطا ٘٥ايتٓاطً ١ٝأَا َتظا ١ٜٚأَ ٚعذ ١َٚأٜٛ ٚدذ عط ٜٔٛأسذُٖا ْؼط
ٚاآلخش ضاَشٜٚ ,كظِ اـٓج ٢اىل ْٛعني خٓجٚ ٢اضح غري َؼهٌ ٖٚزا ٜأخز أسهاّ َا بإ
عً َٔ ٘ٝعالَات ايزنٛس ٠أ ٚاالْٛث ,١اَا ايٓٛع اآلخش ؾٗ ٛاـٓج ٢املؼهٌ ؾٗ ٛايز ٟايتبع
أَشٚ ٙمل تتطح رنٛست٘ أ ٚأْٛثت٘ بعالَ ١متٝٝضٚ ,)1( ٙمس ٞاملؼهٌ؛ ألٕ َا مل ٜعًِ

تزنريٚ ٙال تأْٝج٘ األصٌ ؾ ٘ٝايزنٛسٜٚ ,)2( ٠شدع ايتباغ أَش اـٓج ٢املؼهٌ إىل أَش: ٜٔ
األَش األ:ٍٚ
ٚ .1دٛد آييت ايزنش ٚاألْجٚ ٢تعاسضت عٓذ ٙايعالَات أ ٚتظاٚت (.)3
 .2يٝع ي٘ أ َٔ ٟاآليتنيٖٚ ,زا ايصٓـ ٜٓكظِ إىل أسبع ١أقظاّ.

ايكظِ األ َٔ : ٍٚيٝع ي٘ كشز ال رنش ٚال أْجٚ ,٢يهٔ ي٘ ؿُْ ١اػ ١٦نايشبٜ ٠ٛشػح ايبٍٛ

َٓٗا سػشّا عً ٢ايذٚاّ (.)4
ايكظِ ايجاْ َٔ : ٞيٝع ي٘ إال كشدّا ٚاسذّا ؾُٝا بني املدشدني ٜتػٛط ٜٚب.)5( َ٘ٓ ٍٛ

ايكظِ ايجايح  َٔ :يٝع ي٘ كشز أصًّا ,ال قبٌ ٚال دبشٚ ,إمنا ٜتكٝأ َا ٜأنً٘ ٜٚؼشب٘ (.)6
ايكظِ ايشابع  َٔ :يٝع ي٘ آي ١ايزنش ٚال آي ١األْجٚ ,٢ىشز َٔ طشت٘ نٗ ١٦ٝايب ٍٛايػًٝغ(,)7

ايػًٝغ(ٖٚ ,)7زا ايٓٛع ٖ ٛايز ٟطٝذٚس عح َرياث٘.

( )5دمحم عخفة الجسهقي ،حاشية الجسهقي عمى الذخح الكبيخ (،ج ،9ط ،5دار الفكخ ،دون
سشة طبع) ،ص.921
( )9زين الجين ابن نجيم الحشفي ،البحخ الخائق شخح كشد الجقائق( ،ج ،8ط ،9دار السعخفة،
دون سشة طبع) ،ص.118
( )1عمي الرعيجي العجوي السالكي ،حاشية العجوي عمى شخح كفاية الظالب الخباني( ،ج،5
(ج ،5د/ط ،دار الفكخ ،)5225 ،ص.511
( )9ابن قجامة ،مرجر سابق ،ج ،6ص.999
( )1ابخاليم بن دمحم بن عبج هللا بن السفمح ،السبجع شخح السقشع(،ج ،6د/ط ،السكتب
اإلسالمي ،بيخوت –لبشان )،5221،ص.996
( )6عالء الجين ابي الحدن عمي بن سميسان بن أحسج السخداوي الدعجي الحشبمي ،االنراف
االنراف في معخفة الخاجح من الخالف عمى محىب االمام احسج بن حشبل( ،ج ،1ط،5
دار الكتب العمسية ،)5221 ،ص.199
( )1شسذ الجين الدخخدي ،السبدهط( ،،ج ،11د.ط ،.دار السعخفة ،دون سشة طبع)،
ص.21
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ادلثحج األول

تساوٌ إرث اخلىخً ادلشكم وانىرحح معه تتقذَز انذكىرج واألوىحح
اعتُذ ايؿكٗا ٤املظًُ ٕٛيف تٛصٜع ايرتن ١إرا َا نإ بني ايٛسث ١خٓجَ ٢ؼهٌ مل
ٜٓؿو اػهاي٘ بعالََ ١ب ١ٓٝعً ٢االستٝاط ظعٌ َظأيتني ي٘ َظأي ١يًزنٛسٚ ٠أخ ٣ٛيألْٛث١
ؾإٕ تظا ٣ٚإسث٘ ٚإسخ َٔ َع٘ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١انتؿٛا بأسذ ايتكذٜش ٜٔيتظا ٜ٘ٚيف
األخش ٚيف ٖزا املطًب طٓعشض اؿاالت اييت ٜتظا ٣ٚؾٗٝا إسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش
ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف َطًبني نصص األ َ٘ٓ ٍٚيًؿك٘ اإلطالَٚ ٞايجاْ ٞيكاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايؼدص ١ٝايعشاقٚ ٞريو عً ٢ايٓش ٛاآلت-: ٞ
ادلطهة األول

تساوٌ إرث اخلىخً ادلشكم وانىرحح معه تتقذَز انذكىرج واألوىحح

يف انفقه اإلسالمٍ
ٜتشكل ايتظا ٟٚيف إسخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘ يف ايؿك٘ اإلطالَ ٞيف أسبع
ساالت(ْ )1تٓاٚهلا يف ايؿشٚع األسبع ١اآلت-: ١ٝ
انفزع األول

تساوي ارحه يف انذكىرج واألوىحح يف انفزض
ٜتشكل ايتظا ٟٚيف َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘ بايؿشض ؾكط عٓذَا ٜهٕٛ
اـٓج ٢املؼهٌ ٚيذ ألّ اـٓجٚ ٢ؾشض٘ ايظذغ إٕ نإ َٓؿشدّا ٚايجًح بايتظاٜٛ ٟٚصع

( )5ابخاليم بن عبجهللا بن ابخاليم سيف بن عبجهللا الفخضي السذخقي الحشبمي ،العحب
الفائض ،شخح عسجة الفارض( ،السجمج األول ،ج ،9ط ،5دار الكتب العمسية 5222م)،
ص.11
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ب ِٗٓٝإرا ناْٛا مجع د ٕٚايتُٝٝض بني ايزنش ٚاألْج٢؛ ألٕ ايؼشن ١عٓذ اإلطالم تكتطٞ

ايتظا ٟٚيف اؿصص(.)1
ٚدي ٌٝريو قٛي٘ تعاىلَٚ" :إِٕٔ نَإَ سَدٌُْ ُٜٛسَخُ نًََايَ )2(ّ١أَ ٔٚا َِشَأََٚ ْ٠يَُ٘ أَخْ أَ ِٚأُخِتْ
ػشَنَا ُ٤ؾِ ٞايجًُُّحِ َِِٔ بَعِذِ َٚصٍِ١َّٝ
ؾًَِهٌُِّ َٚاسِذٍ ََُُِِٓٗا ايظُّ ُذغُ ؾَإِٕٔ نَاُْٛا أَ ِنجَشَ َِِٔ رَيِوَ ؾَُِِٗ ُ
()3

ُٜٛصَ ٢بَِٗا أَ ِٚدَ ِ ٕٜٔغَِٝشَ َُطَاسٕ َٚصِ ََِٔ ١ّ َّٝايًِٖ٘ َٚايًُٖ٘ عًَِ ِْٝسًَِ".ِْٝ
ٖٚزا اؿهِ ٚاضشّا ٚٚاسذّا يف ايؿك٘ ايظين ٚايؿك٘ اؾعؿشٜٚ )4(ٟعترب اؿهِ ايٛادب
ايتطبٝل يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞايز ٟأساٍ ريو إىل َبادئ ايؼشٜع ١اإلطالَ١ٝ

( )5أحسج بن عمي الخاوي الجراص ،أحكام القخآن( ،ج ،1ط ،5دار احياء التخاث
العخبي ،)5281ص .999عمي بن خمف بن عبجالسمك بن بظال البكخي القخطبي ،شخح
صحيح البخاري (ج ،8ط ،9الشاشخ دار السكتبة الفيرمية)،5281 ،ص.19

( )9الكاللة :اختمف الرحابة الكخام (رضهان هللا عمييم) والفقياء من بعجىم في الكاللة فخوي
عن ابن عباس في إحجى الخوايتين عشو أن الكاللة ما دون الهلج تعمًقا لقهلو تعالى:
َّللا ي ْفِت ُ ِ
ِ ِ
س َل ُه َوَلٌد" الشداء ( ،)16وقال
"َي ْس َت ْف ُتوَن َك ُق ِل ه ُ ُ
امُرٌؤ َهَل َك َلْي َ
يك ْم في اْل َك ََل َلة إ ِن ْ
ُخ ٌت"
امَأَر ٌة َوَل ُه أَ ٌخ أ َْو أ ْ
قهم ولج األم تعمًقا بقهلو تعالىَ " :وإ ْ
ِن َك َ
ان َر ُج ٌل ُي َ
ور ُث َك ََل َل ًة أ َِو ْ
(الشداء ،)59يعشي في أم فاقتزى أن يكهن ىه الكاللة ،وقال الجسيهر :أن الكاللة ما
عجا الهلج والهالج وىحا قهل أبه بكخ وعمي ويديج وابن مدعهد (رضي هللا عشيم) وبو قال
الذافعي وأبه حشيفة ومالك ،ووجو ذلك أن ولج األم لسا سقظها مع الهالج لدقهطيم مع

الهلج دل عمى أن الكاللة من عجا الهالج والهلج ،يشظخ :الساوردي ،الحاوي الكبيخ ،مرجر
سابق ،ج ،8ص.29
( )1سهرة الشداء اآلية (.)59

( )9لكن يختمف الفقو الجعفخي عن الفقو الدشي بسن يحجب األخ ألم حيث إن الحي يحجب
األخهة واألخهات ألم في الفقو الدشي الفخع الهارث (األبن والبشت وفخوع األبن باستثشاء

بشت بشت األبن وإن ندلها) واألصل السحكخ األب والجج وإن عال ،أما في الفقو الجعفخي

فإن الحي يحجب أوالد األم األبهين السباشخان والفخع الهارث (األبن والبشت وفخوعيسا وإن

ندلها) ،يشظخ :أحسج عمي الخظيب ،شخح قانهن األحهال الذخرية( ،القدم األول
(السيخاث) ،دار ابن األثيخ لمظباعة والشذخ ،دون سشة طبع) ،ص.591 -595
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األنجش َال ١ُ٥يٓصٛص ٖزا ايكاْٚ )1(ٕٛيٝع يف ايؼشٜع ١اإلطالَْ ١ٝصٝب ألٚالد األّ إال
ايظذغ عاي ١االْؿشاد ٚايجًح ٜٛصع بايتظا ٟٚيًزنش َجٌ سغ األْجٚ ٢بٓا ّ٤عًٖ ٢زا ؾإٕ
اـٓج ٢املؼهٌ إرا نإ أخ ألّ ؾإٕ قذسْا أسث٘ بايزنٛسٚ ٠األْٛث ١تظا ٣ٚإسث٘ ٚمل ٜهٔ
ـٓٛثت٘ أ ٟتأثري عً ٢املرياخ ال يف ْصٝب٘ ٚال يف ْصٝب ايٛسثَ ١ع٘.
انفزع انخاوٍ

تساوي إرحه تانذكىرج واألوىحح تانتعصُة
قذ ٜتشكل ايتظا ٟٚيف َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ بايتعصٝب()2ؾكط  َٔٚاألَجً ١عً٢
ريو إٔ ًٜٗو ٖايو عٔ بٓت ٚٚيذ ػكٝل خٓج ٢ؾشٌ املظأي ١عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث١
ٜه ٕٛناآلت-:ٞ
أ .عً ٢تكذٜش ايزنٛس:٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

بٓت

½

1

اخ ػكٝل

ايباق ٞتعصبّا بايٓؿع

1

2

ْالسغ إٔ ايبٓت أخزت ؾشضٗا ايٓصـ بذي ٌٝقٛي٘ تعاىلَٚإٕٔ نَاَْتِ َٚاسِذَ ّ٠ؾًَََٗا

ايِّٓصِـُٚ )3(ايٛيذ ايؼكٝل عصب ١بايٓؿع( )4أ ٟاـٓج ٢ايز ٟاعتربْا ٙأخ ػكٝل أخز
ايٓصـ األخش بايتعصٝب بايٓؿع اطتٓادّا إىل سذٜح ابٔ عباغ (سض ٞاهلل عُٓٗا) عٔ ايٓيب
قُذ ( )قاٍ" :اؿكٛا ايؿشا٥ض بأًٖٗا ؾُا بك ٞؾألٚىل سدٌ رنش"(.)5
( )5السادة ( )5فقخة ( )9من قانهن األحهال الذخرية العخاقي رقم  588لدشة 5212
وتعجيالتو.
( )9السذخقي ،مرجر سابق ،ص.11
( )1سهرة الشداء من اآلية (.)55

( )9أخخجو البخاري في صحيحو ،كتاب الفخائض ،باب أبن عم احجىسا أخ لألم واألخخ زوج
وقال عمي لمدوج الشرف ولألخ من األم الدجس وما بقي بيشيسا نرفان ،ج،6

ص ،9981الحجيث رقم (.)6161

( )1العربة بالشفذ  :ىه كل محكخ ال يجخل في ندبتو إلى الستهفى أنثى وتكهن العربة
بالشفذ اربعة أصشاف:
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ب .عً ٢تكذٜش األْٛث١
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

بٓت

½

1

اخت ػكٝك١

ايباق ٞتعصبّا َع ايػري

1

2

ْالسغ إٔ ايبٓت أخزت ؾشضٗا بذي ٌٝقٛي٘ تعاىلَٚإٕٔ نَاَْتِ َٚاسِذَ ّ٠ؾًَََٗا ايِّٓصِـُ
ٚاـٓج ٢ايؼكٝل ايز ٟقذسْا ٙأْج ٢أخز ايباق ٞتعصٝبّا َع ايػري اطتٓادّا إىل سذٜح إبشاِٖٝ
عٔ األطٛد قاٍ قط ٢ؾٓٝا َعار بٔ دبٌ يف عٗذ سط ٍٛاهلل قُذ ( )ايٓصـ يالبٓ١
ٚايٓصـ يألخت(.)1
ؾُرياخ اـٓج ٢املؼهٌ يف ٖز ٙاؿاي ١ال ىتًـ ؾٗٝا ْصٝب٘ ٚال ْصٝب َٔ َع٘
بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٚ ١يٝع ريو ؾشظب ؾً ٛنإ بذٍ اـٓج ٢ايؼكٝل ٚيذ خٓج ٢ألب أٚ
نإ بذٍ ايبٓت بٓت ابٔ يهإ اؿٌ ٚاسذّا يف ايؿك٘ ايظين.
أَا يف ايؿك٘ اؾعؿش ٟؾإٕ اـٓج ٢املؼهٌ ايؼكٝل ال ٜشخ ال عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠
ٚال عً ٢تكذٜش األْٛث١؛ ألْ٘ َٔ ايطبك ١ايجاْٚ ١ٝايٓبت َٔ ايطبك ١األٚىل َٚا ٚدذ يف ايطبك١

األٚىل وذب َٔ ٚدذ َٔ ايطبك ١ايجاْ.)2(١ٝ

الرشف األول :البشهة "األبن وابن األبن وإن ندل".
الرشف الثاني :األبهة "األب وأبه األب وإن عال".
الرشف الثالث :األخهة "األخ الذقيق ،واألخ من األب ،وابن األخ الذقيق وابن األخ من األب
وإن ندل".

الرشف الخابع :العسهمة "العم الذقيق ،والعم من األب ،وابن العم الذقيق وإن ندل وابن العم
من األب وإن ندل"=.
=يشظخ :مشرهر بن يهنذ بن ادريذ البيهتي ،كذاف القشاع عمى متن اإلقشاع لمحجاوي،
(ج،9ط ،5دار الكتب العمسية ،)5228 ،ص.991

( )5اخخجو البخاري في صحيحو ،مرجر سابق ،كتاب الفخائض ،باب ميخاث األخهات مع
البشات عربة ،ج ،6ص ،912الحجيث رقم (.)6161

( )9دمحم حدن الشجفي قجة ،جهاىخ الكالم( ،ج ،12ط ،9دار الكتب اإلسالمية ،دون سشة
طبع) ،ص.2
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ٚاؾذٜش بايزنش إ ايؿك٘ اؾعؿش ٟال ٜأخز بؿهش ٠ايتعصٝب ٚال ست ٢بًؿعٗا بٌ

أخز بؿهش ٠ايكشابٚ )1(١اؿاي ١اييت ٜتظا ٣ٚؾٗٝا إسخ اـٓج ٢املؼهٌ بايكشاب ١عً ٢تكذٜش
ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١إرا ادتُع َٔ يٝع ي٘ ؾشض َكذس َع أسذ ايٛاسثني ايٓظبني نإٔ ًٜٗو
سدٌ عٔ صٚدٚ ١عِ أ ٚخاٍ خٓجَ ٢ؼهٌ ؾايضٚد ١تظتشل سبع ايرتن ١ؾشضّا ٚايعِ أ ٚاـاٍ
اـٓج ٢املؼهٌ ٜأخز ٕٚايباق ٞقشاب ١عً ٢تكذٜش ايزنٛس ٠أ ٚاألْٛث.١
انفزع انخانج

تساوي ارحه يف انذكىرج واألوىحح يف انفزض وانتعصُة
َٚجاٍ ريو إٔ تًٗو اَشأ ٠عٔ صٚز ٚٚيذ أب ٜٔٛخٓج ,٢ؾٝه ٕٛاؿٌ عً ٢تكذٜش
ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١نُا ٜأت: ٞ
أ .عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

1

أخ ػكٝل

ايباق ٞتعصبّا

1

2

ْالسغ ٖٓا إٔ ايضٚز أخز ؾشض٘ ايٓصـ يعذّ ٚدٛد ايؿشع ايٛاسخ بذي ٌٝقٛي٘
تعاىلَٚ :يَهُِِ ِْصِـُ ََا تَشَىَ أَ ِصَٚا ُدهُِِ إِٕٔ يَِِ ُ َٜهِٔ يََُّٗٔ َٚيَذْٚ )2(األخ اـٓج ٢ايؼكٝل ايزٟ
اعتربْا ٙرنشّا أخز ايباق ٞبايتعصٝب اطتٓادّا إىل قٛي٘ (" :)اؿكٛا ايؿشا٥ض بأًٖٗا ؾُا
بك ٞؾألٚىل سدٌ رنش"(.)3
ب عً ٢تكذٜش األْٛث:١
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

1

اخت ػكٝك١

½

1

2

( )5السرجر سابق ،ج ،12ص.2
( )9سهرة الشداء ،اآلية.)59( :
( )1الحجيث تقجم تخخيجو.
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ْالسغ إٔ ساٍ ايضٚز يٝع ؾ ٘ٝخالف يف اؿايتني ,أَا اعتربْا ٚيذ األبٜٔٛ
ايؼكٝل اـٓج ٢أْج ٢لذ إٔ أسث٘ بايؿشض  ٖٛٚايٓصـ يعذّ ٚدٛد ايؿشع ايٛاسخ ٚاألب
ظتَ ِؿتَُْٛوَ قٌُٔ ايًُٖ٘ ُِ ٜؿتِٝهُِِ ؾِ ٞاِيهًََايَ ِ١إٕٔٔ اَِ ُشؤْ ًََٖوَ يَِٝعَ يَُ٘ َٚيَذْ
ٚدي ٌٝريو قٛي٘ تعاىلِ َٜ :
()1
َٚيَُ٘ ُأخِتْ ؾًَََٗا ِْصِـُ ََا تَشَىَٜٓٚ طبل ايؿشضني أٜطاّ يٓؿع األدي ١عً ٢األخت ألب
أٜطاّ.
ٚايظٗاّ ٖٓا َتظا ١ٜٚيف ايؿكٗني ايظين ٚاؾعؿشَ ٟع اختالف املظُٝات ؾؿ ٞايؿك٘ ايظين
وصٌ عً ٢تكذٜش ايزنٛس ٠بايتعصٝب ٚيف ايؿك٘ اؾعؿش ٟوصٌ عً ٢ايباق ٞبايكشاب.١
انفزع انزاتع

تساوي ارث اخلىخً ادلشكم تانذكىرج واألوىحح

يف انفزض وانتعصُة وانزد
َجاٍ ريو إٔ ٜتٛؾ ٢سدٌ عٔ صٚدٚٚ ١يذ خٓجٜٚ ,٢ه ٕٛسٌ املظأي ١عً ٢تكذٜش
ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١نُا ٜأت.ٞ
()2

أ .عً ٢تكذٜش ايزنٛس: ٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚد١

8/1

1

ابٔ

ايباق ٞتعصبّا

7

8

ْالسغ ٖٓا إٔ ايضٚد ١اطتشكت مثٔ ايرتن ١يٛدٛد ايؿشع ايٛاسخ بذي ٌٝقٛي٘

تعاىل:ؾَإِٕٔ نَإَ يَهُِِ َٚيَذْ ؾًَََُّٗٔ ايجُّ ُُُٔٚ ,)3(ايٛيذ اـٓج ٢ايز ٟاعتربْا ٙرنشّا اطتشل ايباقٞ

( )5سهرة الشداء اآلية (.)516

( )9الخد  :ىه نقران في سيام الهرثة عمى أصل السدألة وبعبارة اخخى زيادة أصل السدألة
عمى سيام الهرثة ،إذ تبقى سيام زائجة وىحه الديام الدائجة اختمف الفقياء السدمسهن عمى
من يخد عميو من الهرثة لمتفاصيل حهل ىحا السهضهع ،يشظخ  :استاذنا الجكتهر قيذ

عبجالهىاب الحيالي ،الخد في الفقو والقانهن( ،ط ،5مشذهرات العابج )،9112 ،ص-58
.91
( )1سهرة الشداء اآلية (.)59
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َٔ ايرتن ٖٛٚ ١طبع ١طٗاّ اطتٓادّا سذٜح ايٓيب قُذ" :اؿكٛا ايؿشا٥ض بأًٖٗا َٚا بكٞ

ؾألٚىل سدٌ رنش"(.)1

ب .عً ٢تكذٜش األْٛث: ١
ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚد١

8/1
½

ايظٗاّ
()8

بٓت

1
 4ؾشضّا  3 +سدّا

ْالسغ إٔ ايضٚد ١أخزت ٖٓا ايجُٔ يًذي ٌٝاملزنٛس اعال ,ٙأَا ايٛيذ اـٓج ٢ايزٟ
اعتربْا ٙأْج ٢اطتشل ْصـ ايرتنٚ ١نإ فُٛع طٗاّ طبع ١طٗاّ أسبعَُٗٓ ١ا بايؿشض
ٚثالث ١بايشد.
ادلطهة انخاوٍ

تساوٌ إرث اخلىخً ادلشكم تانذكىرج واألوىحح

يف قاوىن األحىال انشخصُح انعزاقٍ
إ اـٓج ٢املؼهٌ ٜتظا ٣ٚاسث٘ عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايؼدص ١ٝايعشاق )2(ٞيف ثالخ ساالت ْظتعشضٗا بايؿشٚع ايجالث ١اآلت-:١ٝ
انفزع األول

مرياث انفزع انىارث ادلثاشز
ْصت املاد َٔ )91( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞعً ٢أْ٘ -2 ....-"1
تظتشل ايبٓت أ ٚايبٓات يف ساي ١عذّ ٚدٛد ابٔ يًُتٛؾَ ٢ا تبك َٔ ٢ايرتن ,١بعذ أخز

( )5الحجيث تقجم تخخيجو.

( )9قانهن األحهال الذخرية العخاقي رقم ( )588لدشة  5212وتعجيالتو.
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األبٚ ٜٔٛايضٚز األخش ؾشٚضِٗ َٓٗاٚ ,تظتشل مجٝع ايرتن ١يف ساي ١عذّ ٚدٛد أٟ

َِٓٗ"(.)1

ٚبٓا ٤عً ٢ريو ي ٛتٛيف ػدص عٔ صٚدٚ ١أّ ٚأب ٚٚيذ خٓج ٢ؾإٕ اسث٘ ٜتظا٣ٚ
عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١نُا طٓٛضش٘ ادْا.ٙ
أ .عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚد١

8/1

3

أّ

6/1

4

أب

6/1

4

أبٔ

ايباق ٞتعصٝباّ

13

()24

ب .عً ٢تكذٜش األْٛث١
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصب

صٚد١

8/1

3

اّ

6/1

4

اب

6/1

4

بٓت

َا تبك َٔ ٢ايرتن١

13

24

ْالسغ اْ٘ ٚؾكّا يٓص املاد )91( ٠ؾكش )2( ٠تظا ٟٚإسخ اـٓج ٢املؼهٌ عً٢
تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١سٝح أْ٘ أطتشل ثالث ١عؼش طُّٗا بايتكذٜش.ٜٔ
ٚاؾذٜش بايزنش إٔ َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ مل ٜتطشم إي ٘ٝاملؼشع ايعشاق ٞيف
قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝمما ٜتٛدب ايشدٛع إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ ١ٝاطتٓادّا إىل
املاد )1( ٠ؾكش َٔ )2( ٠ايكاْ ٕٛاعالٚ ٙاييت ْصت عً ٢اْ٘ " إرا مل ٜٛدذ ْص تؼشٜعٞ
( )5أضيفت الفقخة الثانية تدتحق البشت أو البشات في حالة عجم وجهد ابن لمستهفى ما تبقى
من التخكة ،بعج أخح األبهين والدوج األخخ فخوضيم مشيا ،وتدتحق جسيع التخكة في
حالة عجم وجهد أي مشيم.
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ميهٔ تطبٝك٘ ؾٝشهِ مبكتطَ ٢بادئ ايؼشٜع ١اإلطالَ ١ٝاألنجش َال ١ُ٥يٓصٛص ٖزا
ايكاْ ٕٛعً ٢تشاع ٢يف أسهاّ املرياخ ألسهاّ ايؼشع ١ٝاملشع ١ٝقبٌ تؼشٜع قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايؼدصٚ ١ٝريو اطتٓادّا إىل املاد َٔ )90( ٠ايكاْ ٕٛاملزنٛس ٚاييت دا ٤ؾٗٝا " َع َشاعا٠
مما تكذّ هش ٟتٛصٜع االطتشكام ٚاألْصب ١عً ٢ايٛاسثني بايكشابٚ ١ؾل األسهاّ ايؼشع١ٝ
اييت ناْت َشع ١ٝقبٌ تؼشٜع قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝسقِ  188يظٓ 1959 ١نُا تتبع
ؾُٝا بك َٔ ٞأسهاّ املٛاسٜح.
ٚعٓذ ايشدٛع إىل تًو األسهاّ ٚدذْا أْٗا ناْت تعط ٞاملرياخ عً ٢سظب َزٖب
املتٛؾٚ )1(٢املظتكش عً ٘ٝيف ايؿكٗني ايظين ٚاؾعؿش ٟإٔ هعٌ يًدٓج ٢املؼهٌ َظأيتني
َظأي ١يًزنٛسٚ ٠أخش ٣يألْٛث.١
ؾُظأي ١ايزنٛس ٠يف ساٍ تؿشد ايؿشع ايٛاسخ ٚإٕ نإ املؼشع ايعشاق ٞمل ٜٓص
عًٗٝا صشاس ١إال أْٗا تهٚ ٕٛاسذ ٠يف ايؿكٗني ايظين ٚاؾعؿش ٟسٝح إ ايؿشع ايٛاسخ
املباػش املزنش ٜأخز ايرتن ١بذ ٕٚؾشض ٚال وذب بٛاسخ غري ٙسذب سشَإ َطًكّا.
أَا إرا نإ َع ايؿشع ايٛاسخ املباػش (األبٔ) ؾشع ٚاسخ َباػش َؤْح ؾإْٓا ال
ْشدع إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ ١ٝبٌ مهِ بٓص ايكاْ ٕٛإر ْصت املاد َٔ )89( ٠قإْٛ
األسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞعً ٢أْ٘ "ايٛاسث ٕٛبايكشابٚ ١نٝؿ ١ٝتٛصٜعِٗ ,األبٛإ ٚاألٚالد
ٚإٕ ْضيٛا يًزنش َجٌ سغ األْجٝني".
أَا َظأي ١األْٛث ١ؾكذ ْصت عًٗٝا املاد )91( ٠ؾكش َٔ )2( ٠ايكاْ ٕٛاملزنٛس
ٚاييت دا ٤ؾٗٝا "تظتشل ايبٓت أ ٚايبٓات يف ساي ١عذّ ٚدٛد ابٔ يًُتٛؾَ ٢ا تبكَٔ ٢
ايرتن ,١بعذ أخز األبٚ ٜٔٛايضٚز األخش ؾشٚضِٗ َٓٗا ٚتظتشل مجٝع ايرتن ١يف ساي ١عذّ
ٚدٛد أ."َِٗٓ ٟ
ٚاـالص ١إٔ اـٓج ٢املؼهٌ إرا نإ ٚاسخ َباػش ؾإٕ ايشدٛع إىل أسهاّ
ايؼشٜع ١اإلطالَٜ ١ٝكتصش عً ٢نٝؿ ١ٝايتٛسٜح ٚرنشْا طابكاّ إٔ ايؿكٗا ٤املظًُ ٕٛهعًٕٛ
يًدٓج ٢املؼهٌ َظأيتني َظأي ١يًزنٛسَٚ ٠ظأي ١األْٛثٚ ١ايشدٛع ٜكتصش بعذ ؼذٜذ َظأي١
ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١عًَ ٢ظأي ١ايزنٛس ٠عاي ١اْؿشاد األبٔ ٚاألبٓا ٤عٔ ايؿشع ايٛاسخ املباػش
املؤْح ؾكط ؾإٕ ناْت َع٘ أَ ٚعِٗ ؾشع ٚاسخ َؤْح ٚاسذ أ ٚأنجش ْطبل ايٓصٛص
( )5استاذنا الجكتهر قيذ عبج الهىاب الحيالي ،ميخاث السخأة في الذخيعة اإلسالمية والقهانين
الهضعية( ،اطخوحة دكتهراه جامعة السهصل9111 ،م) ،ص.21
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ايكاْٚ ١ْٝٛال ْشدع إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ١ٝ؛ ألٕ ال ادتٗاد يف َٛسد ايٓص نُا إٕ
إعُاٍ ايٓص أٚىل َٔ إُٖاي٘ ٚيٝع ٖٓاى َٔ خالف يف اعطا ٤االبٔ ايباق.ٞ

انفزع انخاوٍ

مرياث األخت انشقُقح
ْصت املاد َٔ )89( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝعً ٢اْ٘ ايٛاسث ٕٛبايكشابٚ ١نٝؿ١ٝ
تٛسثِٗ  -4 ,........-3 ,.......-2 ,....-1تعترب األخت ايؼكٝك ١عهِ األخ ايؼكٝل
باؿذب" (.)1
ٚبٓا ّ٤عً ٢ريو ي ٛتٛيف سدٌ عٔ صٚدٚٚ ١يذ خٓج ٢ػكٝل ٚعِ ؾإٕ إسخ اـٓج٢
ايؼكٝل ٜتظا ٣ٚيف اؿايتني ٖٓٚا طٓهتؿ ٞعٌ املظأي ١عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠؛ ألٕ املؼشع
ايعشاق ٞاعتربٖا عهِ اخٗٝا يف اؿذب ؾٝه ٕٛاؿٌ ٚاسذّا نُا َبني ادْا.ٙ
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚد١

¼

1

أخت ػكٝك١

½

ؾشضّا 1 + 2سداّ

عِ

ّ

ّ

()4

ايؿشم إٔ يف َظأي ١ايزنٛسٜ ٠أخز ايباق ٞبعذ ْصٝب ايضٚد ١قشاب ٖٞٚ ١ثالث ١طٗاّ
أٜطا ,ؾاألخ ايؼكٝل وذب ايعِ ٚٚؾكّا ألص ٍٛعًِ املرياخ يف ايؿكٗني ايظين ٚاؾعؿشٟ
ؾٗ ٛقذٛب يف ايؿك٘ ايظين؛ ألٕ دسد ١األخ ٠ٛأقشب َٔ دسد ١ايعُ ١َٛيف ايعصب ١بايٓؿع
ٚاألقشب َِٓٗ وذب األبعذ ٚنزيو قذٛب يف ايؿك٘ اؾعؿشٟ؛ ألٕ األخ َٔ ايطبك ١ايجاْ١ٝ
( )5اضيفت الفقخة ( )9إلى أخخ السادة ( )82بسهجبو قانهن رقم ( )19لدشة  5281قانهن

التعجيل الثامن لقانهن األحهال الذخرية رقم  588لدشة  5212والتي جاء فيو السادة
األولى " تزاف الفقخة التالية إلى أخخ السادة التاسعة والثسانهن من القانهن وتكهن الفقخة

( )9ليا  -9تعتبخ االخت الذكيقة بحكم األخ الذقيق في الحجب.
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ٚايعِ َٔ ايطبك ١ايجايجٚ ١ال َرياخ ملٔ ٖ ٛيف ايطبك ١األدَْ ٢ع َٔ ٚدذ َٔ ايٛسث ١يف ايطبك١
األعًٚ .٢اؾذٜش بايزنش إٔ املكصٛد َٔ ايتظآٖ ٟٚا ايتظا ٟٚيف اؿذب أ ٟعٓذَا ٜهٕٛ
األخ ايؼكٝل سادب أَا إرا نإ ٚاسخ أ ٚقذٛب ؾؿٖ ٞز ٙاؿايٜ ١تٛدب ايعٌُ بٓص
املاد َٔ )90( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاقٚ ٞاييت دا ٤ؾٗٝا" َع َشاعاَ ٠ا تكذّ
هش ٟتٛصٜع االطتشكام ٚاألْصب ١عً ٢ايٛاسثني بايكشابٚ ١ؾل األسهاّ ايؼشع ١ٝاييت ناْت
َشع ١ٝقبٌ تؼشٜع قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝسقِ  188يظٓ )1959( ١نُا تتبع ؾُٝا تبك٢

َٔ أسهاّ املٛاسٜح "ٚاألسهاّ اييت ناْت َشع ١ٝآْزاى ٖ ٞتطبٝل َزٖب املتٛؾٚ ,)1(٢األخ
()2
ايؼكٝل ٜه ٕٛسادب يف ايؿك٘ ايظين البٔ األخ ايؼكٝل ٚيألخ ألب ٚبٓٚ ٘ٝايعِ ٚبٓ٘ٝ

ٚر ٟٚاألسساّ( .)3أَا يف ايؿك٘ اؾعؿش ٟؾٝه ٕٛاألخ ايؼكٝل ٚاألخت ايؼكٝك ١سادبني
يألخٚ ٠ٛاألخٛات ألب ألُْٗا أقشب إىل املٝت َِٓٗ باملشتبٚ ١وذبإ ٚاألعُاّ ٚايعُات
ٚؾشٚعِٗ ٚاألخٛاٍ ٚاـالت ٚؾشٚعِٗ ألُْٗا َٔ ايطبك ١ايجاْ َٔ ِٖٚ ١ٝايطبك ١ايجايجٚ ١ايطبك١
األعً ٢ؼذب األدْ.)4(٢
انفزع انخانج

مرياث احلفُذ انىاحذ تانىصُح انىاجثح
ْصت املاد َٔ )74( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞعً ٢اْ٘ :إرا َات ايٛيذ
رنشّا نإ اّ اْج ٢قبٌ ٚؾا ٠اب ٘ٝا ٚاَ٘ ؾاْ٘ ٜعترب عهِ اؿ ٞعٓذ ٚؾا ٠اَُٗٓ ٟآٜٚ ,تكٌ

( )5استاذنا الجكتهر قيذ عبجالهىاب الحيالي ،ميخاث السخأة في الذخيعة اإلسالمية والقهانين
السقارنة ،مرجر سابق ،ص.21
( )9عمي بن احسج بن سعيج بن حدم الظاىخي ،مخاتب اإلجساع في العبادات والسعامالت
واالعتقاد(،ط ،5دار الكتب العمسية ،دون سشة طبع )،ص.519

( )1ذوي االرحام  :وىم كل قخيب إلى السيت ليذ بحي فخض وال عربة ،وىم عذخة اضاف

معو أبه األم وكل جج وججة ساقظين وأوالد البشات وبشات األخهة وأوالد االخهات وبشه

األخهة لألم والعم ألم وبشات األعسام والعسات واألخهال والخاالت ،الشهوي ،روضة
الظالبين وعسجة السفتين(،ج ،6ط ،9السكتب اإلسالمي 5221م) ،ص.2
( )9دمحم حدن الشجفي قجة ،مرجر سابق ،ج ،12ص.2
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اطتشكاق٘ َٔ االسخ إىل اٚالد ٙرنٛسّا ناْٛا اّ اْاثّا ,سظب األسهاّ ايؼشع ١ٝباعتباسٙ

ٚصٚ ١ٝادب ١عً ٢إ ال تتذاٚص ثًح ايرتن.)1(١
ٚبٓا ّ٤عً ٢ريو ي ٛتٛيف سدٌ عٔ صٚدٚ ١طبع ١ابٓا ٤اسذُٖا تٛيف قبً٘ عٔ ٚيذ
خٓجَ ٢ؼهٌ ؾإ ٖزا اؿؿٝذ اـٓج ٢املؼهٌ طٝتأثش مبا ٜؤ ٍٚألب َٔ ٘ٝايرتن ١عً ٢إ ال
ٜتذاٚص ايجًح.
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚد١

8/1

1

أبٔ
أبٔ
أبٔ
أبٔ
أبٔ
أبٔ

ايباقٞ

1
1
1
1
1
1

()8

1

أبٔ

ٚمبا إٔ ْصٝب أبٖٓ ٘ٝا مل ٜتذاٚص ايجًح ؾاْ٘ طٓٝكٌ اي ٘ٝنُا ٖ ٛؾإٕ ػاٚص
ٜعط ٢ايجًح َٓ٘ ؾكط ٜٚشد ايباق ٞعً ٢ايٛسث ١نًّا عظب طٗاَ٘ طٛا ٤اعتربْا ٙرنشاّ أّ
أْج.٢
ادلثحج انخاوٍ

اختالف إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز انذكىرج واألوىحح
قذ ىتًـ َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١إَا بإٔ ٜشخ بأسذ
ايتكذٜش ٜٔد ٕٚاألخش أٜ ٚشخ بايتكذٜش ٜٔنًُٗٝا ٚيهٔ إسث٘ بأسذُٖا أنجش َٔ األخش ٚيف ٖزا
( )5اضيفت السادة ( )19بسهجب القانهن رقم  19لدشة  5212قانهن التعجيل الثالث لقانهن
األحهال الذخرية رقم  588لدشة  5212وجاء نرو بالسادة االولى تحل السادة التالية

محل السادة الخابعة والدبعين (السمغاة) من قانهن األحهال الذخرية رقم  588لدشة
 5212السعجل.
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املبشح طٓعشض صٛس االختالف يف اسث٘ ٚنٝؿَ ١ٝرياث٘ يف ٖز ٙاؿاي ١يف املطايب ايجالث١
اآلت-:١ٝ

ادلطهة األول

إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز دون تقذَز
أطتكش ايؿكٗا ٤املظًُ ٕٛعً ٢دعٌ َظأيتني يًدٓج ٢املؼهٌ َظأي ١يًزنٛس٠
ٚأخش ٣يألْٛثٖٓٚ ١ا قذ ٜشخ بتكذٜش ايزنٛس ٠د ٕٚاألْٛث ١أ ٚبايعهع ٚطٓعشض ٖاتني
ايصٛستني يف ايؿشعٝني اآلتٝني:
انفزع األول

إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز انذكىرج دون األوىحح
قذ ٜتشكل إٔ ٜشخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛس ٠د ٕٚاألْٛثَ ١جاٍ ريو إٔ تًٗو
ٖايه ١عٔ صٚز ٖ ٛابٔ عِ هلا ٚعِ خٓجَ ٢ؼهٌ( )1ؾشٌ املظأي ١عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث١
ٜه ٕٛناآلت-:ٞ
أ-عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

1

عِ

ايباق ٞتعصٝباّ

1

2

( )5السذخقي ،مرجر سابق ،السجمج األول ،ج ،9ص81؛ د .مرظفى ابخاليم الدلسي،
أحكام السيخاث والهصية وصف االنتقال( ،ط ،55مخكد دراسات بخلسان كخدستان،
9159م) ،ص.569
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ْالسغ إ ايضٚز أخز ؾشض٘ ايٓصـ اطتٓادّا إىل قٛي٘ تعاىلَٚ :يَهُِِ ِْصِـُ ََا تَشَىَ

أَ ِصَٚا ُدهُِِ إٕٔ يِِٖ َٜهُٔ يَُّٖٗٔ َٚيَذْٚ )1(ايعِ ٖ ٛأقشب بايكشاب َٔ ١ايضٚز ؾٝشذب٘ ٜٚأخز ايٓصـ
ايباق ٞتعصٝباّ يف ايؿك٘ ايظين ٚقشاب ّ١يف ايؿك٘ اؾعؿش.١ٜ
ب -:عً ٢تكذٜش األْٛث:١
ؾإٕ ايضٚز ٜأخز ايٓصـ ؾشضاّ ٜٚأخز ايٓصـ األخش بايتعصٝب يف ايؿك٘ ايظين
ٚال ػ ٤ٞيًدٓج ٢املؼهٌ عً ٢تكذٜش األْٛث ١؛ ألْ٘ ٜعترب عُ َٔ ٖٞٚ ١ر ٟٚاألسساّ ؾطالّ
عٔ اطتػشام ايرتن ١بايؿشض ٚايتعصٝب أَا يف ايؿك٘ اؾعؿش ٟؾإٕ اـٓج ٢املؼهٌ ٜأخز
ايٓصـ ايباق ٞقشاب.١
انفزع انخاوٍ

إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز األوىحح دون انذكىرج
ايصٛسٖٓ ٠ا عهع ايصٛس ٠األٚىل سٝح إٔ اـٓج ٢املؼهٌ ٜشخ بتكذٜش األْٛث١

د ٕٚايزنٛسَ )2(٠جاٍ ريو إٔ ٜتٛؾ ٢سدٌ عٔ صٚز دذٚ ,٠اخت ػكٝل ٚٚيذ أب (خٓج )٢ؾشٌ
ؾشٌ املظاي ١عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٜ ١ه ٕٛناآلت-:ٞ
أ -عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

3

دذ(٠أّ أّ)
أخت ػكٝك١

6/1
½

1
3

أخ ألب (خٓج)٢

قذٛب باالطتػشام

-

6عايت إىل ()7

ًْشغ إ ايضٚز أخز ؾشض٘ ايٓصـ بذي ٌٝقٛي٘ تعاىل َٚيَهُِِ ِْصِـُ ََا تَشَىَ

أَ ِصَٚا ُدهُِِ إٕٔ يِِٖ َٜهُٔ يَُّٖٗٔ َٚيَذْٚ ,)3(اؾذ ٠أخزت ؾشضٗا ايظذغ بذي ٌٝق ٍٛايشط:)( ٍٛ
()1
(اطعِ اؾذ ٠ايظذغ) .

( )5سهرة الشداء ،اآلية (.)59

( )9السذخقي ،مرجر سابق ،ج ،9ص81؛ د .مرظفى ابخاليم الدلسي ،أحكام السيخاث
والهصية وحق االنتقال ،مرجر سابق ،ص.569
( )1سهرة الشداء :اآلية (.)59
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ظتَ ِؿتَُْٛوَ قٌُٔ ايًُٖ٘ ِ ُٜؿتِٝهُِِ ؾِٞ
ٚاألخت ايؼكٝك ١أخزت ايٓصـ يكٛي٘ تعاىلِ َٜ :
اِيهًََايَ ِ١إٕٔٔ ا َِ ُشؤْ ًََٖوَ يَ ِٝعَ يَُ٘ َٚيَذْ َٚيَُ٘ ُأخِتْ ؾًَََٗا ِْصِـُ ََا تَشَىَ
ٜشخ ػ٦ٝاّ الطتػشام ايرتن.١
ب -:عً ٢تكذٜش األْٛث:١

()2

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

3

دذ(٠أّ أّ)
أخت ػكٝك١

6/1
½

1
3

أخت ألب (خٓج)٢

6/1

1

ٚاـٓج ٢األخ ألب مل

ايظٗاّ
( )6عايت إىل ()8

ًْشغ ٖٓا إٔ ايٛيذ ألب ( اـٓج ) ٢ايز ٟؾشضٓا ٙأْج ٢أخز ايظذغ تهًُ١
ايجًجني َع األخت ايؼكٝك.١ٝ
ٚاؾذٜش باملالسع ١إٔ ٖاتني ايصٛستني َكتصش ٠عً ٢ايؿك٘ ايظين ايزٜٛ ٟسخ
بايزنٛس ٠د ٕٚاألْٛثٚ ١بايعهع يف بعض اؿاالت نإٔ ٜتٛؾ ٢ػدص عٔ صٚدٚ ١بٓتني ٚابٔ
ابٔ ؾإْ٘ ٖٓا ٜشخ ايباق َٔ ٞايرتن ١تعصٝباّ بعذ اعطا ٤ؾشض ايضٚد ١ايجُٔ ٚايبٓتني
ايجًجني ,أَا ي ٛنإ اْج ٢أ ٟبٓت ابٔ سذبت َٔ املرياخ النتُاٍ ايجًجني يف ايبٓتني
املباػشتني يًُتٛؾ ٢ؾٝأخزٕ ؾشضٗٔ ايجًجني ٜٚشد ايباق ٞعً.ٔٗٝ
أَا يف ايؿك٘ اؾعؿش ٟؾال ميهٔ تصٛس ٖاتني اؿايتني؛ ألٕ ايؿك٘ اؾعؿشٜ ٟعتُذ
عًْ ٢عاّ ايطبكات ٚايذسدات داخٌ ايطبكات ؾايؼدص (عذا ايضٚدني) طٛا ٤أنإ رنشاّ أّ
أْج ٢أَا إٔ ٜشخ يعذّ ٚدٛد ٚاسخ َٔ ايطبك ١املكذَ ١عًٚ ٘ٝعذّ ٚدٛد دسدٚ ١اسخ أقشب
َٓ٘ إىل املٝت ٚأَا أال ٜشخ يٛدٛد ٚاسخ َكذّ عً ٘ٝبايطبك ١أ ٚبايذسد.١

( )5اخخجو احسج بن شعيب الشدائي في سششو الكبخى ،كتاب الفخائض ،باب ذكخ الججات
واالججاد ومقاديخ نريبيم،،ج،9ص ( ،)11الحجيث رقم ( .)6118وجاء في حكم
الحجيث في كتاب دمحم بن طاىخ السقجسي ،ذخيخة الحفاظ(،ط ،5ج ،5دار الدمف،
5226م) ،ص .959
( )9سهرة الشداء اآلية (.)516

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )08السنة ()22

992

غري إٔ ٖزا ال ٜعين إٔ يٝع يًزنٛسٚ ٠األْٛث ١أ ٟأثش يف ايؿك٘ اؾعؿش ٟايبت ١بٌ
أْٗا تؤثش يف َكذاس ايٓصٝب بايٓظب ١يًٛاسخ ْؿظ٘ٚ ,ملٔ َع٘ َٔ ايٛسث ١عذب ايٓكصإ,
ناألّ ؾإْٗا ال ؼذب َٔ ايجًح إىل ايظذغ إال بٛدٛد األب ٚمجع َٔ األخٚ ٠ٛاألخٛات عً٢
إٔ ٜهْٛٛا أخني أ ٚأخ ٚأختني أ ٚأسبع أخٛات ؾً ٛؾشضٓا َجالّ إٔ سدالّ تٛؾ ٢عٔ صٚد ١أّ
()1

ٚأب أختني ػكٝكتني ٚٚيذ ػكٝل خٓج.٢
ؾإٕ سٌ املظأي ١عً ٢تكذٜش رنٛس ٠ايؼكٝل (اـٓج ٢املؼهٌ) هعٌ ْصٝب األّ
ايظذغ بذٍ ايجًح ٚعً ٢تكذٜش أْٛثت٘ هعًٗا تظتشل ايجًح بذٍ ايظذغ.
ادلطهة انخاوٍ

إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز أكخز مه تقذَز
قذ ٜتشكل إٔ ٜشخ اـٓج ٢املؼهٌ عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٚ ١يهٔ أسث٘ بأسذ
ايتكذٜشٜ ٜٔه ٕٛأنجش َٔ األخش ٚيف ٖزا املطًب طٓتٓا ٍٚؾشعني نص األ ٍٚإلسخ اـٓج٢
املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛس ٠أنجش َٔ األْٛث ١أَا ايؿشع ايجاْ ٞلعً٘ إلسث٘ بتكذٜش األْٛث ١أنجش
َٔ ايزنٛسٚ ٠ريو عً ٢ايٓش ٛاآلت-: ٞ
انفزع األول

إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز انذكىرج أكخز مه األوىحح
ٜشخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛس ٠أنجش َٔ األْٛث ١عٓذَا تًٗو ٖايه ١عٔ صٚز
()2
 ٚبٓت ٚٚيذ ابٔ خٓج.٢
ؾإٕ سٌ املظأي ١بايتكذٜش ٜٔته ٕٛناآلت:ٞ
أ .عً ٢تكذٜش ايزنٛس٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

¼

1

بٓت

½

2

()4

( )5عبج األعمى بن عمي رضا بن عبج العمي الدبدواري ،مشياج الرالحين( ،ط ،98دار
الشذخ ،مظبعة مرخ5951 ،ىـ) ،ص.112
( )9السذخقي ،مرجر الدابق ،ج ،9ص.81
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ابٔ ابٔ

1

ايباق ٞتعصٝباّ

ْالسغ ٖٓا إٔ ايضٚز أخز ؾشض٘ ايشبع يٛدٛد ايؿشع ايٛاسخ بذي ٌٝقٛي٘ تعاىل:

ايشبُعُٚ ,)1(ايبٓت الْؿشادٖا أخزت ايٓصـ بذي ٌٝقٛي٘ تعاىل:
ؾَإٕٔ نَإَ يََُّٗٔ َٚيَذْ ؾًََهُُِ ُّ
()2
َٚإٕٔ نَاَْتِ َٚاسِذَ ّ٠ؾًَََٗا ايِّٓصِـُٚٚ , يذ األبٔ اـٓج ٢ايز ٟاعتربْا ُٙرنشاّ أخز ايباقٞ
تعصٝباّ يكٛي٘ ( :اؿكٛا ايؿشا٥ض بأًٖٗا ؾُا أبكت ايؿشا٥ض ؾاألٚىل سدٌٕ رنش)(.)3

ب .عً ٢تكذٜش األْٛث :١إٔ املظأي ١عً ٢تكذٜش األْٛث ١طته ٕٛسدٚ ١ٜبايتايٜٓ ٞبػ ٞسًٗا
بطشٜك ١خاص ١سظب اؾذ ٍٚاآلت:ٞ
املظأي ١األٚىل

املظأي ١ايجاْ١ٝ
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

4/1

1

بٓت

2/1

3

بٓت أبٔ

6/1

َٔ تشد عًِٗٝ

ايٓصٝب

4

()4

املظأي ١ايٓٗا١ٝ٥
ايظٗاّ

16

 6سدت إىل 4
ايضٚز
4=4÷16سص١
ٚايباقْ 3=4÷12 ٞطشبٗا
يف سص ١ايبٓت ٚبٓت األبٔ
بٓت

½

3

9=3*3سص ١ايبٓت

بٓت ابٔ

6/1

1

3=1*3سص ١بٓت األبٔ

ػشح خطٛات اؿٌ :
ْٛ .1صع سص ١ايٛسث ١سظب ايكٛاعذ ايؼشع.١ٝ
 .2لعٌ أصٌ املظأي َٔ ١كشز ؾشض َٔ مل ٜشد عً ٖٛٚ ٘ٝايضٚز(.)4
ْ .3كظِ أصٌ املظأي ١عً ٢األْصب ١إلخشاز ايظٗاّ ؾٝه ٕٛسص ١ايضٚز طِٗ (ٚ )1ايباقٞ
( )3طٗاّ يًبٓت ٚبٓت األبٔ.
 .4مبا إٔ ايجالث ١طٗاّ ال تٓكظِ عً ِٗٝلعٌ َظأي ١خاص ١مبٔ ٜشد عًٚ ِٗٝاملظأئَ ١
( )6سدت إىل (.)4
( )5سهرة الشداء ،اآلية .)59( :
( )9سهرة الشداء ،اآلية.)59( :
( )1الحجيث سبق تخخيجو.
( )9أحسج عمي داود ،األحهال الذخرية( ،ج ،9ط ،5دار الثقافة لمشذخ والتهزيع9111 ،م)،
ص .29 -21
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ْ .5طشب أصٌ املظأيٜ َٔ ١شد عً )4( ٖٞٚ ِٗٝيف كشز َٔ مل ٜشد عً )4( ٘ٝؾٝهٕٛ
ايٓاتر ( )16املظأي ١ايٓٗا.١ٝ٥
ْ.6كظِ املظأي ١ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢كشز ؾشض َٔ مل ٜشد عً )4 =4 / 16( ٘ٝسص ١ايضٚز ٜبك٢
َٔ (ْ )12( )16كظُٗا عًَ ٢ظأيٜ َٔ ١شد عً ِٗٝؾٝه ٕٛايٓاتر (.)3
ْطشب ( )3يف طٗاّ ايبٓت ( )3ؾٝه ٕٛايٓاتر ( )9طٗاّ ْٚطشب  3يف طٗاّ بٓت األبٔ ()1
ؾٝه.)3( ٕٛ
ٚايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥إٔ فُٛع ايظٗاّ ( )16طِٗ أسبعَٗٓ ١ا يًضٚز  )9(ٚيًبٓت  )3(ٚيبٓت
األبٔ.
ْالسغ ٖٓا إ اـٓج ٢املؼهٌ ٚسخ مبظاي ١ايزنٛس ٠أنجش َٔ َظأي ١األْٛث ١سٝح
أْ٘ ٚسخ طِٗ ٚاسذ َٔ أصٌ أسبع ١طٗاّ أَ ٟا ٜعادٍ سبع ايرتن ١يف سٝح ٚسخ باألْٛث١
ثالث ١طٗاّ َٔ أصٌ طت ١عؼش طُٗا أ ٟأقٌ َٔ ايشبع.
انفزع انخاوٍ

إرث اخلىخً ادلشكم تتقذَز األوىحح أكخز مه انذكىرج
ٖز ٙايصٛس ٠عهع ايصٛس ٠ايظابك ١سٝح ٜه ٕٛاـٓج ٢املؼهٌ ٜشخ ؾٗٝا بتكذٜش
األْٛث ١أنجش َٔ ايزنٛسَٚ ٠جاهلا إٔ تًٗو اَشأ ٠عٔ صٚز ٚأّ ٚٚيذ أب خٓجَ ٢ؼهٌ.
ؾشٌ املظأي ١عً ٢ايتكذٜشٜ ٜٔه ٕٛناآلت:ٞ
أ .عً ٢تكذٜش ايزنٛس:٠
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

3

أّ

3/1

2

أخ ألب

ايباق ٞتعصٝباّ

1

()6

ْالسغ إٔ ايضٚز أخز ؾشض٘ ايٓصـ يعذّ ٚدٛد ايؿشع ايٛاسخ يكٛي٘ تعاىلَٚ :يَهُِِ
ِْصِـُ ََا تَشَىَ أَ ِصَٚا ُدهُِِ إٕٔ يِِٖ َٜهُٔ يَُّٖٗٔ َٚيَذْٚ ,)1(األّ أخزت ايجًح يعذّ ٚدٛد ايؿشع ايٛاسخ
ٚعذّ ٚدٛد مجع َٔ األخٚ ٠ٛاألخٛات ايز ٜٔوذبْٗٛا سذب ْكصإ اطتٓاداّ يكٛي٘ تعاىل:

( )5سهرة الشداء ،اآلية)59( :
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َُِ٘ ايظُّذُغ,)1(
َُِ٘ ايجًُُّحُ ؾَإٕٔ نَإَ يَُ٘ إٔخِ ْ٠َٛؾَأل ِّ
ؾَإٕٔ يِِٖ َٜهُٔ ٖيُ٘ َٚيَذْ ََٚٚسٔثَُ٘ أَبََٛا ُٙؾَأل ِّ
ٚاـٓج ٢املؼهٌ ايز ٟاعتربْا رنشاّ أخز ايباق ٞتعصٝباّ اطتٓاداّ يكٛي٘ (" :)اؿكٛا
ايؿشا٥ض بأًٖٗا ؾُا أبكت ايؿشا٥ض ؾاألٚىل سدٌٕ رنش"(.)2

 .2عً ٢تكذٜش األْٛث:١
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚز

½

3

أّ

3/1
½

2

 6عادت إىل 8

أخ ألب

3

ْالسغ إٔ َظأي ١األْٛثٚ ١إٔ ناْت األْصب ١بايٓظب ١يًضٚز ٚاألّ راتٗا يف َظأي١
ايزنٛس ٠إال أْٗا دخٌ ايٓكص عًٗٝا بايع)3(ٍٛ؛ ألٕ اـٓج ٢املؼهٌ ايز ٟاعتربْا ٙأْج ٢يف
ظتَ ِؿتَُْٛوَ قٌُٔ ايًُٓ٘ ِ ُٜؿتِٝهُِِ ؾِٞ
ٖزا ايؿشض اطتشل ايٓصـ اطتٓاداّ يكٛي٘ تعاىلِ َٜ :
اِيهَالَيَ )4(........ِ١ؾأْكص َٔ طٗاّ ايضٚز ٚاألّٜٚ ,هْ ٕٛصٝب اـٓج ٢املؼهٌ عً٢
( )5سهرة الشداء ،اآلية)55( :
( )9الحجيث سبق تخخيجو.
( )1العهل :ىه زيادة سيام الهرثة عمى أصل السدالة وقج اختمف الفقياء السدمسهن في األخح
عمى رأي محىب عسخ بن الخظاب وعثسان وعمي والعباس وابن مدعهد (رضي هللا
عشيم) وبو قال فقياء السحاىب األربعة الحشفية والسالكية والذافعية والحشابمة والديجية،
وأنكخه اب ن عباس واخح بقهلو دمحم بن عمي بن أبي طالب السعخوف بسحسج الحشفية ،وعمي
بن الحدين وزين العابجين وعظاء بن ابي رباح وبعض الذيعة االمامية ،والظاىخية.
لمتفاصيل اكثخ حهل مهضهع العهل يشظخ :أحسج عمي داود ،االحهال الذخرية ،مرجر
سابق ،ج ،9ص89 -19؛ ود .مرظفى الدلسي ،احكام السيخاث والهصية وصف
االنتقال ،مرجر سابق ،ص.595-551
( )9سهرة الشداء ،اآلية.)511( :
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تكذٜش االْٛث )8/3( ١أ ٟأنجش َٔ ايشبع يف سني إٔ ْصٝب٘ عً ٢تكذٜش ايزنٛس ٠نإ طذغ
ايظٗاّ.
ادلطهة انخانج

كُفُح مرياث اخلىخً ادلشكم
ال خالف بني ايؿكٗا ٤املظًُني يف ساٍ تظاَ ٣ٚرياخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘
عً ٢تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٚ ١أمجعٛا عً ٢االنتؿا ٤بأسذ ايتكذٜش ٜٔأَا إرا أختًـ َرياث٘ أٚ
َرياخ ايٛسثَ ١ع٘ ؾكذ أختًـ ايؿكٗا ٤املظًُني يف نٝؿ ١ٝتٛسٜج٘ إىل عذ ٠آسا-:٤
ايشأ ٟاألٜٚ :ٍٚزٖب بايك ٍٛإىل إ اـٓجٜ ٢عاٌَ ٚسذ ٙبأضش ساي ٘ٝؾٝعط ٢ي٘ َرياخ
االْج ٢إال إ ٜه ٕٛأطٛأ ساي٘ إٔ هعٌ رنش ؾش٦ٓٝزٍ ٜعطَ ٢رياخ ايزنش ٚإرا نإ ٜشخ بأسذ
ايتكذٜشٚ ٜٔال ٜشخ باألخش ؾال ٜعط ٢ػّ٦ٝا َٔ املاٍ؛ ألٕ طبب اطتشكام ايٛسث ١غري ٙثابت
ؾال ٜٓكصٚ ٕٛال وذب ٕٛبايؼو ايٛاقع يف رنٛس ٠اـٓجٚ ٢اْٛثت٘ ٖٚزا َا رٖب اي ٘ٝأبٛ

سٓٝؿٚ ١قُذ ٚأبٜٛ ٛطـ يف قٛي٘ األ.)1(ٍٚ
ٚاطتذٍ اؿٓؿ ١ٝبايذي ٌٝايعكً ٖٛٚ ٞإٔ األقٌ ثابت بٝكنيٚ ,إٔ األنجش ؾ ٘ٝػو
ٚال ٜجبت االطتشكام َع ايؼو باألصٌ املعٗٛد عٓذ اؿٓؿ ٖٛٚ ١ٝإٔ غري ايجابت بٝكني ال
ٜجبت بايؼو ٖٚزا ٖ ٛدي ًِٗٝيف إٔ األقٌ َٔ املرياخ يًدٓج ٢ثابت بٝكني ٚإ ايضٜاد٠

ؾظته ٕٛؾٗٝا ٚإٔ املاٍ ال هب بايؼو(.)2
ٚطٓٛضح سأ ٟأب ٛسٓٝؿٚ ١أبٜٛ ٛطـ باألَجً ١ؾً ٛؾشضٓا إٔ سدًّا تٛؾ ٢عٔ
صٚدٚ ١أّ ٚأب ٚٚيذ خٓجَ ٢ؼهٌ ؾإٕ سٌ املظأي ١عً ٢ايتكذٜشٜ ٜٔه ٕٛناآلت-: ٞ
أ-عً ٢تكذٜش ايزنٛس:٠
ايٛسث١

ايٓصٝب

ايظٗاّ

صٚد١

8/1

3

()24

( )5عمي بن أبي بكخ بن عبج الجميل الخشجاني السخغيشاني ،اليجاية ،شخح بجاية السبتجئ
(ج ،9ط،5السكتبة التهفيكية ،دون سشة طبع) ،ص961؛ زين الجين ابن نجيم الحشفي،
البحخ الخائق شخح كشد الجقائق( ،ج 9،ط ،9دار السعخفة ،دون سشة طبع) ،ص.191

( )9الديمعي ،مرجر سابق ،ج ،6ص.956
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اّ

6/1

4

اب

6/1

4

ابٔ

ايباقٞ

13

ب -عً ٢تكذٜش األْٛث١
ايظٗاّ

ايٛسث١

ايٓصٝب

صٚد١

8/1

3

أّ

6/1

4

أب

6/1

1+4

بٓت

½

12

()24

ٚمبا إٔ أضش ساٍ يًدٓج ٢املؼهٌ ٖٓا اعتباس ٙأْج ٢ؾإْ٘ ٜعترب أْج ٢يف اطتشكام
يًُرياخ ,أَا اؿاٍ ٜه ٕٛؾ ٘ٝأط ٤ٛرنشاّ ٚنزيو اؿاالت اييت ٜشخ ؾٗٝا بتكذٜش د ٕٚتكذٜش
ؾكذ بٓٝاٖا طابكاّ.
ايشأ ٟايجاْٜٚ :ٞزٖب بايك ٍٛإىل إٔ ٜعاٌَ اـٓجَ َٔٚ ٢ع٘ َٔ ايٛسث ١باألضش َٔ رنٛس٠
اـٓجٚ ٢أْٛثت٘ ,ؾٝعط ٢نٌ ٚاسذ األقٌ املتٝكٔ عًُّا بايٝكني ٜٛٚقـ ايباق ٞإىل اتطاح
ساٍ املؼهٌ ؾإٕ َات قبٌ اتطاح ساي٘ عشض ايصًح عً ٢املاٍ املٛقٛف عً ٢إٔ هعٌ
يًدٓج ٢ايٛاسذ َظأيتني ٚيألثٓني أسبعَ ١ظاٚ ٌ٥يجالث ١مثإ َظاٚ ٌ٥يألسبع ١طت عؼش
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َظأيٚ ١يًدُظ ١أثٓإ ٚثالثَ ٕٛظأيٖٚ ١هزا نًُا صاد عذد اـٓاث ٢ضاعؿٓا عذد َظا,١ً٥

ٖٚزا َا رٖب اي ٘ٝايؼاؾع.)1(١ٝ
املجاٍ األ :ٍٚتٛيف سدٌ ٜٚرتى صٚدٚ ١أّ ٚٚيذ أب ٜٔٛخٓج:٢
َظأي ١ايزنٛس٠

ايٛسث١

أصٌ

ايظٗاّ

املظا
١ً٥

12

13

َظأي ١األْٛث١
ْاتر

أصٌ

ضشب
ايظٗاّ

املظا١ً٥

ايظٗاّ

اؾاَع١
156

إعاد ٠تٛصٜع
املٛقٛف

ْاتر

َعاًَ١

َظأيَ ١ظأي١

ضشب
ايظٗاّ

ايٛسث١
باألضش

األْٛث١

بعذ
ايتكظِٝ

بعذ
ايتكظِٝ

عً٢
اؾاَع١

عً٢
اؾاَع١

ايزنٛ
س٠

عايت إىل 12
13/12

صٚد١

4/1

3

39

4/1

3

36

36

3

صؿش

أّ

3/1

4

52

3/1

4

48

48

4

صؿش

ٚيذ
ابٜٔٛ

ايباقٞ
تعصٝ

5

65

2/1

6

72

65

صؿش

7

خٓج٢

بّا
 13عايت

مجع 7 149
156 -

7

ػشح خطٛات اؿٌ
 .1لعٌ َظأي ١يًزنٛسَٚ ٠ظأي ١يألْٛثْٚ ١رتى دذٚيّا ؾاسغّا يف نٌ َظأي.١
ْٓ .2عش بني اصٌ املظأيتني َظأي ١ايزنٛسَٚ ٠ظأي ١األْٛث ١بايٓظب األسبع( ١ايتُاثٌ,
ايتذاخٌ ,ايتٛاؾل ,ايتبا )ٜٔإلخشاز اؾاَع ١ؾإرا ناْت َتُاثًتني أ ٟنإ نالُٖا ْؿع
ايشقِ أنتؿٓٝا بإسذأٖٚ ,إ ناْتا َتذاخًتني ا ٟإ اسذُٖا تذخٌ باألخش ٣بذ ٕٚباقٞ
أخزْا االنرب ٚناْت ٖ ٞاؾاَعٚ ,١إ ناْتا َتٛاؾكتني ْطشب ٚؾل اسذٖٔ بهاٌَ االخش
ٚايٓاتر ٖ ٛاؾاَعٚ ,١إ ناْتا َتبآٜتني ضشبٓا اسذأٖ باألخشٚ ٣ايٓاتر ٖ ٛاؾاَع.١
( )5الساوردي ،مرجر سابق ،ج ،8ص.82
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 .3يف املجاٍ اعال ٙاصٌ املظأي ١ايزنٛسٚ )12( ٠أصٌ َظأي ١األْٛثُٖٚ )13( ١ا
َتبآٜتني؛ ألٕ نٌ عذدَ ٜٔتتايٝني َتبآٜني ؾطشبٓا ( )12يف ( )13ؾهاْت اؾاَع١
(.)156
ْ .4كظِ اؾاَع ١عًَ ٢ظأي ١ايزنٛسْ ,٠ك )156( ٍٛتكظَ )12( ِٝظأي ١ايزنٛس ٠ؾٝهٕٛ
ايٓاتر ( )13ؾٓطشب٘ يف طٗاّ َظأي ١ايزنٛس ٠ؾٝه )39 = 3 * 13( ٕٛيًضٚد١
 )52=13*4(ٚيألّ  )65=5*13( ٚيًدٓج ٢املؼهٌ باعتباس ٙرنشّاٚ ,ايٓاتر ٜٛضع يف
اؾذ ٍٚايؿاسؽ أَاّ نٌ ٚاسخ يف َظأي ١ايزنٛس.٠
ْ .5كظِ اؾاَعَ ١ش ٠اخشْٚ ٣ك )156( ٍٛتكظَ )13( ِٝظأي ١األْٛث ١ؾٝه ٕٛايٓاتر ()12
ْطشب اٜطّا يف طٗاّ َظأي ١األْٛث ١ؾٝه 36=3*12( ٕٛطُّٗا يًضٚد48=4*12( ٚ )١
طُّٗا يالّ)  72=6*12( ٚطُّٗا) يًدٓج ٢املؼهٌ باعتباس ٙاْجٚ ٢ايٓاتر ٜٛضع
باؾذ ٍٚايؿاسؽ املؼاس اي ٘ٝيف أعال ٙظاْب نٌ ٚاسخ يف َظأي ١األْٛث.١
 .6يه ٞنشز املاٍ املٛقٛف ْعاٌَ ايٛسث ١باألضش َٔ رنٛس ٠اـٓجٚ ٢أْٛثت٘ ؾٝهٕٛ
اضش ساٍ يًضٚد )36( ١طُّٗا ٚاضش ساٍ يالّ ( )48طُّٗا ٚاضش ساٍ يًدٓج ٢املؼهٌ
( )65طُّٗا لُع ٖز ٙايظٗاّ ْٚطعٗا ؼت اؾاَع ١ثِ ْطشح ايٓاتر َٔ اؾاَع١
ٚته ٕٛناآلت 156-149 =65+48+36( ٞاؾاَع 7 = ١املٛقٛف).
ْ .7عٝذ تٛصٜع املٛقٛف استٝاطّا ٚريو بعٌُ دذٚيني بعذ اؾاَع ١دذ ٍٚملظأي ١ايزنٛس٠
ٚدذ ٍٚملظأي ١األْٛث.١
ْ .8طشح طٗاّ نٌ ٚاسخ يف َظأي ١ايزنٛس َٔ ٠طٗاَ٘ ؼت اؾاَع ١ؾٓك3=36-39( ٍٛ
يًضٚد 4 =48-52( ٚ )١طُٗاّ) يالّ =65-65( ,صؿش) يًدٓج ٢املؼهٌ ايز ٟاتطع
رنشّا.
ْ .9هشس ْؿع اؿاي ١يف َظأي ١األْٛث ١ؾٓطشح ( =36-36صؿش) يالّ )7 =65-72( ٚ
ٜه ٕٛسص ١اـٓج ٢املؼهٌ ايز ٟأتطح أْج.٢
ايشا ٟايجايح:
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ايٛسث١

َظاي ١ايزنٛس٠

َظاي ١األْٛث١

أصٌ املظاي١

ايظٗاّ

6

18

= 180
اصٌ
املظاي١

ايظٗاّ

6

سدت إىل ()5

أّ

6/1

1

3

15

6/1

أخت

ايباقٞ

5

5

25

3/2

10

50

ٚيذ ابٜٔٛ
خٓج٢

اؾاَع2 * )90( ١

1
4

()1

18

33

()2

36

61

()2

36

86

ٜٚزٖب بايك ٍٛإىل اعطا ٤اـٓج ٢املؼهٌ ْصـ َرياخ رنش ْٚصـ َرياخ اْج,٢

ٖٚزا َا رٖب اي ٘ٝاملايهٚ ,)1(١ٝاؾعؿشٚ )2(١ٜنزيو ايؼاؾعٚ )3(١ٝاؿٓابً )4(١إٔ نإ ال ٜشد٢
اتطاح ساي٘ٚ .طٓأخز َجايني ,لعٌ املجاٍ األ ٍٚـٓجٚ ٢اسذٚ ,املجاٍ ايجاْ ,ٞـٓجٝني
يتٛضٝح نٝؿ ١ٝتٛصٜع َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚؾك ّا يشأ.ِٜٗ
املجاٍ األ:ٍٚ
تٛيف سدٌ عٔ أّ ٚأخت ػكٝكٚٚ ١يذ أب ٜٔٛخٓج.٢
طشٜك ١ايعٌُ:
 .1لعٌ َظايْ ١كذس اـٓج ٢املؼهٌ ؾٗٝا رنشاّ ْٚرتى ؾٗٝا دذٚالّ ؾاسغاّ.
 .2لعٌ َظايْ ١كذس اـٓج ٢املؼهٌ ؾٗٝا اْجْٚ ٢رتى ؾٗٝا دذٚالّ ؾاسغاّ.

( )5دمحم بن عبج الخحسن السغخبي السعخوف بالحظاب ،مهاىب الجميل لذخح مخترخ خميل،
(ج ،6ط ،،9دار الفكخ5218 ،م) ،ص.911

( )9دمحم صادق الحديشي الخوحاني ،فقو الرادق( ،ج ،99ط ،1مؤسدة دار الكتاب،
5229م) ،ص.988
( )1الساوردي ،مرجر سابق ،ج ،8ص.562
( )9عبج هللا بن احسج بن قجامة السقجسي ،مرجر سابق ،ج ،6ص.959
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 .3نشز اؾاَع َٔ ١املظايتني ,عٔ طشٜل ايٓظب األسبع ١عً ٢ايٓش ٛيف اـطٛات ايظابك١
ٚاصٌ َظاي ١ايزنٛسٖٓ ٠ا َٔ (َٚ ,)18ظاي ١األْٛثٚ ,)5( َٔ ١بُٗٓٝا تبا ٜٔؾطشبٓا ايـ
( )5 *18يٝه ٕٛايٓاتر (.)90
ْ .4كظِ ايـ ( )90اؾاَع ١عًَ ٢ظاي ١ايزنٛس ٠ؾتهْ ))5( =18 / 90( ٕٛطشب ايـ ( )5يف
طٗاّ ايٛسث ,١ؾٝهْ ٕٛصٝب األّ (ْٚ ,)15 =3*5صٝب األخت ايؼكٝك)25 =5*5( ١
ْٚصٝب اـٓج ٢باعتباس ٙرنشاّ (.)50 =10*5
ْ .5كظِ ايـ ( )90عًَ ٢ظاي ١األْٛث ١ؾتهْٚ ,)18 =5 /90( ٕٛطشبٗا يف طٗاّ ايٛساث,١
ؾٝهْ ٕٛصٝب االّ (ْٚ ,)18 =1*18صٝب االخت ايؼكٝكْٚ ,)36 =2*18( ١صٝب
اـٓج ٢املؼهٌ باعتباس ٙاْج.)32 =18 *2( ٢
ْ .6طشب ايـ ( )90اؾاَع ١يف عذد َظا ٌ٥اـٓج ,٢ؾته ٕٛاؾاَع ١ايٓٗا.)180( ١ٝ٥
 .7يهْ ٞتأنذ َٔ اؿٌ لُع طٗاّ ايٛسث ١يف نال َظايتني ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١ؾٝهْ ٕٛصٝب
االّ ( 15يف ايزنٛس 18ٚ ٠يف األْٛثٜٚ ١ظاْ ٚ ,))33( ٟٚصٝب االخت ايؼكٝك)25( ١
طُٗاّ يف ايزنٛس )36(ٚ ,٠طُٗاّ يف األْٛث ١ؾٝهٜٚ ,)61( ٕٛهْ ٕٛصٝب اـٓج ٢املؼهٌ
( )50بتكذٜش ايزنٛس )36(ٚ ,٠بتكذٜش األْٛث ١يٝظا ,)86( ٟٚلُع ايٓٛاتر اعالٖٞٚ ٙ
( )86 ,61 ,33يٝه ٕٛاجملُٛع ايهً.)180( ٞ
ايشأ ٟايشابع:
ٜزٖب بايك ٍٛإىل تٛسٜح اـٓج ٢املؼهٌ ايز ٟال ٜشد ٢اتطاح ساي٘ بايكشع١
ؾٝهتب عً ٢طِٗ عبذ اهلل ٜٚهتب عً ٢طِٗ أَ ١اهلل ٚهعالٕ يف طٗاّ َبُٗٚ ١ؽًط ٜٚذعٛ
املكشع ؾٝك ٍٛايًِٗ اْت ؼهِ بني عبادى ؾُٝا ناْٛا ؾ ٘ٝىتًؿ ٕٛبني يٓا أَش ٖزا ايؼدص
يٓشهِ ؾ ٘ٝعهُو ثِ ٜؤخز طِٗ طِٗ ؾإٕ خشز عً ٢طِٗ عبذ اهلل سهِ ي٘ عهِ ايزنٛس
ٚإٕ خشز عً ٘ٝأَ ١اهلل سهِ ي٘ عهِ اإلْاخ ٖٚزا َا رٖب إي ٘ٝبعض اؾعؿش.)1(١ٜ
ٚبعذ عشض ٖز ٙاآلسا ٤ؾإْٓا من ٌٝاىل األخز بأنجش َٔ سأ ٟؾٓأخز بشأ ٟاؿٓابً١
ْٚؿشم بني َا إرا نإ ٜشد ٢اتطاح ساي٘ أ ٚال ٜشد ٢اتطاح ساي٘ ؾإٕ سد ٞاتطاح ساي٘
أخز ٖٚ ٛايٛسثَ ١ع٘ األقٌ ايٝكني ٜٛٚقـ ايباق ٞؿني سدا ٤اتطاح ساي٘ ؾإٕ َات قبٌ إٔ
ٜتطح ساي٘ ْأخز بشأ ٟايؼاؾعْٚ ١ٝعشض ايصًح عً ٢ايٛسث ١باملاٍ املٛقٛف ؾإٕ أبٛ
) )5الحدن بن يهسف بن السظيخ األسجي الحمي ،مختمف الذيعة في أحكام الذخيعة( ،ج،2
ط ،9مؤسدة الشذخ اإلسالمي9159 ،م) ،ص .86
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ايصًح ْأخز بشأ ٟاؾعؿشْٛٚ ١ٜسخ املاٍ املٛقٛف بايكشع ,١أَا إٕ نإ ال ٜشد ٢اتطاح
ساي٘ ؾٓٛسث٘ ْصـ َرياخ رنش ْٚصـ َرياخ أْجْٚ ٢عشاّ يعذّ ٚدٛد ْص يف قإْٛ
األسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞإٔ ٜٓص عً ٢تٛسث٘ بٓص َؿادَ ٙا ٜأتٜٛ" :ٞسخ اـٓج٢
املؼهٌ نُا ٜأت:ٞ
 .1إ نإ ٜشد ٢اتطاح ساي٘ ٜعطٚ ٖٛ ٢ايٛسث ١األقٌ َٔ تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٜٛٚ ١قـ
ايباق ٞؿني اتطاح ساي٘ .ؾإٕ َات بعذ ريو عشض ايصًح عً ٢ايٛسث ١باملاٍ املٛقٛف
ؾإٕ أب ٛايصًح أقشع ايكاض ٞمبرياثِٗ باملاٍ املٛقٛف بظِٗ ايزنٛس ٠أ ٚاألْٛث.١
 .2إ نإ ال ٜشد ٢اتطاح أعطْ ٞصـ َرياخ رنش ْٚصـ َرياخ أْج."٢

اخلامتـح
بعذ ٖزا ايتطشم ايؿظٝح ملا ٚسد يف َنت ايبشح بذا َٔ َعطٝات٘ بعذ الاص ٙبؿطٌ
اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ٚع ْ٘ٛمجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْذسدٗا عً ٢ايتٛايٚ ٞناآلت:ٞ
أٚالّ :ايٓتا٥ر:
 .1اـٓج َٔ ٖٛ ٢ناْت اعطا ٘٥ايتٓاطً ١ٝغري ٚاضش ١اَا بايتظا ٟٚأ ٚاالْعذاّ ٖٚزا
اـٓج ٢املؼهٌ ٚأَا بٛدٛد ايعطٜٚ ٜٔٛه ٕٛأسذُٖا ْؼط ٚاألخش ضاَش ٖٚزا اـٓج٢
ايٛاضح.
 .2إٕ َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘ ال ٜؤثش عً ٢أسهاّ املرياخ إرا َا تظا ٣ٚاإلسخ
بتكذٜش ايزنٛس ٚ ٠األْٛث ١يف ايؼشع ٚايكاْ.ٕٛ
 .4إٕ أسخ اـٓج ٢املؼهٌ بتكذٜش ايزنٛس ٠د ٕٚاألْٛثٚ ١بايعهع َكتصش عً ٢ايؿك٘
اؾعؿش ٟ؛ألٕ ايؼدص يف ايؿك٘ اؾعؿش ٟإَا إٔ ٜشخ طٛا ٤أنإ رنشاّ أّ أْجٚ ,٢أَا أال
ٜشخ ٜٚشدع طبب ريو العتُاد ايؿك٘ اؾعؿشْ ٟعاّ ايطبكات ٚايذسدات يف سني إٔ ايؿك٘
ايظين ٜأخز بؿهش ٠ايتعصب.
 .5إرا اختًـ َرياخ اـٓج ٢املؼهٌ أ ٚايٛسثَ ١ع٘ بتكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١ؾإٕ ايؿكٗا٤
املظًُ ٕٛاختًؿٛا يف نٝؿ ١ٝأسث٘ ؾزٖب اؿٓؿ ١ٝإىل اعطا ٘٥أخع ايٓصٝبني َٔ ايزنٛس٠
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ٚاألْٛث ١ستٚ ٢ي ٛنإ ال ٜشخ بأسذ ايتكذٜش ٜٔال ٜأخز ػ٦ٝاّ َٔ املرياخٚ ,رٖب
املايهٚ ١ٝعايت اؾعؿش ١ٜبإعطاْ ٘٥صـ املرياخ رنش ْٚصـ َرياخ أْجٚ ,٢رٖب
ايؼاؾع ١ٝإىل اعطاٚ ٘٥ايٛسثَ ١ع٘ بايٝكني ٜٛٚقـ ايباق ٞؿني سدا ٤اتطاح ساي٘ٚ ,ؾشم
اؿٓابً ١بني َا إرا نإ ٜشد ٢اتطاح ساي ١أ ٚنإ ال ٜشد ٢اتطاح ساي٘ ؾإٔ سد٢
اتطاح ساي٘ ؾاؿٌ ٜه ٕٛعً ٢طشٜك ١ايؼاؾعٚ ١ٝإ مل ٜشد ٢اتطاح ساي٘ ؾاؿٌ ٜهٕٛ
عً ٢طشٜك ١املايهٚ ١ٝاؾعؿش.١ٜ
 .6رٖب بعض ؾكٗا ٤ايؼاؾع ١ٝبايك ٍٛإىل إ اـٓج ٢املؼهٌ إرا َات َؼهالّ عشض ايصًح
عً ٢املبًؼ املٛقٛف بني ايٛسث ١يف سني رٖب بعض َٔ ؾكٗا ٤اؾعؿش ١ٜعً ٢ايتٛسٜح
بايكشع.١
 .8إٔ املؼشع ايعشاق ٞمل ٜٓص يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝسقِ ( )188يظـ1959ـٓ١
ٚتعذٜالت٘ عًَ ٢رياخ اـٓج ٢املؼهٌَ ,ا ٜٛدب ايشدٛع إىل اسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ١ٝ
االنجش َال ١ُ٥يٓصٛص ايكاْ ٕٛاملزنٛس اعال ٙاملاد )2-1( ٠عً ٢إٔ ٜتِ تٛصٜع ايرتن١
سظب ايكٛاعذ املشع ١ٝقبٌ تؼشٜع ايكاْ ٕٛاعال ٙبذالي ١املاد َٔ )9( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايؼدصٚ ١ٝناْت ٖز ٙايكٛاعذ تٛصٜع ايرتن ١سظب َزٖب املتٛيف ,غري إ ٖزا ايشدٛع
ٜكتصش عً ٢دعٌ َظاي ١ايزنٛسٚ ٠اخش ٣يألْٛث ١يًدٓج ٢املؼهٌ ؾشظب ,اَا سٌ
َظاي ١ايزنٛسٚ ٠األْٛث ١ؾال ٜشدع ؾٗٝا إىل أسهاّ ايؼشٜع ١اإلطالَ ١ٝبتًو ايكٛاعذ اييت
ناْت َشع ١ٝقبٌ تؼشٜع قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝبٌ ٜعٌُ بايٓص ؛ ألٕ اعُاٍ ايٓص
أٚىل َٔ إُٖاي٘.
ثاْٝاّ :ايتٛصٝات:
ْٛ .1ص ٞاملؼشع ايعشاق ٞإٔ ٜٓص عًَ ٢رياخ اـٓج ٢املؼهٌ بٓص َؿادَ ٙا ٜأت.ٞ
"ٜٛسخ اـٓج ٢املؼهٌ ٚايٛسثَ ١ع٘ ناآلت:ٞ
 .1إ نإ ٜشد ٢اتطاح ساي٘ ٜعطٚ ٖٛ ٢ايٛسث ١األقٌ َٔ تكذٜش ايزنٛسٚ ٠األْٛثٜٛٚ ١قـ
ايباق ٞؿني اتطاح ساي٘ .ؾإٕ َات بعذ ريو عشض ايصًح عً ٢ايٛسث ١باملاٍ املٛقٛف
ؾإٕ أب ٛايصًح أقشع ايكاض ٞمبرياثِٗ باملاٍ املٛقٛف بظِٗ ايزنٛس ٠أ ٚاألْٛث.١
 .2إ نإ ال ٜشد ٢اتطاح أعطْ ٞصـ َرياخ رنش ْٚصـ َرياخ أْج."٢
ادلصـادر
ايكشإ ايهشِٜ
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أٚالّ :اؿذٜح ٚػشٚس٘ ٚتشامج٘
 .1ايبداس ,ٟقُذ بٔ إمساع ٌٝاؾعؿ ,ٞاؾاَع ايصشٝح املدتصش,,ط ,3داس ابٔ نجري,
بريٚت –يبٓإ.1987)-1407,
 .2ايكشطيب ,عً ٞبٔ خًـ بٔ عبذاملًو بٔ بطاٍ ايبهش ,ٟػشح صشٝح ايبداس( ٟط,2
ايٓاػش داس املهتب ١ايؿٝصًَ ,١ٝه ١املهشَ -١ايظعٛدٖ1405 ,١ٜــ.)1985 -
 .3املكذط ,ٞقُذ بٔ طاٖش ,رخري ٠اؿؿاظ ( ,ط ,1داس ايظًـ ,ايشٜاض -ايظعٛد,١ٜ
.)ّ1996 -1416
 .4ايٓظا ,ٞ٥امحذ بٔ ػعٝب ,ايظٓٔ ايهرب( ,٣ط ,1داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت -يبٓإ,
ٖ1411ـ.)ّ1991 -
ثاْٝاّ -:نتب ايًػ١
 .1االصٖش ٟأبَٓ ٛصٛس بٔ امحذ ,تٗزٜب ايًػ(,١ط( ,1ؼكٝل قُذ عٛض) ,داس أسٝا٤
ايرتاخ ايعشب ,ٞبريٚت -يبٓإ.)ّ2001 ,
 .2ايشاص,ٟأمحذ بٔ ؾاسغ بٔ صنشٜاَ ,عذِ َكاٜٝع ايًػ( ,١ط ,2داس اؾ ٌٝايعشب,ٞ
بريٚت _ يبٓإ .)ّ1999 _ ٙ1420
 .3ايظعذ ,ٟعً ٞبٔ دعؿش ,األؾعاٍ( ,ط ,1عامل ايهتب ,بريٚت – يبٓإ- ٙ1 403 ,
.)1982
 .4املصش ,ٟقُذ بٔ َهشّ بٔ َٓعٛس األؾشٜك ,ٞيظإ ايعشب( ,ط ,1داس ايهتب ايعً,١ُٝ
بريٚت – يبٓإ ,د ٕٚطٓ ١طبع).
ثايجاّ -:نتب ايؿك٘
ايؿك٘ اؿٓؿٞ
 .1اؾصاص ,أمحذ بٔ عً ٞايشا ,ٟٚأسهاّ ايكشإٓ (,ط ,1داس إسٝا ٤ايرتاخ ايعشب,ٞ
بريٚت – يبٓإ)1985-ٙ1405,
 .2اؿٓؿ ,ٞص ٜٔايذ ٜٔابٔ ل ,ِٝايبشش ايشا٥ل ػشح نٓض ايذقا٥ل (,ط ,2داس املعشؾ,١
بريٚت -يبٓإ ,د ٕٚطٓ ١طبع).
 .3ايضًٜع ,ٞؾدش ايذ ٜٔعجُإ بٔ عً ٞايضًٜع ,ٞتبٝني اؿكا٥ل ػشح نٓض ايذقا٥ل( ,ط,1
داس ايهتب اإلطالَ ,ٞايكاٖشَ – ٠صش.)1895 – ٙ1313 ,
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 .4ايظشخظ ,ٞمشع ايذ ,ٜٔاملبظٛط( ,,ط ,1داس املعشؾ ,١بريٚت -يبٓإ ,د ٕٚطٓ١
طبع).
 .5ايظُشقٓذ ,ٟعال ٤ايذ ,ٜٔؼؿ ١ايؿكٗا( ,٤ط ,1داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت -يبٓإ,
.)1985 – ٙ1405
 .6املشغٓٝاْ ,ٞعً ٞبٔ أب ٞبهش بٔ عبذ اؾً ٌٝايشػذاْ ,ٞاهلذا ,١ٜػشح بذا ١ٜاملبتذئ
(ط ,1املهتب ١ايتٛؾٝكَ ,١ٝصش ,د ٕٚطٓ ١طبع).
ايؿك٘ املايهٞ
 .1اؿطاب ,قُذ بٔ عبذ ايشمحٔ املػشب ٞاملعشٚف باؿطابَٛ ,اٖب اؾً ٌٝيؼشح
كتصش خً (,ٌٝط ,2داس ايؿهش ,بريٚت – يبٓإ.)ّ1978 – ٙ 1398 ,
 .2ايذسدٜش ,طٝذ ٟأمحذ  ,ايؼشح ايهبري( ,د/ط ,داس ايؿهش ,بريٚت – يبٓإ ,د ٕٚطٓ١
طبع).
 .3ايذطٛق ,ٞقُذ عشؾ ,١ساػ ١ٝايذطٛق ٞعً ٢ايؼشح ايهبري( ,د/ط ,داس ايؿهش,
بريٚت-يبٓإ ,د ٕٚطٓ ١طبع).
 .4ايعذ ,ٟٚعً ٞايصعٝذ ,ٟساػ ١ٝايعذ ٟٚعً ٢ػشح نؿا ١ٜايطايب ايشباْ( ,ٞد/ط ,داس
ايؿهش ,بريٚت -يبٓإ.)1991 ,,ٙ1412 ,
ايؿك٘ ايؼاؾعٞ
 .1املاٚسد ,ٟعً ٞبٔ قُذ بٔ سبٝب ,اؿا ٟٚايهبري يف ؾك٘ َزٖب االَاّ ايؼاؾع ٞػشح
كتصش املضْ(, ٞط 1داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت – يبٓإ.)ّ1999- ٙ1419 ,
 .2ايٓ ,ٟٚٛو ٢ٝبٔ ػشف ,سٚض ١ايطايبني ٚعُذ ٠املؿتني( ,ط ,2املهتب اإلطالَ,ٞ
يبٓإ -بريٚتٖ1405 ,ـ .)ّ1995 -
ايؿك٘ اؿٓبًٞ
 .1ابٔ املؿًح,ابشاٖ ِٝبٔ قُذ بٔ عبذ اهلل ,املبذع ػشح املكٓع( ,د/ط,املهتب
اإلطالَ,ٞبريٚت –يبٓإ.1990),
 .2ايبٗٛتَٓ ,ٞصٛس بٔ ْٜٛع بٔ ادسٜع ,ايشٚض املشبع ػشح صاد املظتكٓع( ,د/ط,
َهتب ١ايشٜاض اؿذٜج ,١ايشٜاض ,ايظعٛدٖ1390 ,١ٜـ.)ّ1917 -
 .3ايبٗٛتَٓ ,ٞصٛس بٔ ْٜٛع بٔ ادسٜع ,نؼاف ايكٓاع عًَ ٢نت اإلقٓاع يًشذا,ٟٚ
(ط ,1داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت – يبٓإ .)1998-1418
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 .4املشدا ,ٟٚعال ٤ايذ ٜٔاب ٞاؿظٔ عً ٞبٔ طًُٝإ بٔ أمحذ ,االْصاف يف َعشؾ ١ايشادح
َٔ اـالف عًَ ٢زٖب االَاّ امحذ بٔ سٓبٌ (,د/ط ,.داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت-
يبٓإ.)1997 ,ٙ1418 ,
 .5املؼشق ,ٞابشاٖ ِٝبٔ عبذاهلل بٔ ابشاٖ ِٝطٝـ بٔ عبذاهلل ايؿشض ,ٞايعزب ايؿا٥ض
ػشح عُذ ٠ايؿاسض( ,اجملًذ األ ,ٍٚط ,1داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت -يبٓإٖ1420 ,ـ-
.)ّ1999
 .6املكذط ,ٞعبذاهلل بٔ امحذ بٔ قذاَ ,١املػين يف ؾك٘ اإلَاّ امحذ بٔ سٓبٌ( ,ط ,1داس
ايؿهش ,بريٚت – يبٓإ.)ّ1985 – ٙ1405 ,
ايؿك٘ اؾعؿشٟ
 .1اؿً ,ٞأب ٛايكاطِ لِ ايذ ٜٔدعؿش بٔ اؿظٔ ,املدتصش ايٓاؾع يف ؾك٘ األَاَ( ,١ٝط,3
داس األضٛا ,٤بريٚت – يبٓإ.)ّ1985 – ٙ1405 ,
 .2اؿً ,ٞاؿظٔ بٔ ٜٛطـ بٔ املطٗش ,كتًـ ايؼٝع ١يف أسهاّ ايؼشٜع(, ١طَ,2ؤطظ١
ايٓؼش اإلطالَ ,ٞقِ –إٜشإٖ1435,ـ.)ّ2014-
 .3ايشٚساْ ,ٞقُذ صادم اؿظٝين ,ؾك٘ ايصادم( ,طَ ,3ؤطظ ١داس ايهتاب ,قِ-
اٜشإٖ1414 ,ـ.)ّ1994 -
 .4ايظبضٚاس ,ٟعبذ األعً ٢بٔ عً ٞسضا بٔ عبذ ايعًَٗٓ ,ٞاز ايصاؿني (,ط ,28داس
ايٓؼشَ ,طبعَ ١صش ,قِ -اٜشإٖ1410 ,ـ.)1990 -
 .5قذ ,٠قُذ سظٔ ايٓذؿ ,ٞدٛاٖش ايهالّ ,ط( ,2داس ايهتب اإلطالَ ,١ٝطٗشإ -اٜشإ,
بذ ٕٚطٓ ١طبع).
ايؿك٘ ايعاٖشٟ
 .1عً ٞبٔ أمحذ بٔ طعٝذ بٔ سضّ ايعاٖشَ ,ٟشاتب اإلمجاع يف ايعبادات ٚاملعاَالت
ٚاالعتكاد( ,داس ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت – يبٓإ ,د ٕٚطٓ ١طبع).
ايهتب ايعاَ:١
 .1أمحذ عً ٞاـطٝب ,ػشح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص( ,١ٝط ,1ايكظِ األ( ٍٚاملرياخ) ,داس
ابٔ األثري يًطباعٚ ١ايٓؼش ,داَع ١املٛصٌ ,ايعشام ,د ٕٚطٓ ١طبع).
 .2داٚد ,أمحذ قُذ عً ,ٞاألسٛاٍ ايؼدص( ,١ٝط ,1داس ايجكاؾ ١يًٓؼش ٚايتٛصٜع ,عُإ-
االسدٕٖ1430 ,ـ.)ّ2000 -

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

ميخاث الخشثى السذكل في الفقو اإلسالمي والقانهن العخاقي

028

 .3أمحذ ,بذٜع ١عً ,ٞاؾٛاْب ايؿكٗ ١ٝاملتعًك ١بتػٝري اؾٓع( ,ط ,1داس ايؿهش اؾاَع,ٞ
اإلطهٓذسَ – ١ٜصش.)2011 ,
 .4اؿٝاي ,ٞقٝع عبذايٖٛاب ,ايشد يف ايؿك٘ ٚايكاْ( ,ٕٛطَٓ ,1ؼٛسات ايعابذ ,املٛصٌ,
ايعشام.)2009 ,
 .5ايكٓٛد ,ٞقُذ صذٜل خإ بٔ سظٔ بٔ عً ٞبٔ يطـ اهلل اؿظٝين ايبداس ,ٟأظذ
ايعً ّٛايٛػ ٞاملشق ّٛيف بٝإ أسٛاٍ ايعً( ,ّٛط ,1داس ابٔ سضّ ,بريٚت -
يبٓإ.)2002,
 .6ايباس ,قُذ عً ,ٞايطب أدب٘ ٚؾك٘( ,ط ,2داس ايكًِ ,بريٚت – يبٓإ– ٙ1418 ,
.)ّ1997
 .7دَ .صطؿ ٢ابشاٖ ِٝايضمل ,ٞأسهاّ املرياخ ٚايٛصٚ ١ٝصـ االْتكاٍ ,طَ ,11شنض
دساطات بشملإ نشدطتإ.ّ2012 ,
خاَظاّ -:االطاسٜح
 .1اؿٝاي ,ٞقٝع عبذ ايٖٛابَ ,رياخ املشأ ٠يف ايؼشٜع ١اإلطالَٚ ١ٝايكٛاْني ايٛضع,١ٝ
(اطشٚس ١دنتٛسا ٙنً ١ٝايكاْ ,ٕٛداَع ١املٛصٌ.)ّ2003 -ٙ1424 ,
طادطاّ -:ايكٛاْني
 .1قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايهٜٛيت سقِ ( )51يظٓٚ 1984 ١املعذٍ بايكٛاْني سقِ ()61
يظٓٚ ,1996 ١قاْ ٕٛسقِ ( )29يظٓٚ ,2004 ١قاْ ٕٛسقِ ( )66يظٓ.2007 ١
 .2قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝايعشاق ٞسقِ  188يظٓٚ 1959 ١تعذٜالت٘.
 .3قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝاإلَاسات ٞسقِ ( )28يظـٓ.ّ2005 ١
 .4قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؼدص ١ٝاألسدْ ٞسقِ ( )61يظٓٚ1976 ١املعذٍ بايكاْ ٕٛسقِ ()82
يظـٓ.2001 ١
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