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تهازل األخىات عو الرتكة يف الفقه اإلسالمٌ
د .أمحد حافظ مىسى*
تاريخ قبول البحث0202/44/41 :م

تاريخ وصول البحث0202/7/41 :م

ملخص

تتحػػدث هػػذد اسد ارنػػس لػػف منػػوسس منمػػسا كه ػ ت ػػتزؿ ا و ػكات لػػف استرىػػسا ك نػػدؼ اسد ارنػػس س ػ م ر ػػس

استىيػػؼ اسفقن ػ سنػػذا است ػػرؼا كا تػػر اسمترتػػب ل ي ػ ا كييػػتف عتػػر اسحيػػت كاس ػػتدات ل ػ هػػذا است ػػرؼا كييػػتف
اسشركط اسالزمس سيىكف هذا است تزؿ

حيحت.

كمف عهـ اس تتئج است تك ت سينت اسدرانسا جكاز تراو اسقيكؿ يتست تزؿ مت سػـ تت ارجػا اسمت تزسػسا لػدـ

ػػحس است ػػتزؿ ذا ى ػػتف

ػػتد ار ين ػػيؼ اسحي ػػت عك اس ػػتدات عك استقتسي ػػدا ل ي ػػا است ػػتزؿ م ػػا جنتس ػػس اسق ػػدر

اسمت تزؿ ل عك قيمت ا ل يتـ است تزؿ ل ي د قيض اسمت تزؿ ل مف اسمت تزؿ سنـ.
الكممات المفتاحية :استرىسا است تزؿا اسرضتا اسقيض.

Sisters giving up the inheritance in Islamic Fiqh
Abstract
This study is about an important issue related to sisters giving up the inheritance.
The study aims to know the Fiqh adaptation of this behavior and its implications
Also. showing the effect of shyness and customs on behavior. And clarifying the
conditions necessary for this waiver to be correct. Among the most important results of
the study is the permissibility of lax acceptance of a waiver unless the sister recedes, the
invalidity of the waiver in case of shyness, customs or traditions The assignment is not
valid with the ignorance value of the inheritance amount, and the brothers do not own
their sister's share of the estate until they take it.
key words: Inheritance, abdication, consent, apprehension.

املقدمة.

اسحمد س رب اس تسميفا كاس الة كاسنالـ ل

جت اإلنالـ سيحقؽ س يشريس اسن تدة

عشرؼ اسو ؽ كاسمرن يف اسمي كث رحمس س تسميفا كي د:

اسد يت كاآلورةا شرع عحىتمتن تك نـ س ويرم اسد يت كاآلورةا ىتف م نت

عحىتـ قتي س سالجتنتد حنب ظركؼ اس تس كعحكاسنـ يمت ي كد ل ينـ يج ب اسم ت ا كد ا اسمفتندا كم نت عحىتـ تتيتس ل مجتؿ

سالجتنتد ينت ال تقيؿ استغيير عك استيديؿ منمت اوت فت اسظركؼ كا حكاؿ؛ س ـ اهلل كهك اسوتسؽ نيحت عف ن تدة اسيشريس
تىمف

تيتتنت كلدـ تغييرهت.

* عنتتذ منتلدا قنـ اسشري سا ى يس اس كـ كاآلدابا جتم س اسقنيـ.
ahmedmosamosa@yahoo.com
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أهنًة الدراسة.

كمػػف ا حىػػتـ استتيتػػس است ػ ل تقيػػؿ استغييػػر عك استيػػديؿ ا حىػػتـ اسمت قػػس يتسترىػػسا كجػػت ت هػػذد اسد ارنػػس ستػػتى ـ لػػف

منوسس ذات

س يمنتئؿ استرىسا كهك مت يح ؿ

ىتير مف اسمجتم ػتت اإلنػالميس مػف ت ػتزؿ ا وػكات لػف حقنػف ػ

استرىس إلوكتنف اسذىكرا ممت يتط ب تج يس اسحىـ اسشػرع ػ هػذد اسمنػوسس؛ سيقػا است ػتزؿ مكا قػت حىػتـ اسشػرعا كو ك ػت
سـ عجد درانس نتيقس تتحدث لف اسمنوسس.

ع

مشكلة الدراسة.

قػػد ي ػػدر است ػػتزؿ مػػف ا وػػت محتفػػت يظػػركؼ م ي ػػس ىتسحيػػت ا عك اس ػػتدة اسغتسيػػسا عكقػػد ي ػػدر موػػتال سفقدا ػ عحػػد

شركط است تزؿ اسمنمس س حس اس قد ك قؿ م ىيس اسمت تزؿ ل س مت تزؿ سنـا جػت ت اسد ارنػس سييػتف عتػر هػذد اسظػركؼ ل ػ
حس است تزؿا كسييتف شركط است تزؿ.
هدف الدراسة.

تندؼ هذد اسدرانس س اإلجتيس ل

لدد مف استنتؤلت:



مت هك استىييؼ اسفقن س ت تزؿ؟



هؿ يقا است تزؿ يإرادة ا وت اسم ف



هؿ است تزؿ يىكف حيحتن كاف در مف ا وت حيت ن ا عك منتيرةن س تدات كاستق يد؟
هؿ ي ا است تزؿ ما جنؿ ا وت يقيمس اسمت تزؿ ل ؟



س دكف قيكؿ مف اسمت تزؿ سنـ؟ا كاف اشترط اسقيكؿ هؿ يىكف يتسف ؿ عـ يتسقكؿ؟



هؿ يشترط ذف اسزكج س حس ت تزؿ اسمرعة لف ترىتنت؟



هؿ يتـ است تزؿ دكف قيتض اسمت تزؿ ل مف استرىس؟



هؿ تشترط قنمس استرىس قيؿ ت تزؿ ا وت لف اسميراث؟

مههجًة الباحح.
كاتيا اسيتحث

هذد اسدرانس اسم نج النتقرائ

اسفقنت ا كم تقشتنتا كييتف اسراجا منتا ك نج اسيتحث

ػ تتيػا ا ار اسمػذاهب ا ري ػسا كاسمػ نج استح ي ػ

ػ تح يػؿ ا ار

يحت مت ي :

 -1توريج ا حتديث اس يكيس مف م تدرهتا كييتف درج نت مف حيث اس حس عك اسض ؼ.
 -2ذىر ا ار اسمذاهب ا ري س
-3

اسمنتئؿ اسفقنيس.

لزك اآليتت س نكرهتا كييتف عرقتمنت.

 -4ذىر عدسس ا قكاؿا كم تقشتنتا كييتف اسراجا م نت.
الدراسات السابقة.

ه تؾ لدد مف اسدرانتت اسنتيقس است تت ؽ يتستوترج ييف اسكرتسا متؿ استوترج ييف اسكرتس

اسفق اإلنالم س ت ر
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اسغتمدم()1ا كىذسؾ استوترج

اسميراث د ارنػس قنيػس تطييقيػس سمنػتكش اسشػر تت()2ا كاس ػ ا يطريػؽ استوػترج ػ اسميػراث

سمػػركاف اسقػػدكم ()3ا كىػػؿ هػػذد اسد ارنػػتت اسنػػتيقس تتحػػدث لػػف ت ػػتزؿ عحػػد اسكرتػػس لػػف

ػػيي مػػف استرىػػس مقتيػػؿ مػػتؿا كسػػـ

تتطرؽ سمكضكع اسدرانس كه است تزؿ دكف مقتيؿ.
خطة الدراسة.

كجت ت هدد اسدرانس

ميحتيف كل

اس حك استتس :

المبحث األول :تعريؼ التنازل وتكييفو الفقيية وشروط انعقاده ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :ت ريؼ است تزؿ لف اسميراث.

المطمب الثاني :استىييؼ اسفقن س ت تزؿ كشركط ال قتد.
اس قد.

المطمب الثالث :ا تر اسمترتب ل

المبحث الثاني :شروط العامة لصحة التنازل وتمامو ،وفيو خمسة مطالب:
المطمب األول :عه يس است تزؿ.

المطمب الثاني :اسرضت يتست تزؿ .

المطمب الثالث :م ر س مقدار اسمت تزؿ ل .

المطمب الرابع :اشتراط اسقيض س قؿ م ىيس اسمت تزؿ ل .

المطمب الخامس :اشتراط اسقنمس يمت يقيؿ اسقنمس مف اسمشتع.
املبحح األول:

تعريف التهازل وتكًًفه الفقهٌ وشروط انعقاده.

املطلب األول :تعريف التهازل عو الرتكة.
التنازل لغة :ع

نت زؿ زكلنا هيط مف ل ػك سػ عنػفؿا كيقػتؿ ػزؿ ػالف لػف ا مػر كاسحػؽ ترىػ ()4ا كيقػتؿ ت ػتزؿ اسقػكـ

زؿ ىؿ ريؽ عمتـ اآلور كتضتريكا كت تزؿ لف اسحؽ ترى (.)5

تست تزؿ اسمق ػكد ػ اسيحػث ي ػكد سػ تػرؾ اسحػؽا ىمػت يمىػف التيػترد هيكطػت م كيػت مػف مرتيػس استم ػؾ سػ مرتيػس

لدـ استم ؾ؛ ذ است تزؿ يزيؿ م ىيس اسمت تزؿ ل .
عمت يتس نيس سم

است تزؿ ا طالحتن ـ عجد س ت ريفتن ل د اسفقنػت ا سى ػ ل يوػرج ػ دلستػ لػف اسم ػ اس غػكما

ػكر ىتيػرةا قػد يىػكف يػ ار ن كهػك نػقتط
اسيحث هك تػرؾ مو ػكصا ف تػرؾ اسحػؽ سػ
ل عف ترؾ اسحؽ اسمق كد
()7
()6
اسشوص حقت ذمس اور ا كقد يىكف ازسػس س م ػؾ عك اسحػؽ ل سػ متسػؾ عك منػتحؽا ىتست ػتزؿ لػف اسشػف س ا كقػد يىػكف
ترىت س حؽ سآلور يال مقتيؿ كهك اسمق كد
التركة لغة :ع

نت ترؾا كترىت اسش

هذا اسيحث.

ترىتن و يت ا كاسترىس يىنر اس ار كه اسش

()8

اسمتركؾ .
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التركة اصطالحاً :اوت ؼ اس مت
اسغير ي يف مف ا مكاؿ(.)9

ت ريفنـ س ترىسا

ر نت اسح فيس يو نت مت ترى اسميت مف عمكاؿ م ت يػت لػف ت ػؽ حػؽ

وعرفيا المالكية :حؽ يتقيؿ استجزئ يتيت سمنتحؽ ي د مكت مف ىتف ذسؾ س (.)10

كجت ل د اسشت يس :ه مت يو ف مف حؽ ىويتر كحد قذؼ كاوت تص عك متؿ(.)11

وعرفيا الحنابمة :اسحؽ اسمو ؼ لف اسميت(.)12

كيمىف ت ريؼ استرىس يمت يو ف اسميت مف متؿ عك حؽ قتيؿ س تكريث.
نذا است ريؼ ي د جتم ت سىؿ مت يقيؿ استكريث مف متؿ عك حؽ قتيؿ س تكريث.
يدوؿ

است ريؼ ىؿ مت ىتف متلن نكا عىتف م قكل عك غير م قكؿ.
()13

كتقييد اسحؽ يقيكؿ س تكريث إلوراج اسحقكؽ غير اسقتي س س تكريث
كل ي يمىف ت ريؼ است تزؿ لف استرىس :يو هيس ا وت

.

يينت مف استرىس س مف شت ت مف اسكرتس.

كمف اسم ط حتت ذات اس القس يتسمكضكع استوترج كهك ت ػتسا اسكرتػس ل ػ

استرىس دي تن ىتف عك لي ت(.)14

تستوترج ت تزؿ لف اسحؽ يمقتيؿا عمت است تزؿ اسمق كد

وػراج ي ضػنـ مػف اسميػراث ل ػ شػ

مػف

هذا اسميحث نك ت تزؿ يال مقتيؿ.

املطلب الجانٌ :التكًًف الفقهٌ للتهازل وشروط االنعقاد.
الفرع األول :التكييؼ الفقيي.

يدايس ل يد مف م ر س

كرة اسمنوسس؛ ف اسحىـ ل

ك ػػكرتنت عف يج ػػؿ عحػػد اسكرتػػس ح ػػت عك

اسمنوسس رع لف ت كرهت.

ػػيينـ مػػف اسمي ػراث سيقيػػس اسكرتػػس مػػف ت قػػت فن ػ ا عك يط ػػب مػػف يقيػػس

اسكرتس :كهػك مػت يح ػؿ غتسيػتن ػ ىتيػر مػف اسي ػداف حػيف يط ػب مػف ا وػكات عف يج ػف

ػيينف مػف اسميػراث إلوػكا نف

اسذىكرا كهذا است تزؿ س حتستتف:

الحالة األولى :عف يقا است تزؿ قيؿ ك تة اسمكرث.

نك ت تزؿ لف اسحؽ قيؿ كجكد نيي ا ك ػتة اسمػكرث نػيب ػ ا تقػتؿ اسميػراث سػ اسكرتػسا كاست ػتزؿ لػف اسحػؽ قيػؿ

كجكد نيي ل ي ا()15ا ال قيمس س ا ىمت عف هذا است تزؿ تم يؾ ش

وترج لف دائرة م ؾ اسمت تزؿا ف اسمػتؿ ل ي تقػؿ

س اسكرتس ل ي د ك تة مكرتنـ.
الحالة الثانية :عف يىكف است تزؿ ي د ك تة اسمكرث.

يدايس ل يد مف اإلشترة عف اسميراث ي تقؿ س م ؾ اسكارث جي ار يس س ويتر ػ ردد()16ا ػك قػتؿ اسػكارث :ترىػت

حق مف اسميراثا عك قتؿ :ل عريددا ييق حق ىمت هك سدوكس

م ى قن ار(.)17

يقكؿ اسحمكم( :اسم ؾ ذا ىتف لزمت سػـ ييطػؿ يػذسؾ ىمػت سػك مػتت لػف اي ػيف قػتؿ عحػدهمت :ترىػت
سـ ييطؿ؛

لزـ ل يترؾ يتسترؾ)(.)18

ػيي مػف اسميػراثا
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كل ي تف اسمت تزؿ لػف اسميػراث ي قػؿ مػت يم ىػ مػف اسميػراث مػف م ىػ سػ يقيػس اسكرتػس يػال مقتيػؿ كهػذا يكا ػؽ لقػد
اسشري س اإلنالميسا تسنيس تم يؾ حتؿ اسحيتة يال لكض(.)19

اسنيس

تسمت تزؿ هك اسكاهب كاسمت تزؿ س هك اسمكهكب س ك
تس قد يقكـ ل

يي مف اسميراث هك اسمكهكب.

اإليجتب كاسقيكؿا تإليجػتب مػت ي ػدر مػف اسطػرؼ اسػذم ييػدم رغيتػ يتست ػتزؿ لػف اسميػراثا كعمػت

اسقيكؿ نك مت ي در لف يقيس اسكرتسا سىف هؿ يىتف يتإليجتب ل قتد است تزؿ عـ ل يد مف كجكد اسقيكؿ.
الفرع الثاني :اشتراط القبول النعقاد التنازل.

اتف ػػؽ اسفقن ػػت ل ػ ػ ا ق ػػتد اس ق ػػد يتإليج ػػتب كاسقي ػػكؿ()20ا كاوت فػ ػكا ػ ػ ا ق ػػتد اس ق ػػد يتإليج ػػتب كح ػػددا ن ػػؿ يىتفػ ػ

يتإليجتب ي ا عـ ل يد مف اسقيكؿ ي ؟.
كي كد اسوالؼ س الوتالؼ
مف قتس اسنيس ل

اسفنـ مف اس

كص اسشرليسا كالوتالؼ

اسييا اشترط اسقيكؿا كمف قتننت ل

كا قنمت ع ار اس مت س قكسيف:

()21

القػػول األول :ذهػػب جمنػػكر اس مػػت مػػف اسح فيػػس

كاسقيكؿ(.)24

قيتس اسنيس ل

اس تؽ عك ل ػ اسييػا

اس تؽ سـ يشترط اسقيكؿ.
()22

كاسمتسىيػػس

()23

كاسشػػت يس

كاسح تي ػػس س ػ عف اس قػػد ي قػػد يتإليجػػتب

واستموا لرأييم:
أوالً :مت جت لف عـ ى تكـ ي ت عي ن مس قتست سمت تزكج رنكؿ اهلل  عـ ن مس قتؿ سنت( :ع
كعكاق مف منؾا كل عرل اس جتش
ك

ل قد متتا كل عرل ل هديت مردكدة ل

قػد عهػديت اس جتشػ ح ػس

إف ردت ل

ن سؾ)(.)25

تر اسم ؾ س جتش يمجرد اإليجتب سمت انتحؿ اس ي  رجتل كقنمت ييف نتئ ا ك ك

ثانياً :قيتس اسنيس ل

س كرتت (.)26

اسييا يجتما عف ىال م نمت تم يؾ تتـ ي تقؿ لف ح ا مت ىتف اسييا يفتقر س قيكؿ ىذسؾ اسنيس(.)27

ثالثاً :عف اسنيس ت رؼ شرل ا كاست رؼ اسشرل كجكدد يتلتيتردا كهك ا قتدد يترتيتط اإليجتب يتسقيكؿ(.)28
القول الثاني :ذهب اسحنف اسي رم( )29كاسىتنت

()30

مف اسح فيس

س ا قتد اسنيس يتإليجتب دكف اسقيكؿ.

واستدلوا لرأييم:

أوالً :عف اس ي  قتؿ( :ل تجكز اسنيس ل مقيكضس)(.)31

تس ي  عط ؽ سفظ اسنيس قيؿ كجكد اسقيض اسذم يدؿ ل

ثانياً :مت جت لف اس
قتؿ

اسقيكؿ دؿ ل

عف اسنيس ت قد يتإليجتب دكف اسقيكؿ(.)32

ب يف ودامس ا قتؿ :عهدم اس اس يػ  حمػتر كحػش كهػك يػت يكا عك يػكداف كهػك محػرـ ػردد

ب :مت لرؼ

كجن ردد هديت قتؿ :سيس ي ت رد ل يؾ كسى ت حرـ)(.)33

فظ اإلهدا مف عسفتظ اسنيس كقد عط ؽ اسراكم انـ اسنيس دكف اسقيكؿ(.)34

ثالثاً :قيتس اسنيس ل

رابعاً :اسنيس

اس تؽ يجتما ع نمت وراج س م ؾ دكف مقتيؿا ىمت اف اس تؽ ل يحتتج س قيكؿ ىذسؾ اسنيس(.)35

اس غس ليترة لف مجرد يجتب اسمتسؾ مف غير شريطس اسقيكؿ(.)36
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مناقشة األدلة:

نك حديث ض يؼ(.)37

عمت يتس نيس لنتدلؿ ع حتب اسقكؿ ا كؿ يحديث اس جتش
عمت اسقيتس ل

اسييا نك قيتس ما اسفترؽ تسييا مف لقكد اسم تكضتتا عمت اسنيس ن مف لقكد استيرلتت.

عمت انتدلؿ ع حتب اسقكؿ استت
عمت حديث اس

يحديث (ل تجكز اسنيس ل مقيكضس) ال كجكد س

ب يمىف اسرد ل ي يوف طالؽ سفظ اسنيس هػك مػف يػتب اإلطػالؽ اس غػكما كاسحقيقػس اس غكيػس توت ػؼ

لف اسحقيقس اسشرليسا ىمت عف رد اس ي  دؿ ل
عمت اسقيتس ل

تيطؿ(.)39

ىتب اسن س(.)38

التيتر اسقيكؿ ل قتدهت.

اس تؽ يرد ل ي يو قيتس ما اسفترؽ تسم تؽ سك رد اس تؽ سػـ ييطػؿا يي مػت اسمكهػكب سػك رد اسنيػس

عمت النتدلؿ يتسحقيقس اس غكيس إ ل تالزـ ييف اسحقيقس اسشرليس كاسحقيقس اس غكيس.
الترجيح.

كي د اس ظر

)1

عدسس اسقكسيف يترجا سدل اسيتحث اشتراط اسقيكؿ ل قتد اسنيسا سنيييف:

ض ؼ عدسس اسقتئ يف ي دـ اشػتراط ؛ ف اسنيػس توت ػؼ لػف اس تػؽ نػ

نػقتط س حػؽ ل سػ متسػؾ يي مػت اسنيػس نػ

تم يؾ سشوص اورا ىمت عف انتدلسنـ مػف ا حتديػث مي ػ ل ػ اسحقيقػس اس غكيػس س نيػس كل تػالزـ يػيف اسحقيقػس اس غكيػس
كاسحقيقس اسشرليس.

)2

ت رؼ اإل نتف

()40

حقكق كعمالى دائر ييف اإلنقتط كاس قؿ

ا كلقػكد اس قػؿ يموت ػؼ ع كالنػت ػ اسشػري س تفتقػر

س قيكؿا كاسنيس مف لقكد اس قؿا ن تحتتج س قيكؿ ىنتئر لقكد اس قؿ.
ال يد مف قيكؿ اسكرتس س ت تزؿ ل قتد است تزؿا كيىكف اسقيكؿ يىؿ قكؿ يدؿ ل ي
الفرع الثالث :اشتراط القبول بالقول.
اتفؽ اس مت ل

الوتالؼ

ا قتد است تزؿ يتسقيكؿ اس فظ

تغ يب جت ب الحتيتط

ا قنمت ا ار اس مت ل

قكسيف:

اس قكد ىمت

()42

ا كاوت فكا

دلسس اسف ؿ ل

لقد اس ىتح كلدـ تغ يي .

()41

.

اسقيكؿ كي كد نيب اسوالؼ سػ

القػػػول األول :ذهػػب جمنػػكر اس مػػت مػػف اسح فيػػس()43ا كاسمتسىيػػس()44ا كاسح تي ػػس()45ا كاسشػػت يس ػ اس ػػحيا ل ػػدهـ ػ
()46

اسم قكؿ

س لدـ اشتراط است فظ يتسقيكؿ كجكاز كقكل يوم ؿ يدؿ ل ي .

واستدلوا لرأييم بعدد من األدلة:

أوالً :مت جت لف ايف لمر -رض اهلل ل نمت -قتؿ :ى ت ما اس يػ  ػ نػفرا كى ػت ل ػ يىػر
س مر :ي ي ا تيتتل قتؿ  :هك سؾ يت ليد اهلل(.)47

ػ با قػتؿ اس يػ 

تس ي  عهدل ايف لمر اسي ير كسـ ي قؿ لف ايف لمر است فظ يتسقيكؿ(.)48

ثانياً :انتدسكا يق س ا لراي اسذم كاقا عه

رمضتف حيث جت يػ عف اس يػ  قػتؿ( :اذهػب ينػذا ت ػدؽ يػ ا قػتؿ ل ػ
()49

عحكج م ت يت رنكؿ اهللا كاسذم ي تؾ يتسحؽ مت ييف ليتينت عهؿ ييت عحكج م تا قتؿ :اذهب وط م عه ؾ)

.
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تس ي  علط اسرجؿ استمر كسـ يقؿ قي ت(.)50

ثالثاً :عف اس ي  كاس حتيس ىتف يندكف كيندكف كسـ يت قؿ ل نـ اشتراط است فظ يتسقيكؿ(.)51

رابعاً :ذا ىتف اسييا ي ا يتسم تطتة تسنيس مف يتب عكس (.)52
القول الثاني:

غير اسم قكؿ ك

ذهب اسشت يس س اشتراط است فظ يتسقيكؿ

واستدلوا لقوليم:

()54

أوالً :يو لقد تم يؾ ا تقر س است فظ يتسقيكؿ ىتس ىتح

ثانياً :اسقيتس ل

.

()53

اسم قكؿ ل

()55

اسييا ىمت عف اسييا ل يد ي مف است فظ ىذسؾ اسنيس

قكؿ ل دهـ

.

.

مناقشة األدلة والترجيح:
يرد ل

حديث ايف لمر اسذم انتدؿ ي اسجمنكر كىذسؾ حديث اسرجػؿ اسػذم كاقػا عه ػ يو نمػت كاق ػس لػيف ػال حجػس

ينمتا كع سـ ي رح ينمت يذىر اسقيكؿ عك في

()56

.

كامت يتس نيس لنتدلؿ اسشت يس يتسقيتس ل

()57

اس ىتح يو ػ قيػتس مػا اسفػترؽ قػد اس ىػتح يي ػ ل ػ ا حػكط

سمػت

ي مف انتيتحس اسفركج.
كعمت اسقيتس ل
كي د اس ظر

اسييا محؿ زاع ييف اس مت ا ال ين ـ سنـ

اسيياا تشتراط است فظ

عدسس اس مت يترجا اسقكؿ ي دـ اشتراط است فظ

حىـ ا

ؿ.

اسقيكؿا ككقكل يوم ؿ يدؿ ل ي سمت يوت :

أوالً :سض ؼ عدسس اسقتئ يف يتشتراط است فظا ن عقينس سـ تن ـ مف اللتراض.

كيندكف كسـ يرد ل نـ اشتراط است فظ يتسقيكؿ.
ثانياً :ف اس ي  كاس حتيس اسىراـ ىت كا ي َ
ندكف َ
ثالثا :ف اسمق د مف اسقيكؿ م ر س اسرضتا إذا در مف اسمكهكب مت يدؿ ل ي قد تحقؽ اسمط كب.

كل ػػرؽ ػ ذسػػؾ يػػيف م قػػكؿ عك غيػػر م قػػكؿا ىمػػت يجػػكز ػ اسم قػػكؿا ىػػذسؾ ػ غي ػردا ذ ل دسيػػؿ ل ػ استفرقػػس

يي نمتا إذا ت تزست ا وت لف ميراتنت إف اسقيكؿ يتحقؽ يوم ت رؼ ي در مف يقيس اسكرتس يدؿ ل
اشتراط اتصال قبول األخوة بتنازل األخت.
اتفؽ اسفقنت ل

()58

ا قتد است تزؿ يتسقيكؿ اسمت ؿ غير اسمتراو لف اإليجتب

كيرجا اسوالؼ س الوتالؼ

قيتس اسنيس ل

اسيياا مف قتننت ل

ا كاوت فكا

اسرضت.

ا قتدد ما توور اسقيكؿ.

اسييا اشترط الت ػتؿ كمػف سػـ يقػس سػـ

يشترط ذسؾ.
اختمؼ العمماء في المسألة عمى قولين:

()59

القػول األول :ذهػب جمنػػكر اس مػت مػف اسح فيػػس

كجكاز اسقيكؿ ل

استراو .

()60

كاسمتسىيػس

()61

كاسح تي ػس

سػ لػدـ اشػتراط ات ػػتؿ اسقيػكؿ يتإليجػػتب

كانتدسكا سرعينـ يمت هك م مكؿ ي ييف اس تس مف رنتؿ اسنيتت ما اسرنؿ دكف ىير مف عحد ل

اسرغـ مف توور
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اسقيكؿ ينت(.)62
اسنيس كلدـ جكاز استراو (.)63

القول الثاني :ذهب اسشت يس س اشتراط ات تؿ اإليجتب يتسقيكؿ
كانتدسكا سرعينـ يتسقيتس ل

كيرد ل
تقكـ ل

اسييا ىمت ع ل يجكز استراو ييف اإليجتب كاسقيكؿ ىذسؾ

()64

اسنيتت

.

قيتس اسنيػس ل ػ اسييػا يو ػ قيػتس مػا اسفػترؽ؛ ذ لقػكد اسم تكضػتت تقػكـ ل ػ اسمشػتحس يي مػت لقػكد استيرلػتت

اسمنتمحسا ىمت عف اس كض اسػذم يرضػتد

ػتحب اسنػ س اآلف مقتيػؿ نػ ت قػد ل يرضػتد ػ زمػف اوػرا يي مػت اسنيػس

ل لكض ي ع الا ال مت ا مف تراو اسقيكؿ لف اإليجتب.
كاوت ؼ اس مت اسقتئ يف ي حس اس قد ما تراو اسقيكؿ

اسمدة استػ يمتػد سينػت اسقيػكؿا تسح فيػس يػركف عف اسقيػكؿ

يمتد س مت ي د ا فضتض اسمج س اسذم ح ؿ ي اسقيكؿا كسى نـ سـ يحددكا مدة امتداد اسقيكؿ(.)65
امتداد اسقيكؿا ل ع نـ

ككا ؽ اسمتسىيس اسح فيس

رحكا يتمتداد اسقيكؿ طكاؿ حيتة اسكاهب(.)66

تروػ اسقيػكؿ مقيػد يمقيػد يت تنػت اسمج ػس اسػذم
يي مت يرل اسح تي ػس عف ا

اسمج س ال قيمس س (.)67

ػدر يػ اإليجػتبا ػك

ػدر اسقيػكؿ ي ػد ا تنػت

كل يػػرل اسيتحػػث مت ػػت مػػف امتػػداد اسقيػػكؿ طػكاؿ ت ػرة حيػػتة ا وػػت مػػت سػػـ تت ارجػػا لػػف ت تزسنػػت؛ ف اسنيػػس مػػف لقػػكد

استيرلػػتت يتنػػتما ينػػت مػػتل يتنػػتما ػ اسم تكضػػتتا ف ػ اسم تكضػػتت ل ينػػما يػػذسؾ ستيػػتيف ن ػ ر اسن ػ س

ػ كدا كهيكطػػتا

يي مت اسنيس ه تم يؾ يال تمف.

املطلب الجالح :األثر املرتتب على التهازل.

ذا ح ؿ است تزؿ مف عحد اسكرتس إف تقنيـ ح ت مرتيط يتس يغس است ع شتهت اسمت تزؿ كهذد اس يغس سنت حتستتف.

الحالة األولى :الصيغة المطمقة.

كهػ اسحتسػػس استػ تط ػػؽ ينػػت ا وػػت اسجنػػس كاسمقػػدار عم عف تت ػػتزؿ لػػف ميراتنػػت سجميػػا اسكرتػػس دكف تحديػػد عحػػدهـا

كيط ؽ اسمقدار اسمت تزؿ ل ا ىوف تقكؿ ت تزست لف ح ت س كرتس.
كاسحىـ

هذد اسحتسس ف يػكزع اسح ػس ل ػ اسكرتػس يتستنػتكم دكف استفريػؽ ييػ نـ لشػتراىنمت ػ نػيب النػتحقتؽ

كهك است تزؿ اسمط ؽ س جميا ال يكجد مت ينتكجب تفضيؿ عحدهمت ل

اآلور.

كاذا ىتف اس رؼ يقض يوػالؼ ذسػؾا ي مػؿ حي نػت يمقتضػ اس ػرؼا ذ ف اس ػتدة محىمػس مط ػؽ ىػالـ اس ػتس يت ػرؼ

س اسمت ترؼ يي نـ(.)68
ك

هذا يقكؿ اسق ار

(ىؿ مف س لرؼ يحمؿ ىالم ل

كيقكؿ اسغزاس (اسقري س اس رقيس ىتس فظيس)(.)70
كاس رؼ اسنتئد

لر )(.)69

ىؿ مف ا ردف ك نطيف عف ا وت اسمت تزسس تريد تكزيا ح ػتنت ل ػ يػتق اسكرتػس يقػدر ع

ت يجب اس مؿ ينذا اس رؼ.

ػيتنـ سػذا

األولى :تقييد اسجنس كاطالؽ اسمقدار.
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تف قيدت است تزؿ سشوص كاحد تف ح تنت ت

رؼ سنذا اسشوص.

كاف قيػػدت است ػػتزؿ ي ػػدد مػػف ا شػػوتص دكف تحديػػد اسمقػػدار تػػكزع اسح ػػس يي ػ نـ يتستنػػتكم ل ػ حنػػب رؤكنػػنـ
نيب النتحقتؽ دكف مزيس حدهـ ل

لشتراىنمت

ا ور.

الثانية :تقييد اسجنس كاسمقدار.

يػػوف تحػػدد ا وػػت ا شػػوتص اسػػذيف تريػػد ف تت ػتزؿ سنػػـ كتحػػدد مقػػدار ح ػػس ىػػؿ كاحػػد م ػ نـا يجػػب الست ػزاـ يمػػت

حددت مف عشوتص كمقدار سىؿ كاحد م نـ.
املبحح الجانٌ:

الشروط العامة لصحة التهازل ومتامه.
املطلب األول :أهلًة املتهازل.
الفرع األول :أىمية التكميؼ وعدم الحجر.
أوالً :البموغ والعقل.

اتفؽ اس مت ل

استيرعا ػال يػد عف تىػكف ا وػت اسمت تزسػس يتسغػس لتق ػس()71ا ػال ي ػا است ػتزؿ

اشتراط ا ه يس

مف مج كف عك غير يتسغ.

تس ي  يقكؿ (ر ا اسق ـ لف تالتس لف اس تئـ حت ينتيقظا كلف اسمت

حت ييراا كلف اس ي حت يىير) (.)72

تسحديث يييف ف اسق ـ مر كع لف غير اسيتسغ كاسمج كف ال ليرد يىالمنمت(.)73

ثانياً :أن ال يكون محجو ار عمييا.

()74

كل ي ا يت تزؿ اسمحجكر ل ي سف س

كىذسؾ ل ي ا ت تزؿ اسمحجكر ل ينت سنف

حفظت سحؽ اسغرمت

()76

()75

.

ا كه است تيذر اسمتؿ ل

()77

وػالؼ مقتضػ اسشػرع كاس قػؿ

()78
اء أ َْم َوالَ ُك ُم[اس نت .]5 :
هذا ىمت يقكؿ ايف قدام
 :هك قكس ت تس َ  :وَال تُ ْؤتُوا ُّ
السفَ َي َ

ثالثاً :أال تكون مريضة مرض موت.

كي حؽ يتسمحجكر ل ينـ اسمريض مرض اسمكت نك محجكر ل ي

ك قؿ ايف قدام لف ايف اسم ذر اإلجمتع

كا

ؿ

هذا عف رجال مف ا

ذسؾ(.)80

ا كا

ػؿ

است رؼ يمت زاد لف ت ث متس (.)79

ػتر علتػؽ نػتس ليػد سػ ل ػد مكتػ كسػـ تىػف سػ مػتؿ غيػرهـا ي ػغ ذسػؾ اس يػ  قػتؿ

قكل شديدا تـ دلتهـ جزعهـا تـ ع رغ يي نـا ولتؽ ات يف كعرؽ عري س)(.)81
تسظتهر عف اسمرض هك مرض اسمكت إذا سـ ي فذ اس تؽ ل
كسقد تقتريت ليترات اسفقنت

است ث ما نرايت غيرد مف استيرلتت مف يتب عكس (.)82

ك ؼ مرض اسمكت كيمىف اوتيتر مت جت ل د اسمتسىيس

يو (ىؿ مرض حىـ اسطب يىترة اسمكت ي )(.)83

ت ريؼ مرض اسمكت
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ىؿ مرض يحىـ ي ا طيت ع يؤدم
قطا كيمىف استمتيؿ ل

اسغتسب س ك تة

تحي ا تف ت تزس ي فذ م مت ىتف ضمف ت ث متس

مرض اسمكت يمرض اسنرطتف.

الفرع الثاني :أىمية المرأة لمتصرؼ في ماليا دون إذن الزوج.
اوت ػػؼ اس مػػت

ػ عه يػػس اسم ػرعة س تيػػرع مػػف متسنػػت يػػدكف ذف زكجنػػتا كيرجػػا اوػػتال نـ ست ػػترض ا دسػػس اس ػكاردة ػ
تالتس عقكاؿ:

اسمنوسسا كا قنمت اراؤهـ ل
القول األول:

()84

ذهب جمنكر اس مت مف اسح فيس

()85

كاسشت يس

كاسح تي س

()86

ركايس

س عف اسمرعة سنػت حػؽ است ػرؼ اسمط ػؽ

متسنت دكف ذف زكجنت.
واستدلوا لرأييم بعدد من األدلة:
أوالً :أدلة من القرآن الكريم:
ادفَ ُعوا إِلَ ْي ِي ْم أَ ْم َوالَ ُي ْم[اس نت .]6 :
ستُ ْم ِم ْن ُي ْم ُر ْ
ش ًدا فَ ْ
 )1قكس ت تس  :فَِإ ْن آ َن ْ
نذا عمػر يػدا ا اسمػتؿ سىػؿ مػف ع ػس م ػ اسرشػد سىػ يت ػرؼ يػ نػكا عىػتف رجػالن عك امػرعة ػدؿ ل ػ

متسنت دكف ذف مف غيرهت.

87

ثانياً :أدلة من السنة:
)1
)2

قكس ت تس َ  :وآتُوا ِّ
ص ُدقَ ِات ِي َّن ِن ْحمَ ًة فَِإ ْن ِط ْب َن لَ ُك ْم
اء َ
س َ
الن َ
تسشترع قد ج ؿ حؽ است رؼ متسنت حقت وتس ت سنت

مت جت لف جتير  عف اس ي  عت اس نت ي د

ع ْن َ ٍ ِ
يئا[اس نت .]4 :
يئا َم ِر ً
سا فَ ُكمُوهُ َى ِن ً
َ
ش ْيء م ْن ُو َن ْف ً
()88
ـ يجز س زكج عف يووذ شيئتن م ل ي د ذ نت .

الة اس يد ػكلظنف كذىػرهف قػتؿ( :ت ػدقف ػإف عىتػرىف حطػب

جن ـا قتمت امرعة مف نطس اس نت نػف ت اسوػديف قتسػت سػـ يػت رنػكؿ اهلل قػتؿ( :
ج ف يت دقف مف ح ينف ي قيف

)3

كجت

فػتذ ت ػر نت ػ

تكب يالؿ مف عقرطتنف كوكاتمنف)(.)89

تس ي  قد عمر اس نت يتس دقس كقي نت م نف كسـ ي ظر

ىػف تىتػر اسشػىتة كيىفػرف اس شػير) قػتؿ

ذسؾ رعم عزكاجنف(.)90

مػت جػت لػػف زي ػب امػرعة ليػػد اهلل يػف منػ كد قتسػت :قػتؿ رنػػكؿ اهلل ( :ت ػدقف يػػت م شػر اس نػت كسػػك ػ ح ػػيىف)()91ا

فس اسحديث ع نت ا ط قت ستنوؿ رنػكؿ اهلل  هػؿ تجػزئ اس ػدقس ل نػت ل ػ زكجنػت كل ػ عيتػتـ ػ حجرهػت كجػدت
()92

امرعة ييتب رنكؿ اهلل  حتجتنت متؿ حتجتنت رد اس ي ( :سنمت عجراف :عجر اسقرايسا كعجر اس دقس)

.

تس ي  قد عمر اس نت يتس دقس دكف عف ينتف ؿ لف ذف اسزكج ك ىتف كاجيتن سنوسنف ل كىػذسؾ ذف سزكجػ

ايف من كد يتس دقس دكف ف يذىر سنت ذف اسزكج(.)93

)4

ارضو
)5

مػ ػػت جػ ػػت لػ ػػف عنػ ػػمت ي ػ ػػت عي ػ ػ يىػ ػػر -رض ػ ػ اهلل ل نػ ػػت -ع نػ ػػت جػ ػػت ت س ػ ػ اس ي ػ ػ  قػ ػػتؿ( :ل تػ ػػكل
()94

()95

مت انتط ت)

.

يػ ػػكل ل يػ ػػؾا

تس ي  عجتز سنت اس فقس دكف عف يشترط ذف اسزكج(.)96

مت جت لف ايف ليتس عف ميمك س زكجس اس ي  عويرت ع نت علتقت كسيدة كسـ تنتوذف اس ي  مت ىتف يكمن ػت
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اسذم يدكر ل ينت ي عش رت يذسؾ قتؿ ( :ك ت قتست :ـ .قتؿ عمت ا ؾ سك علطيتنت عوكاسؾ ىتف علظـ جرؾ)(.)97
ميمك س -رض اهلل ل نت -علتقت دكف عف تنتوذف اس ي  كسمت لرؼ اس ي  سـ ي ىر ل ينت ذسؾ(.)98

اسمرعة

ػػحس ت ػػرؼ اسم ػرعة يتسك ػػيس ي ػػد مكتنػػت يجػػتما عف ىػػال م نمػػت تيػػرع ىمػػت تجػػكز ك ػػتيت

واسػػتدلوا يتسقيػػتس ل ػ

حيتتنت عجكز مف ذسؾ(.)99

ت ث متسنت ي د ك تتنتا و تسنت

متسنت

القول الثاني :ذهب اسمتسىيس( )100كاسح تي س

ركايس

()101

زكجنت.

سػ عف اسمػرعة تم ػا مػف است ػرؼ يمػت زاد لػف ت ػث متسنػت ل يػإذف

كانتدسكا سرعينـ:

ون َعمَى ِّ
سا ِء [...اس نػت  ]34 :تسشػترع ج ػؿ س رجػؿ قكامػس كمنػؤكسيس ل ػ اسمػرعة كيػدوؿ
 )1قكس ت ػتس ِّ  :
ام َ
الن َ
الر َجا ُل قََّو ُ
()102
متسنت .
ضم نت مت يت ؽ يت ر نت
)2

مػت جػت عف امػرعة ى ػب يػف متسػػؾ عتػت اس يػ  ستت ػػدؽ يح ػ سنػت قػػتؿ اس يػ ( :ل يجػكز س مػرعة ػ متسنػػت ل
()103

يإذف زكجنت نؿ انتوذ ت ى يت) قتست :ـ
نذا ص

)3

ريا

.

()104

متسنت ل ي د ذف زكجنت

عف اسمرعة ل يحؽ سنت است رؼ

.

مػت جػػت لػػف لمػػرك يػػف شػ يب لػف عييػ لػػف جػػدد عف رنػػكؿ اهلل  قػػتؿ( :ل يجػكز لمػرعة است ػػرؼ ػ متسنػػت ل يػػإذف
()105

زكجنت ذا هك م ؾ ل مت )

.

تس ي  قد ج ؿ ت رؼ اسمرعة مرتيطتن يإذف زكجنت(.)106

تفض

كعمت يتس ني س ستقييد ت رؼ اسمرعة يتست ػث انػتدؿ اسق ار ػ يمػت عكردكد مػف ركايػس س حػديث اسنػتيؽ كهػ (ل يحػؿ لمػرعة
()107

ذم يتؿ مف متسنت ل يإذف زكجنت)

كجػت ػ تحديػػد است ػث عيضػػت يػػوف اسمػرعة ل يجػكز سنػػت عف تت ػػرؼ ػ متسنػػت ل يػػإذف اسػػزكج ل ػ اسينػيرا كحػػد اسينػػير

هك است ث(.)109
)4

تـ قتؿ :كاست ث ذك يتؿ(.)108

انتدسكا يتسقيتس ل

اسمريض مرض اسمكت ل يجكز س استيرع يوىتر مف ت ث متس ست ؽ حػؽ اسكرتػس يمتسػ كىػذسؾ

اسمرعة ل يجكز سنت استيرع يوىتر مف ت ث متسنت ست ؽ حؽ اسزكج يمتسنت(.)110

القول الثالث :ذهب اس يث كطتككس س ع ل يجكز س مرعة عف تت رؼ يش
ايف قدام
استت

اسىت

ع اسظتهر مف ىالـ عحمد(.)112

مف متسنت ل يػإذف مػف زكجنػت()111ا كقػتؿ

كانتدسكا سرعينـ يحديث لمػرك يػف شػ يب كحػديث امػرعة ى ػب يػف متسػؾ اسنػتيقيف اسػذيف انػتدؿ ينمػت ع ػحتب اسقػكؿ
نمت يم تف اسمرعة مف است رؼ

متسنت

ىؿ ق يؿ كىتير ل يإذف اسزكج(.)113

مناقشة األدلة:

ادفَ ُعوا إِلَ ْي ِي ْم أ َْم َػوالَ ُي ْم يػوف لمػكـ ا مػر يتسػد ا
ستُ ْم ِم ْن ُي ْم ُر ْ
ش ًدا فَ ْ
يرد ل انتدلؿ اسجمنكر يقكس ت ػتس  :فَِإ ْن آ َن ْ
مو ص يت حتديث است قيدت ت رؼ اسمرعة يإذف زكجنت(.)114
ش ْي ٍء ِم ْن ُو  ...يمىف اسرد ل ي عف اآليس تت ؽ
كعمت يتس نيس لنتدلؿ اسجمنكر يقكس ت تس  :فَِإ ْن ِط ْب َن لَ ُك ْم َع ْن َ
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يووذ اسزكج مف متؿ زكجت ال يىكف ل يإذ نتا يي مت اسمنوسس محؿ اسوالؼ هػ ت ػرؼ اسمػرعة يمتسنػت يػإذف زكجنػتا كقػد
دست ا حتديث ل

ذسؾا

كعمػت يتس نػيس لنػتدلسنـ يت حتديػث استػ علطػ اس يػ  اس نػت اسحػػؽ ػ است ػدؽ نػك محمػكؿ ل ػ مػت سػيس يػػتسىتير

اسمجحؼ كهك مت يقتضي اسجما ييف ا حتديث(.)115

فتذ ك يس اسمرعة

ت ث متسنت نك قيتس

مكرد اس ص.

كعمت مت انتدؿ ي اسجمنكر مف اسقيتس ل

ىمت عف اسمق كد يتسقكامس ىمت جت لف عهؿ استفنير اسقيتـ ل

اسمرعة يتوديينت كامنتىنت

ييتنت(.)116

النسػ ِ
ػاء  ...يػػرد ل ػػينـ عف هػػذد
كعمػت مػػت انػػتدؿ يػ ع ػػحتب اسقػػكؿ استػػت مػف قكسػ ت ػػتس ِّ  :
امػ َ
ػون َعمَػػى ِّ َ
الر َجػا ُل قََّو ُ
سينت دسيال كا مت هذد دلكل كاسجمنكر ل ين مكف سنـ سنت.
كعمت يتس نيس لنتدلسنـ يحديث زكجس ى ب يف متسؾ -رض اهلل ل نمت -يو حديث ض يؼ ال ي ا النتدلؿ

ي (.)117

كعمػػت يتس نػػيس سحػػديث لمػػرك يػػف شػ يب يػػرد ل يػ يو ػ حػػديث ضػ يؼا كسػػك

اسكجكب(.)118

ػػا إ ػ يحمػػؿ ل ػ ا كسػ ل ل ػ

كعمت يتس نيس ستحديد اسينير اسذم يجكز س مرعة است رؼ ي يتست ث نك تحىـ سيس ي تكقيؼ كل دسيؿ ل ي (.)119

كعمت قيتس حتؿ اسمرعة يحػتؿ اسمػريض مػرض اسمػكت يػرد ل يػ يػوف اسمػرض نػيب يفضػ
يتسميراثا كاسزكجيس تج
ل

سػ ك ػكؿ اسمػتؿ سػينـ

مف عهؿ اسميراث ن عحد ك ف اس س ػال يتيػت اسحىػـ يمجردهػتا ىمػت ل يتيػت س مػرعة اسحجػر

زكجنت ىك نت كارتس س ا ىمت عف اسمرعة ت تفا يمتؿ زكجنت كسنت اس فقسا كا تفتلنػت يمتسػ عىتػر مػف ا تفتلػ يمتسنػتا كسػيس

سنت اسحجر ل ي ا كهذا اسم

كاسقرع جمي ت(.)120

سيس مكجكدا

ا

ؿ كمف شرط

حس اسقيتس كجكد اسم

اسمتيت س حىػـ ػ ا

ػؿ

كعمت يتس نيس دسس اسقكؿ استتسث قد تـ اسرد ل ينت ل د م تقشس ع حتب اسقكؿ استت .
الترجيح:

كي د اس ظر

أوالً :ف اس مدة

عدسس اس مت كم تقشتنت يترجا اسقكؿ ي حس ت تزؿ اسمرعة دكف استكقؼ ل

ذف اسزكج سنيييف:

النتدلؿ سمػف يػرل عف اسمػرعة ل تت ػرؼ ػ متسنػت مط قػت عك تمػت زاد لػف است ػثا هػك حػديث زكجػس ى ػب

يف متسؾ كقد ذىرت ع ض يؼ كىذسؾ حديث لمرك يف ش يب لف عيي لف جددا كلمرك يف شػ يب اوت ػؼ ػ ركايتػ

لف عيي لف جددا مت نئؿ ايف م ػيف لػف ركايتػ لػف عييػ لػف جػدد قػتؿ :سػيس يػذاؾ()121ا كىػذسؾ جػت لػف عيػ حػتتـ

اسرازم ع

ذا ركل لف عييػ لػف جػدد قيػ م ػتىير ىتيػرة ل يجػكز الحتجػتج ل ػدم يشػ ()122ا يي مػت جػت لػف استرمػذم

()123
الحتجتج يحديث لمػرك يػف شػ يب لػف عييػ لػف جػدد ا كهػذا اسوػالؼ يضػ ؼ النػتدلؿ ينػذا اسحػديث كو ك ػتن

ل دمت يوت استض يؼ سإلن تد مف لتسميف ميحريف

هذا اسيتب ىتيف م يف كعي حتتـ اسرازم.

ثانياً :ا حتديث است انتدؿ ينت اسجمنكر ه عحتديث كاردة
عف اسمرعة سنت حؽ است رؼ اسمط ؽ

متسنت.

اس حيحيفا ن عقكل ن تداا كهذا يرجا قكؿ اسجمنكر
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املطلب الجانٌ :الرضا بالتهازل.
كمف شركط

ي يؤدم س

ػحس اس قػد كعم اوػتالؿ

حس اس قد هك تحقؽ اسرضتا كي د اسرضػت مػف ا نػس اسمنمػس استػ يتكقػؼ ل ينػت

نتد اس قد.

()124

يقكؿ يف جيـ ي د عف تحدث لف ع كاع اإلىراد ل دهـ( :كىؿ م نمت يفند اسرضت اسذم هك شرط اس حس سنذد اس قكد)
كيقكؿ اسق ار ( :قتلدة اإلىراد ي ير ؿ اسمىرد ىتس دـ حيث ي ف لف اسمىرد)(.)125

كيقكؿ اسشريي  ( :ال ي ا لقد مىرد

.

متس يغير حؽ)(.)126

كيقكؿ ايف اسقيـ (اسرضت اسذم هك م حا اس قد كهك عمر تنتكم ي لقكدد ى نت م تكضتنت كتيرلتتنت)(.)127

كا

ؿ

ِم ْن ُك ْم[اس نت .]29 :

َن تَ ُك َ ِ
ين آم ُنوا َال تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
ذسؾ قكس ت تس  :يا أَي َِّ
ػارةً َع ْػن تَ َػر ٍ
اض
اط ِل إَِّال أ ْ
َْ ْ َ ْ َ
َ َ
ػون ت َج َ
ُّيا الذ َ َ

تسشترع حظر عوذ متؿ ىؿ كاحد مف عهؿ اإلنالـ ل يرضتد ل

كج استجترة كيمت (.)128

كمت جػت لػف عيػ حميػد اسنػتلدم عف رنػكؿ اهلل  قػتؿ :ل يحػؿ لمػرئ عف يووػذ ل ػت عويػ يغيػر طيػب فنػ ا كذسػؾ

سشدة مت حرـ اهلل  متؿ من ـ)(.)129

تحريـ متؿ اسمن ـ ل يطيب فس م (.)130

كاسحديث يدؿ ل
ال يد مف

ظؿ ظركؼ تيطؿ اسرضت كنوذىرهت ه ت.

دكر است تزؿ مف ا وت يطيب فس م نتا كقد يقا است تزؿ

أوالً :اإلكراه المعنوي.

ي د اإلىراد مفندان س قد  -ىمت ذىرت نتيقتن – كسػيس اإلىػراد مح ػك انر يمػت يقػا ل ػ اسمىػرد مػف ضػرر ػ متسػ عك

جنددا يؿ جد اسفقنت يكن كف دائرة اسضرر س مت يح ؿ مف ضرر م كم ل
كسذسؾ ج كا اس قكيتت اسينيرة
ك

حؽ ع حتب اسمرك ات ىراهت مفندان س قد.

هذا يقكؿ ايف جيـ( :قتؿ مشتيو ت ل ذا ىتف اسرجؿ

يكـ إ ي د ىراهتن)(.)131
كجت لف اس دكم

عشراؼ)(.)132

تحب م

ب ي ـ ع يتضرر يضرب نكط عك ميس

ِ
اسمىرد (كعف ق َؿ – اسضرب -عك
ك ؼ اسف ؿ

يجما غير
اسقفت سذم مرك ة يِ َمأل عك َ

فا

كىذسؾ جت ل د اسشيرازم( :كلنتوفتؼ يمف يغص م ذسؾ مف ذكم ا قدار
كجػػت ل ػػد اسمػػرداكم ػ اإل
ذكم اسمرك ات ل
لف

اسمىردا
َ

ي ير مىرهت يذسؾ)(.)133

ػػتؼ (كعمػػت اسضػػرب اسينػػير ػػإف ىػػتف ػ حػػؽ مػػف ل ييػػتس يػ

كج يىكف او انر مت ي تحي كغضت س كشنرة س

حق نك ىتسضرب اسىتير

ػػيس يػػإىرادا كاف ىػػتف ػ
حؽ غيرد)(.)134

إذا تـ است تزؿ وشيس عف ته َ َير ا وت يط ينت اسميػراث ىمػت يح ػؿ ػ اسػيالد استػ التػتد عه نػت عف تت ػتزؿ ا وػكات
يينف مف اسميراثا عك ىتف است تزؿ وشيس اسقطي س مف ا وكة ال ي ا است تزؿ.
ك

هذا حت

مف طيب فس كا مت

تكل ل يش مف اسمتسىيس سمت نئؿ لف اسمرعة است تت دؽ يميراتنت إلوكتنت تـ زلـ ع نت سـ تف
تػ ينػيب اسحيػت كوك ػتن مػف است ػتير ػ مجػتما عحيتينػت ف سػـ تف ػؿ قػتؿ ( :ف ىت ػت لػتدتنـ عف
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مف ط يت مف عوت عك ي ت لكديت كقطا رحمنت كليرت يػذسؾ اسط ػب كسػـ يؤوػذ ييػدهت ل ػد تئيػس ت ػزؿ ينػت مػف زكجنػت عك غيػرد
اكىت ت اس دقس يط ب مف ا خ تس دقتت غير ىتم س كل لزمس كسألوت عك كارتنت انترجتلنت)(.)135

هيس اسمرعة ميراتنت وكتنت وشيس اسقطي س (هيت اسي تت كا وكات كاس متت يتط س مػردكدة سنػف اسرجػكع ػ

كىذسؾ جت

حيتتنف كسكرتتنف ي د ممتتنف)(.)136
ثانياً :الحياء.

كمف ا مكر است توؿ يتسرضت اسحيػت ؛

م است رؼ يغير طيب فس م
ك

هذا اسم

()137

حيت ل يوىؿ)

ػ يػد ا

ػتحي

ف يت ػرؼ ت ػر تن ل يرضػتد ػ قػ اررة فنػ ي ػدر

يىكف است رؼ موتسفتن سقيكد قؿ اسم ىيس است

جت ل د اسق ار

رحت ينت اس

كص اسشرليس.

لمف غش قكمت كهـ يوى كف ( ف ظنر يشرهـ يقدكم عىؿ عك اسىراهس كا مت دلكد

.

كيقكؿ اسنيتم (اسحيت مف غير رضت م يذسؾ ل يم ىػ ا وػذ كل ػكد يػوف يػ ى ارهػت ينػيؼ اسحيػت نػك ىػتإلىراد

يتسنيؼ اسحن )(.)138

كىذسؾ جت ل د اسينكت ( ذا ل ـ اسمندل س ع – عم اسمندم -عهدل حيت يحب اسرد)(.)139
إذا

در است تزؿ مف ا وت حيت مف وكتنت ال ي ا است تزؿ.

املطلب الجالح :معرفة مقدار املتهازل عهه.
هؿ يشترط

ل

اوت ػؼ اس مػت

است تزؿ عف ت رؼ ا وت مقدار اسمت تزؿ ل ا عـ عف است تزؿ
ػ

اسييا مف قتس اسنيس ل
كا قنمت اآل ار

ػحس است ػتزؿ مػػا جنتسػس اسقػدر اسمت ػتزؿ ل ػ ا كيرجػا اسوػػالؼ سػ الوػتالؼ ػ قيػتس اسنيػػس
اسييا اشترط م ر س اسمقدار اسمت تزؿ ل ا كمف سـ يقس سـ يشترط ذسؾ.

اسمنوسس ل

قكسيف:

()140

القول األول :ذهب جمنكر اس مت مف اسح فيس

س حس است تزؿ.

كانتدسكا سرعينـ يتسقيتس ل
القول الثاني :ذهب اسمتسىيس س

()141

كاسشػت يس

()142

كاسح تي ػس

اسييا يجتما عف ىال م نمت تم يؾ ىمت عف اسييا تفندد اسجنتسس ىذسؾ اسنيس

()145

اسيياا ال ت تقض اسجنتسس

.

()144

حس است تزؿ ما جنتسس اسقدر اسمت تزؿ ل حت سك وتسؼ اسمقدار اسمت تزؿ ل يىتير

يػػرد ل ػ دسيػػؿ اسجمنػػكر يػػوف اسجنتسػػس ػ اسييػػكع؛

ت ميس اسمتؿا يي مت اسنيس

سػ اشػتراط م ر ػس اسقػدر اسمت ػتزؿ ل ػ
()143

كل كا رعينـايوف اسنيس ممحقس س متؿ ال يق د م نت ت ميس اسمتؿ ىمت

المناقشة والترجيح.

حيا كسك جن ت اسمقدار اسمت تزؿ ل ؟

.

.

ػػك تن س م ىيػػس لػػف اسضػػيتع ػ عحػػد اس كضػػيف؛ ف مق ػػدهت

غتيس اسي د لف ق د است ميس(.)146

عمت يتس نيس سقكؿ اسمتسىيس اف اسنيس ه متحقػس س مػتؿا ػال تضػرد اسجنتسػسا ػيمىف اسػرد ل يػ يػوف اس قػكد تقػكـ ل ػ

اسرضتا تسكاهب قد تطيب فن يقدر م يف مف اسمتؿ كل يقيؿ اسزيتدة ل يس.
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كاسػػذم يتػػرجا اشػػتراط اس ػػـ يقػػد اسمت ػػتزؿ ل ػ ؛ ف اسجنتسػػس ػ قػػدر اسمت ػػتزؿ ل ػ تػػؤدم س ػ اإلوػػالؿ يشػػرط
ػػحس اس قػػكدا قػػد تظػػف ا وػػت عف اسمقػػدار اسمت ػػتزؿ ل ػ سػ قيمػػس مػػت كيظنػػر ع ػ عل ػ م نػػتا كسػػك

اسرضػػتا كهػػك عنػػتس

لر ت هذا مػف قيػؿ سمػت ت تزسػتا اليػد اف تىػكف ا وػت لتسمػس يمقػدار اسمت ػتزؿ ل ػ ا كل يىتفػ عف ت ػرؼ ا وػت مقػدار
ح تنت اسشتئ س

اسممت ىتت اسمكركتسا يؿ ليد عف ت رؼ قيمس هذد سح س .قد تظف ع نت تنػتكم مي غػتن م ي ػتا عك يقػتؿ

سنت ع نت تنتكي ا تـ يتييف سنت وال ا كسك ل مت ي ايتدا ن سمت ت تزست ل .

املطلب الرابع :اشرتاط القبض لهقل ملكًة املتهازل عهه.
اتفؽ اسفقنت ل

تمتـ اسم ؾ يقيض اسمت تزؿ ل ()147ا كاوت فكا

تم ؾ ا وكة س مت تزؿ ل قيؿ اسقيض.

كيرجا اسوالؼ س اوتالؼ اآلتتر اسكاردة لػف اس ػحتيسا كالوػتالؼ ػ قيػتس اسنيػس ل ػ اسقػرض عك ل ػ اسييػا
كاسكقؼا مف قتننت ل

اسييا كاسكقؼ سـ يشترط اسقيضا كمف قتننت ل

اختمفت آراء العمماء في المسألة عمى عدة أقوال:
()148

القػػول األول :ذهػػب اسح فيػػس
()151

ل دهـ

()149

كاسمتسىيػػس ػ قػػكؿ ل ػػدهـ

اسقرض اشترط اسقيض.
()150

كاسشػػت يس ػ اسمشػػنكر ل ػػدهـ

س عف اسنيس ل تم ؾ يمجرد اإليجتب كاسقيكؿ كل ي زـ اسكاهب تن يمنت س مكهكب.

كاسح تي ػػس ػ ركايػػس

واستدلوا لرأييم بعدد من األدلة:
أوالً :قكس ( :ل تجكز اسنيس ل مقيكضس)(.)152
تسحديث عكقؼ اسم ؾ ل

اسقيض ال يحؽ س كاهب اسمطتسيس يتسنيس قي (.)153

ثانياً :مت جت لف اس ي  ع سمت تركح عـ ن مس قتؿ سنت( :
ل قد متت كل عرل ل هديت مردكدة ل ا إف ردت ل

قد عهديت اس جتش ح س كعكاق مف منػؾ كل عرل اس جتشػ

ن سؾ)(.)154

كل عف اسنيس تم ؾ يتسقيض سمت انتجتز اسرنكؿ  عف يتم ى كيت رؼ ي (.)155

ثالثاً :استدلوا بما جاء عن الصحابة من آثار:

 -1مػػت جػػت لػػف عيػ يىػػر  ع ػ حػػؿ لتئشػػس -رضػ اهلل ل نػػت -حػػذا لشػريف كنػػقت مػػف متسػ يتس تسيػػس مػػت حضػرت اسك ػػتة
قػتؿ( :كاهلل يػػت ي يػس مػػت مػف اس ػػتس عحػػب سػ غ ػ ي ػدم م ػػؾ كل علػز ل ػ

قػ ار م ػؾ كع ػ ى ػت ح تػػؾ مػف مػػتس جػػذاذ

لشريف كنقت ك ى ت جذذتي كاجتززتي ىتف سؾ إ مت هك اسيكـ متؿ كارثا كا مت هك عوكؾ كعوتتؾ تقتنمكد ل

ىتتب اهلل)(.)156

 -2مت جت لف لمر  ع قتؿ :مت يتؿ رجتؿ ي ح كف عي ػت هـ حػالا تػـ يمنػىك نتا قػتؿ :ػإف مػتت ايػف عحػدهـ قػتؿ :مػتس
ييدما كسـ علط عحدانا كاف متت هك قتؿ :هػك
تىكف ف متت سكرتت ا ن يتطؿ(.)157

 -3مت جت لف لتمتف  قػتؿ مػف حػؿ كسػدا سػ
كاف كسينت عيكد(.)158

ػ ا قػد ى ػت علطيتػ يػتدا مػف حػؿ ح ػس سػـ يحزهػت اسػذم ح نػت حتػ

ػغي انر سػـ يي ػغ عف يحػكز ح ػ ا ػول ف ينػت كاشػند ل ينػت نػ حػتئزة
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نذد اآلتتر تدؿ ل

عف اسم ؾ س مكهكب ل يتـ ل يتسقيض كهك جمتع مف اس حتيس كسـ يرد سنـ موتسؼ(.)159

 -5قتسكا ف اسنيس لقد ر تؽ يفتقر س قيكؿ كجب عف يفتقر س اسقيض ىتسقرض(.)160
 -6قتسكا ف اسنيس لقد تيرع كسك
القول الثاني :ذهب اسمتسىيس

حت يدكف قيض ستيتت س مكهكب س كليس مطتسيس اسكاهب يتستن يـ ت ير لقد ضمتف(.)161
()162

اسمشنكر مف مذهينـ

()163

ػ اسقػديـ

كاسشػت

عف اسنيس تم ؾ يمجرد اإليجتب كاسقيكؿ كس مكهكب س عف يطتسب اسكاهب يتن يمنت.

()164

كاسح تي ػس ػ ركايػس ل ػدهـ

آم ُنوا أ َْوفُوا ِبا ْل ُعقُوِد[اسمتئدة.]1 :
ُّيا الَِّذ َ
 -1انتدسكا يقكس ت تس َ  :يا أَي َ
ين َ
إذا در اإليجتب كاسقيكؿ مف اسطر يف إف لقد اسنيس قد ا قد ككجب اسك ت ي
 -2قكؿ اس ي ( اس تئد

هيت ىتسى ب يق

نذا اسحديث ي ن لف اسرجكع
 -3مت جت لف ل

تـ ي كد

سػ

(.)165

قيئ )(.)166

اسنيسا مف يرجا لف اسنيس ي د اإليجتب كاسقيكؿ إ يقا ق اسم ن ل (.)167

كايف من كد عف اسنيس جتئزة قيضت عـ سـ تقيض(.)168
()169

اسك يس اسقيض ىذسؾ اسنيس

.

 -4اسقيتس ل

اسك يس يجتما استيرع ىمت ل ي زـ

 -5اسقيتس ل

اسكقؼ كاس تؽ يجتما ع نمت زاسس م ؾ يغير لكضا ىمت ع نمت تتمتف يمجرد اسقكؿ ىذسؾ اسنيس(.)170

 -6اسقيػػتس ل ػ اسييػػا يجػػتما ع نمػػت لقػػد لزـ تقػػؿ س م ػؾا ىمػػت عف اسييػػا م ػػزـ يمجػػرد اإليجػػتب كاسقيػػكؿ قيػػؿ اسقػػيض
ىذسؾ اسنيس ت زـ يتإليجتب كاسقيكؿ كيجب تن يمنت س مكهكب س (.)171

القػػول الثالػػث :ذهػػب اسح تي ػػس ػ ركايػػس سػ استفريػػؽ يػػيف اسمىيػػؿ كاسمػػكزكف كغيرهمػػت ذا ىػػتف متميػ انزا ػ عركا ع ػ ل يػػد ػ
اسمىيؿ كاسمكزكف مػف اسقػيض ستيػكت اسم ػؾا عمػت غيرهمػت ذا ىػتف متميػ انز ػال يحتػتج سػ قػيض()172ا كذىػر ايػف قدامػس ػ

غير اسمىيؿ كاسمكزكف ركايس عورل ع نت تحتتج س اسقيض قيتنتن ل
كسـ يورجكا

انتدلسنـ لف ا دسس است ذىرتنت نتيقتن

اسمىيؿ كاسمكركث يتآلتتر است كردت لف اس حتيس

اسمىيؿ كاسمكزكف(.)173

اسقكسيف ا كسيفا حيث انتدسكا ل ػ اشػتراط اسقػيض ػ

اشتراط اسقيض(.)174

عمت هيس اسم ػيف مػف غيػر اسمىيػؿ كاسمػكزكف انػتدسكا س ػحتنت يمػت جػت لػف ل ػ كايػف منػ كد -رضػ اهلل ل نمػت -عف اسنيػس

اسم ي س جتئزة قيضت عـ سـ تقيض(.)175

كذىر ايف قدامس كجنت س تفريؽ ييف اسمىيؿ كاسمكزكف كغيرد عف اسنيػس عحػد ػكل استم يػؾ ىػتف م نػت مػت ل ي ػزـ قيػؿ اسقػيض

كم نت مت ي زـ ىتسييا مف اسمييا مت ل ي زـ قيؿ اسقيض ىتس رؼ كاسريكيتتا كم نت مت ي زـ قيؿ اسقيض كهك غير اسريكيتت(.)176
مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة أدلة القائمين باشتراط القبض.

يتس نيس سألحتديث است انتدؿ ينت اسقتئ كف يتشتراط اسقيض سكقكع اسم ؾ ن عدسس ض يفس ل تتيت(.)177

كعمت يتس نيس سمت جت لف اس حتيس نك م ترض يمت جت وال لف ل

كايف من كد نمت سـ يشترطت اسقيض(.)178

كمف اسح تي س مف توكؿ عتر عي يىر يوف اسمق كد ي شريف كنقت عم توال تجد لشريف كنقت ن غير م ي س(.)179
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كيرد ل

هذا اللتراض يوف عيت يىر  سـ ي ؿ لدـ تم ؾ لتئشس س نيس ي دـ اسجذ قطا يؿ ل نػت ي ػدـ اسحيػتزة

عيضتنا ممت يدسؿ عف لدـ اسحيتزة ل س
كرد ايف قدامس ل

لدـ اسم ؾا حيث قتؿ  ( :ك ى ت جذذتي كاحترزتي ىتف سؾ).

عتر لمر  يوف ا مر يتسقيض سيس ف اسنيس ل تتـ ل يتسقيض يؿ حت ل يتحتيؿ ا ب ل ػ

اسنيس يقكؿ هك متس ييدم كسـ علط عحدانا ينقط حؽ كرتس كسدد
كيمىف اسرد ل ي يوف ظتهر ا تر يدؿ ل

اسنيس(.)180

وال حيث جت ي (قػتؿ – عم اسكاسػد – هػك لي ػ قػد ى ػت علطيتػ

يتد مف حؿ ح س ـ يحزهت) ك سػـ تىػف اسحيػتزة يت
كرتس اسكسد.

ػؿ شػرطتن ستيػكت اسم ػؾ س مكهػكب سمػت ج ػ  نػييت مػيطالن سحػؽ

ثانياً :مناقشة أدلة القائمين بعدم اشتراط الوقؼ.

كعمت يتس نيس دسس اسمتسىيس كمػف كا قنػـ ػ لػدـ اشػتراط اسقػيض يػرد ل ػ انػتدلسنـ يقكسػ ت ػتس (يػت عينػت اس ػذيف

ام كا عك كا يتس قكد )....يوف اسمراد يتس قكد ه ت اس قكد اسالزمس كاس قد ه ت سيس يالزـ س دـ كجكد اسقيض(.)181
كعمت انتدلسنـ يمت جت لف ل

كعمت يتس نيس س قيتس ل

سـ ت زـ اسمكرث(.)183

عمت يتس نيس س قيتس ل
كعمت اسقيتس ل

كعمت اسقيتس ل

كايف من كد -رض اهلل ل نمت -نك ل ي ا ل نمت(.)182

اسك يس يرد ل ي يوف اسك يس سمت سزمت اسكارث سزمػت اسمػكرث عمػت اسنيػس سمػت سػـ ت ػزـ اسػكارث

اس تؽ تس تؽ نقتط حؽ كسيس تم يىت ىمت

اسنيس(.)184
()185

اسكقؼ تسكقؼ وراج م ؾ هلل كسيس تم يىتن حد مف اس تس

.

اسييا يرد ل ي يوف اسييا مف لقكد اسم تكضتت كاسنيس مف لقكد استيرلتت.

كعمػػت يتس نػػيس دسػػس اسقػػكؿ استتسػػث اسػػذم يفػػرؽ يػػيف اسمىيػػؿ كاسمػػكزكف كغيرهمػػت قػػد تػػـ اسػػرد ل ينػػت ل ػػد م تقشػػس عدسػػس اسفػريقيف
ا كسػػيفا ل مػػت عشػػتر سي ػ ايػػف قدامػػس مػػف كج ػ س تفريػػؽ يػػيف اسمىيػػؿ كاسمػػكزكف كهػػك ي يػػدا ػػال ي ػػزـ مػػف ىػػكف اسنيػػس عحػػد ػػكل
ػؿ اسرجػكع سػ اسػدسيؿا ىمػت

استم يؾ عف تشتي اسييا يىكف مف اسنيتت مػت ي ػزـ دكف قػيض كي ضػنت ي ػزـ يػتسقيضا ذ ا

عف اسييا مف اسم تكضتت كاسنيس مف استيرلتت.
الترجيح:

كي د اس ظر

عدسس اس مت يترجا اسقكؿ ا كؿ يتشتراط اسقيض ل تقتؿ اسم ؾ س مت تزؿ سنـ س دة عنيتب:

أوالً :سض ؼ اآلتتر اسكاردة لف اس حتيس 

ثانياً :سمت جت لف اس حتيس  مف اتتر

جمتلت مف اس حتيس يجب اس مؿ ي .

ثالثاً :إلطالؽ اآلتتر استتيتس لف اس حتيس

رابعاً :سض ؼ اللتراضتت اسكاردة ل

لدـ اشتراط اسقيضا ىمت ع نت سـ تىف

()186

حيحس

اسنيس يؿ ىت ت

اس دقس.

اشتراط اسقيض سـ يتيت لف غيػرهـ مػت يوتسفنػتا سػذا نػ ت ػد

اشتراط اسقيضا ن سـ تفرؽ ييف هيس كعورل.

اتتر اس حتيس  ىمت ظنر

م تقشس ا دسس.

خامسػاً :لػػدـ نػػالمس عقينػػس اسقػػتئ يف ي ػػدـ اشػػتراط اسقػػيص مػػف اللتػراضا كلػػدـ قػػدرتنت ل ػ م ترضػػس مػػت تيػػت مػػف اتفػػتؽ يػػيف
اس حتيس ل

اشتراط اسقيض.
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كيتحقؽ اسقيض يتستو يس

()188

()187

اتفتقتَ

اس قتر

يوف تو

ا وت ييف عوكتنت كاس قتر ى يتمى ػكا مػف است ػرؼ

يػ ا كعمػػت اسم قػػكؿ يتحقػػؽ اسقػػيض يػ يتستو يػػس( )189عك استنػ يـ ىمػػت جػػت ل ػػد اسح فيػػس()190؛ سحػػديث ايػػف لمػػر ػ
حيف اشترل اس ي  جمؿ لمر  اسذم ىتف يرىي ايف لمر  كهي اس ي  ليف لمر قيؿ اس قؿ اسف

املطلب اخلامس :اشرتاط القسنة فًنا يقبل القسنة مو املشاع.
كمف اسمنتئؿ اسمترتيس ل

()192

اشتراط اسقيض هيػس مػت يقيػؿ اسقنػمس

ا وت لف ح تنت قيؿ استقنيـا هؿ ي د ت تزسنت مقيكلن؟.
اتفؽ اسفقنت ل ػ

ػػحيا اسيوػػترم

(.)191

ذا ىػتف مم كىػتن م ىػتن شػتئ تن()193ا ػك ت تزسػت

ػحس اسنيػس ػ اسشػتئا اسػذم ل يقيػؿ اسقنػمس()194ا كاوت فػكا ػ ح ػكؿ اسم ػؾ س مكهػكب سػ ذا ىت ػت

اسمكهكب شتئ ت يقيؿ اسقنمس.

كيرجا اسوالؼ س الوتالؼ

اسمنتسس ل

قكسيف:

نـ ا دسس اسكاردة
()195

القول األول :ذهب جمنكر اس مت مف اسمتسىيس

اسمنوسسا كالوتالؼ
()196

كاسشت يس

كاسح تي س س

()197

قيتس هيس اسمشتع ل

يي ا

حس هذا است تزؿ كتمتم .

كانتدسكا سقكسنـ:

ون أ َْو َي ْعفُ َو الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
الن َكا ِح[اسيقرة.]237 :
أوالً :قكس ت تس  ... :إَِّال أ ْ
َن َي ْعفُ َ
ؼ اس داؽ شتئ تن كقد يىكف ممت يقنـ عك ل يقنـ تآليس سـ تف ؿ
تسنيس تقا
ثانياً :مت جت لف اس ي  حيف جت د ك د هكزاف قتـ

اس تس تـ عت

ل

ذسؾ(.)198

اهلل يمت هك عه ػ ا تػـ قػتؿ( :عمػت ي ػدا ػوف وػكا ىـ

جت ك ػػت تػػتئييفا كع ػ عريػػت عف عرد سنػػـ نػػيينـ مػػف عحػػب م ػ ىـ عف يطيػػب ذسػػؾ يف ػػؿا كمػػف عحػػب عف يىػػكف ل ػ حظ ػ حت ػ
طي يتد مف عكؿ يف
كجت

اهلل ل ي ت)ا قتؿ اس تس :طي ت سؾ(.)199

ركايس اسق س اف اس ي  قتؿ سك د سنكازف :مت ىتف س كسي ي ليد اسمط ب نك سىـ(.)200

تس ي  كع حتي كهيكا مت م ىكد مف اسغ يمس قيؿ قنمت كهك مشتع ي مت يقنـ كمت ل يقنـ(.)201
ثالثاً :انتدسكا يمت جت لف عي يىر اس ديؽ  ع
مت حضرت اسك تة قتؿ( :كع

اسيكـ متؿ كارث(.)202

حؿ لتئشس -رض اهلل ل نت -جذاذ لشػريف كنػقت مػف مػتؿ اس تسيػس

ى ت ح تؾ مف متس جذاذ لشريف كنػقت ػك ى ػت جذذتيػ كاحترزتيػ ىػتف سػؾا إ مػت هػك

ويك يىر  كهب اي ت لتئشس – رض اهلل ل نت -وال تجد م مت ي ؿ س لشريف كنقت كهك مشػتع سػـ يقنػـ

كهك يقيؿ اسقنمس(.)203
رابعاً :اسقيتس ل

اسييا يجتما ف ىال م نمت لقد تم يؾا ىمت يجكز ييا اسمشتع اسذم يقنـ قيؿ قنمت ىذسؾ

اسنيس(.)204

القػػول الثػػاني :ذهػػب اسح فيػػس سػ اشػػتراط اسقنػػمس ػ اسمشػػتع اسقتيػػؿ س قنػػمس ستمػػتـ اسم ػػؾا ػػال يح ػػؿ اسم ػػؾ س مكهػػكب ل ي ػػد
قنمتنت حت سك ىت ت اسنيس س شريؾ(.)205
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كانتدسكا سرعينـ:
أوالً :مت جت لف اس حتيس مف اتتر

اشتراط اسقيض(.)206

قتسكا هػذا جمػتع مػف اس ػحتيس كسػـ يػوت لػ نـ مػت يوتسفػ ا كا

اسمكهكب مف است رؼ

اسمشتع اسقتيؿ س قنمس قيؿ قنمت (.)207

اسمقيكضا كهذا ل يمىف حقق

ثانياً :اسنيس لقد تيرع ػك

ػؿ عف يحمػؿ اسقػيض ل ػ اسقػيض اسحقيقػ اسػذم يمىػف

ػحت ػ مشػتع يحتمػؿ اسقنػمس س ػتر لقػد ضػمتفا ف اسمكهػكب سػ يم ػؾ يمطتسيػس اسكاهػب

يتسقنمسا ي زم ضمتف اسقنمس كهك والؼ مكضكع استيرع(.)208
مناقشة األدلة:

ون أ َْو َي ْعفَُو الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
الن َكا ِح[اسيقرة.]237 :
رد اسح فيس ل انتدلؿ اسجمنكر يقكسس ت تس  ... :إَِّال أ ْ
َن َي ْعفُ َ
اسمنر عف يىكف دي ت(.)209
يوف اس فك نقتطا كانقتط ا ليتف ل يقيؿا كىذا اسغتسب
كردكا ل

مت عنتدؿ ي اسجمنكر محتم س يحتمؿ عف اس يػ  كهػب

هيس اس ي  س غ تئـ يوف دلسس اسحديث ل

()210

يي ا كانتكهب اسيقيس مف ع حتب اسحقكؽ كهيكا كن مكا اسىؿ جم س كاحدة
كرد ايف قدامس ل

.

اشتراط اسقنمس يوف اسح فيس عجتزكا اسنيس يمت ل يقنـ قيؿ قنمت ا كىػؿ م نمػت مشػتعا ت

لدـ استفريؽ يي نمت(.)211

سىف اسح فيس يي كا عف لدـ اشتراط اسقنمس يمت ل يقنـ جت س ضركرة؛ ف قنمت تؤدم سػ
اسمشتع اسقتيؿ س قنمسا قنمت ل تؤدم س

كات م ف ت (.)212

ػؿ

ػكات م ف تػ ا يوػالؼ

الترجيح:

كاسذم يترجا مف عقكاؿ اس مت لدـ اشتراط اسقنمس سنيييف:

أوالً :سمكا قت سظتهر اآليس

ثانياً :كسمكا قت سظتهر مت جت

اس فك لف

ؼ اس داؽ نكا ىتف لي ت عك دي تن عك قتيال س قنمس عك ل.

اسحديث لف هيت  سنػكازف

()213

عف اس ي  قتؿ( :مت ىتف س كس يد اسمط ب نك سىـ)
عف يردكا ل ينـ

ػيي مػف اسغ ػتئـ قيػؿ قنػمتنتا حيػث جػت

ػ اسحػديث

 .تـ ط ب مف ك د هكازف عف يط يكا مػف يقيػس اس ػحتيس

يينـ مف اسغ تئـا دؿ عف هيس اس ي  كق ت قيؿ هيس يقيس اس حتيسا ك ىت ػت اسقنػمس شػرطتن

سيي نت -ل ي اس الة كاسنالـ.-

()214

كيح ػػؿ اسقػػيض ػ اسمشػػتع يػػوف يمىػػف اسمت ػػتزؿ سنػػـ مػػف قػػيض اسجميػػا

ا عك عف يكىػػؿ اسش ػريؾ ػ اسقػػيض

س ()215ا كيمت عف اسمت تزؿ سنـ هـ اسشرىت يح ؿ اسقيض يتستو يس يي نـ كييف استرىسا عك عف يكى كا عحدهـ يتسقيض سنـ.
وفي خاتمة البحث أكتب أىم ما توصمت إليو من نتائج:

 -1است تزؿ لف استرىس هك لقد هيس مف ا وت س مت تزؿ سنـ.
 -2ل يد مف قيكؿ سألوكة س ت تزؿ.
 -3ي ا اسقيكؿ س ت تزؿ يتسقكؿ عك اسف ؿ.
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 -4ي ا اسقيكؿ يتست تزؿ مف اإلوكة كاف ىتف متوو ار لف ت تزؿ ا وت مت سـ تتراجا ل .
 -5ي ا ت تزؿ اسمرعة لف ترىتنت دكف ذف مف زكجنت.
 -6ل ي ا ت تزؿ ا وت لف

يينت ذا ىتف مي يت ل

اسحيت ا عك وك ت مف قطي س وكتنتا عك ىتف مي يت ل

قنر

اس تدات كاستقتسيد.

 -7ل ي ا است تزؿ ما جنؿ قيمس اسمت تزؿ ل عك قدرد.
 -8ل يتـ است تزؿ ل يتستو يس عك قؿ اسمت تزؿ ل س مت تزؿ سنـ.
اسمحتىـ يتس ظر

 -9عك

اسظركؼ اسمحيطس يكاق س است تزؿ متؿ قنر اس تدةا عك كجكد اسحيت ؛ س توىد مف تحقؽ اسرضت.

اهلىامش.
( )1ت ر اسغتمػدم ،التخػارج بػين الورثػة فػي الفقػو اإلسػالميا مج ػس جتم ػس عـ اسقػرل اس ػكـ اسشػرليسا اسمج ػد 1ا اس ػدد 45ا ذك
اسق دةا 1439هػا ص.190

( )2منتكش اسشر تتا التخارج في الميراث دراسة فقيية تطبيقيةا رنتسس متجنتيرا ى يس اسشري س جتم ػس اؿ اسييػتا ى يػس اسشػري سا
2012ـ.

( )3مركاف اسقدكم ا الصمح بطريؽ التخارج في الميراثا مج س جتم س اس جتحا مج د24ا اس دد 1ا لتـ 2010ـا ص.305

( )4محمد يف مىرـ يف م ظػكر (ت 711هػػ)ا لسػان العػربا دار

ػتدرا ييػركتا 1955هػػا (ط)1ا ج11ا ص .657كايػراهيـ م ػطف ا

حتمد ليد اسقتدرا محمد اس جترا المعجم الوسيطا تحقيؽ :مجما اس غس اس رييسا دار اسدلكةا متدة زؿ ج2ا ص.915

( )5المعجم الوسيطا متدة زؿا ج2ا ص.915
( )6عحمد يف دريس اسق ار

(ت 760هػ)ا تنقيح الفصولا شرىس اسطيتلس اسف يسا 1973ـا (ط)1ا ج1ا ص.455

( )7اسمرجا اسنتيؽا ج1ا ص.455

( )8ايف م ظكرا لسان العرب متدة ترؾا ج6ا ص.406

( )9محمد عميف يف لتيديف (ت 1252هػ)ا حاشية ابن عابدينا دار اسفىرا يييركتا 2000ـا (طي س عورل)ا ج6ا ص.759
( )10عحمد اسدردير (1201هػ)ا الشرح الكبيرا دار اسفىرا ييركتا ج4ا ص.457

( )11ن يمتف يف لمر اسيجيرم (1201هػ)ا حاشية البجيرميا اسمىتب اإلنالم ا ديتر يىرا ترىيتا ج3ا ص.244
( )12م

كر يف دريس اسينكت (ت 1051هػ)ا شرح منتيى اإلراداتا لتسـ اسىتبا ييركتا 1996ـا (ط)2ا ج.499/2

( )13ه تؾ اوتالؼ ييف اس مت

اسحقكؽ اسقتي س س تكريث ي ظرا لال اسديف اسىتنت

(ت 587هػ)ا بدائع الصنائعا دار اسىتػتب

اس ري ػ ا ييػػركتا 1982ـا (ط)2ا ج7ا ص .57كعحمػػد يػػف دريػػس اسق ار ػ ا الػػذخيرة ،دار اسغػػرب ييػػركتا 1994ـ (ط)1ا
ج5ا ص.36

( )14ايف لتيديفا حاشية ابن عابدين ،ج6ا ص.811

( )15محمػػد ايػػف عحمػػد اسنرون ػ (ت 1090ه ػػ)ا المبسػػوط ،دار اسم ر ػػس ييػػركتا 1409ه ػػا (ط)1ا ج5ا ص .186كمحمػػد يػػف عحمػػد
اسدنكق (1230هػ)ا حاشية الدسوقيا دار اسفىرا ييركتا ج2ا ص .134كيحيػ يػف شػرؼ اس ػككم (ت 676هػػ)ا روضػة
الطالبينا اسمىتب اإلنالم ا ييركتا 1405هػا (ط)2ا ج8ا ص .425كليد اهلل ايف قدام (620هػ)ا المغنيا دار اسفىر
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ييركتا 1405هػا (ط)1ا ج4ا ص.8
( )16ايػػف لتيػػديفا حاشػػية ابػػن عابػػدينا ج6ا ص .758كمحمػػد يػػف يكنػػؼ اسم ػكاؽ (ت 838ق) ،التػػاج واإلكميػػلا دار اسفىػػرا
ييػػركت 1398هػػا (ط)2ا ج6ا ص .333كزىريػػت ا
ص .16كم

ػػترم (926هػػ)ا أسػػنى المطالػػبا اسمطي ػػس اسمم يػػسا 1313ه ػا ج3ا

كر يف ادرما اسينكت ا كشاؼ القناعا دار اسفىرا ييركتا 1402هػا ج4ا ص.113

( )17زيػػف اسػػديف يػػف ي ػراهيـ ايػػف جػػيـ (ت 969ه ػػ)ا البحػػر الرائػػؽا دار اسم ر ػػس ييػػركتا ج5ا ص .243كا
ج2ا ص .216كاسينكت ا شرح المنتيىا ج2ا ص.535

ػػترما أسػػنى المطالػػبا

( )18عحمد محمد اسحمكم (ت 1098هػ)ا عمر عيون البصائرا دار اسىتب اس ميسا ييركتا 1985ـا (ط)1ا ج3ا ص.354
( )19لتمتف يف ل

اسزي

(ت 1342هػ)ا تبيين الحقائؽ شرح كنز الدقائؽا دار اسىتتب النالم ا اسقتهرةا 1313هػػا (ط)1ا

ج5ا ص .91كمحمػػد يػػف ليػػد اسػػرحمف اسحطػػتبا (954ه ػػ) مواىػػػب الجميػػػلا دار اسفىػػرا ييػػركتا 1398قا (ط)2ا ج6ا

ص .49كمحمػػد اسوطيػػب اسش ػريي

(ت 977ه ػػ)ا مغنػػي المحتػػاجا دار اسفىػػرا ييػػركتا ج2ا ص .396كل ػ يػػف ن ػ يمتف

اسمػرداكم (ت 885هػػ)ا اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػراجح مػػن الخػػالؼ فػػي فقػػو األمػػام أحمػدا دار احيػػت استػراثا ييػػركتا ج7ا

ص.116

( )20عحمد يف غ يـ اس فراكم (ت 1126هػ)ا الفواكو الدوانيا دار اسفىرا ييركتا 1415هػا ج2ا ص .153كايف لتيديفا حاشػية
ابن عابدينا  .425/8كاسشريي ا مغني المحتاجا  .396/2كاسمرداكما اإلنصاؼا ج7ا ص.118

( )21سزي

ا تبيين الحقائؽا  .91/5كايف لتيديفا حاشية ابن عابدين ،ج.426/8

( )22اسحطتبا مواىب الجميلا ج.54/6
( )23اسرم ا محمد يف عي اس يتس (ت 1004هػ)ا نياية المحتاجا دار اسفىرا ييركتا ج.406/5
( )24اسينكت ا كشاؼ القناعا ج.298/4
( )25ركاد ايػػف حيػػتفا محمػػد يػػف حيػػتف (ت 354هػػ)ا صػػحيح ابػػن حبػػان مؤننػػس اسرنػػتسسا ييػػركتا 1993ـا (ط ،)2ىتػػتب اسنيػػسا

دىر عوذ اسمندم هديس فن ي د ي ت سػ اسمنػدم سيػ كمػكت اسمنػدم سيػ ا ج11ا ص .516كنػ يمتف يػف عحمػد اسطي ار ػ (ت

360هػ)ا معجم الطبراني الكبيرا مىتيس اسزه ار ا اسمك ؿا 1404هػا (ط ،)2رقػـا 826ا ج .352/23كعحمػد يػف ح يػؿ (ت
241هػػ)ا سػػند االمػػام أحمػػدا تحقيػػؽ :شػ يب ا ر ػػؤكط كاوػػركفا دار اسرنػتسسا لمػػتفا 1421هػػا (ط 246/45 ،)1كضػ ف
ا ر ؤكط ،ج.247/45

( )26محمد يف حييب اسمتكردم (ت 450هػ)ا الحاوي الكبيرا دار اسىتب اس ميسا ييركتا 1994ـا (ط ،)1ج.535/7
( )27اسمرجا اسنتيؽا ج .535/7كاسزي

ا تبيين الحقائؽ ،ج.91/5

( )28اسىتنت ا البدائعا ج.115/6
( )29اسمتكردما الحاوي الكبيرا ج.535/7
( )30اسىتنت ا البدائعا ج.115/6
( )31سـ عجدد

ىتب اسن ا كذىر ايف حجر

اسندايس ع سـ يجددا ي ظرا احمد يف ل

أحاديث البدايةا تحقيؽ :ليد اهلل هتشـا دار اسم ر سا ييركتا ج.183/2

ايػف حجػر (ت 852ق)ا اليدايػة تخػريج

( )32اسىتنت ا البدائعا ج.115/6
( )33ركاد اسيوترما محمد يف نمتليؿ اسيوترم (ت 256هػ)ا صحيح البخاريا دار طكؽ اس جتةا جدةا 1422هػا (ط)1ا ىتتب اسنيسا
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 522

21

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 12

تهازل األخىات عو الرتكة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتب مف سـ يقيؿ اسنيس س تسح ا ج.917/2
( )34اسىتنت ا البدائعا ج.115/6

( )35اسمتكردما الحاوي الكبيرا ج.535/7
( )36اسىتنت ا البدائعا ج.115/6

( )37عحمدا مسند اإلمام أحمد ،ج.247/5

( )38كهذا مت قتس ايف حجر عيضتن .ي ظرا اليدايةا ج.183/2
( )39اسمتكردما الحاويا ج.535/7
( )40اسق ار ا الذخيرةا ج.201/2

( )41ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج426/8ا اسحطتبا مواىب الجميلا ج .54/6كايراهيـ يػف محمػد ايػف مف ػا (ت 884هػػ)
المبدع شرح المقنعا اسمىتب النالم ا ييركتا ج.362/5

( )42اسق ار ػ ا اسػػذويرةا ج227/6ا اسزي ػ ا تبيػػين الحقػػائؽا ج .91/5كاسشػريي ا مغنػػي المحتػػاجا ج .396/2كاسينػكت ا كشػػاؼ
القناعا ج.298/4

( )43ايف لتيديفا حاشية ابن عابدين ،ج.426/8
( )44اسق ار ا الذخيرةا ج.228/6

( )45اسمرداكما اإلنصاؼ ،ج.118/7
( )46يحي يف شرؼ اس ككم (ت 676هػػ)ا روضػة الطػالبينا اسمىتػب اإلنػالم ا ييػركتا ج .365/5تسشػت يس يفرقػكف يػيف اسنيػس
كاسنديس تسنديس

اسم قكؿ قط.

( )47ركاد اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسنيسا يتب اذا كهب يغير اسرجؿ كهك يرىي  ،ج.162/3
( )48ايف قدام ا المغنين ،ج.382/5
( )49ركاد اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسنيس يتب ذا كهب هيس كقيضنت اآلور كسـ يقؿ قي تا ج.160/3
( )50ل

ايف حجر (ت 852هػ)ا فتح الباريا تحقيؽ :محي اسديف اسوطيبا دار اسفىرا ييركت ،ج.223/5

( )51ايف مف اا المبدعا ج.362/5
( )52اسمرجا اسنتيؽا ج362/5ا
( )53اس ككما الربوضة ،ج .365/5كاسشريي ا مغني المحتاجا ج.396/2
( )54ايف قدامسا المغنيا ج.382/5
( )55اس ككما روضة الطالبينا ج.364/5
( )56ايف حجرا فتح الباريا ج.223/5
( )57محمد يف نمتليؿ اس

ت (ت 1182هػ)ا سبل السالما دار حيت استراث اس ري ا ييركتا 1369هػا (ط ،)4ج.125/3

( )58ايف لتيديفا حاشػية ابػن عابػدينا ج .426/8كاسحطػتبا مواىػب الجميػلا ج .54/6كاسشػريي
كاسمرداكم ،اإلنصاؼا ج.119/7

( )59كهػػك ظػػتهر قػػكؿ اسح فيػػس

مغنػي المحتػاج ،ج.397/2

نػػـ عجػػتزكا عف يقػػكـ اسقػػيض مقػػتـ اسقيػػكؿ كعجػػتزكا تػػوور اسقػػيض لػػف مج ػػس اإليجػػتبا ي ظػػر ايػػف

لتيديف حاشية ابن عابدينا ج.426-425/8
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( )60اسحطتب ،مواىب الجميلا ج .54/6كاسق ار ا الذخيرةا ج.228/6
( )61اسينكت  ،كشاؼ القناعا ج.344/4
( )62اسق ار ا الذخيرةا ج.228/6
( )63اسشريي  ،مغني المحتاجا ج .396/2كاس ككما روضة الطالبين ،ج.366/5
( )64اسشريي ا مغني المحتاجا ج .396/2كاس ككما روضة الطالبينا ج.366/5
( )65ايف لتيديف ،حاشية ابن عابدينا ج.426-425/8
( )66اسدنكق ا حاشية الدسوقيا ج.103/4
( )67اسمداكما اإلنصاؼ ،ج.119/7
( )68ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج.690/6
( )69عحمد يف دريس اسق ار

(ت 760هػ)ا الفروؽا ك ازرة ا كقتؼ كاسشؤكف اإلنالميسا اسىكيتا 1402هػا (ط ،)1ج.136/1

( )70محمد يف محمد اسغزاس (ت 505هػ)ا الوسيط في الفقو الشافعيا دار اسنالـا اسقتهرةا 1417هػا (ط ،)1ج.181/3
( )71اسزي ػ ا تبيػػين الحقػػائؽا ج .91/5كمحمػػد يػػف ليػػد اهلل اسورش ػ (ت 1101هػػ)ا شػػرح مختصػػر خميػػلا دار اسفىػػرا ييػػركت
ج .103/1كاسرم ا نياية المحتػاجا ج .408/5كم
ج.429/2

ػكر يػف دريػس اسينػكت ا شػرح م تنػ اإلرادات لػتسـ اسىتػتب ييػركتا

( )72ركاد عيػػك داكدا نػ يمتف يػػف ا ش ػ ث عيػػك داكد (ت 275هػػ)ا سػػنن أبػػي داودا دار اسرنػػتسسا ييػػركتا 1430هػػا (ط ،)1ىتػػتب
اسحػػدكدا يػػتب اسمج ػػكف ينػػرؽ ،ج .452/6كمحمػػد يػػف يزيػػد ايػػف متج ػ (263ه ػػ)ا سػػنن ابػػن ماجػػو ،دار اسرنػػتسسا ييػػركتا

1430ه ػػا (ط)1ا عي ػكاب اسطػػالؽا يػػتب طػػالؽ اسم تػػكد كاس ػػغير كاس ػػتئـا  .179/3كعحمػػدا مسػػند أحمػػدا ج 51/42من ػ د

لتئشس رقـ  25114ك حح ا ر ؤكط.
( )73ايف قدام ا المغنيا ج.61/9

( )74ايف لتيديفا حاشية ابػن عابػدينا ج .151/6كاسحطػتبا مواىػب الجميػل ،ج .51/6كاسيجيرمػ ا حاشػية البجيرمػيا اسمىتيػس
اإلنالميسا ديتر يىر ،ج .407/2كايف مف اا المبدعا ج.311/4

( )75ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج.151/6

( )76ايف لتيديفا حاشية ابن عابدين ج  .148/6كاس فػراكما الفواكو الدوائيا ج .155/2كاسشػريي ا مغنػي المحتػاج ج.171/2
كليد اهلل ايف قدامس (630هػ)ا الكافي في فقو ابن حنبلا اسمىتب اإلنالم ا ييركتا ج.196/2
( )77ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج.147/6
( )78ايف قدامسا المغنيا ج.295/4
( )79ايػػف لتي ػػديفا حاشػػػية ابػػػن عابػػػدينا ج .468/8كاسورش ػ ا شػػػرح مختصػػػر خميػػػلا ج .103/7كاسرم ػ ا نيايػػػة المحتػػػاجا
ج .430/5كاسينكت ا شرح منتيى اإلراداتا ج.442/2

( )80ايف قدام ا المغنيا ج.394/5
( )81ركاد استرمػػذما محمػػد يػػف لين ػ استرمػػذم (ت 279ه ػػ)ا سػػنن الترمػػػذيا دار اسغػػرب اإلنػػالم ا ييػػركتا 1998ـا (ط)2ا
عيكاب ا حىتـا يتب مف ي تؽ ممتسيى ل د مكت ا ج 38/3ك ػحح استرمػذم .كعيػك داكد.ا سػنن أبػي داودا ا ىتػتب اس تػؽا
يتب يمف التؽ لييدا س سـ يي غنـ ،ج.90/6
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( )82ايف مف اا المبدعا ج.387/5

( )83اسمكاؽا التاج واإلكميلا ج.78/5
( )84اسىتنت ا بدائع الصنائعا ج .169/7عحمد يف محمد اسطحتكم(ت 321هػ)ا شرح معاني اآلثارا دار اسىتب اس ميس ييركتا
1399هػا (ط ،)1ج353/4ا

( )85اسشريي ا مغني المحتاجا ج.170/2
( )86ايف قدامسا الكافيا ج .200/2كايف قدام ا المغنيا ج.300/4
( )87ايف قدامسا المغنيا ج.295/4
( )88اسطحتكما شرح معاني اآلثارا ج.352/4
( )89ركاد من ػ ـا من ػ ـ يػػف اسحجػػتج (ت 261ه ػػ)ا صػػحيح مسػػمما تحقيػػؽ :محمػػد ػؤادا دار احيػػت است ػراثا ييػػركتا ىتػػتب
اس يديف ،ج 603/2كجت لف ايف ليتس ل د اسيوترم ىتتب اسزىتة يتب مف عحب ت جيؿ اس دقسا ج.519/2

ػػالة

( )90اسطحتكما شرح معاني اآلثارا ج.353/4
( )91ركاد اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسزىتةا يتب اسزىتة ل
ضؿ اس فقس كاس دقس ل

اسزكج ج .121/2كمن ـا صحيح مسػمما ا ىتػتب اسزىػتةا يػتب

ا قرييف ،ج.694/2

( )92اسمرجا اسنتيؽ.
( )93ايف قدامسا المغنيا ج.300/4
( )94مف م ت

اسرضخ

اس غس اإللطت ا ي ظر ايف م ظكر ،لسان العربا مػتدة رضػخا ج19/2ا كقػتؿ ايػف حجػر ػ تفنػيرهت:

عم ا فق يغير جحتؼا ايف حجر ،فتح الباريا ج.301/3
( )95ركاد اسيوػترما صحيح البخاري ،ىتػتب اسزىػتةا يػتب اس ػدقس يمػت انػتطتعا ج .113/2كمنػ ـا صػحيح مسػمما ىتػتب اسزىػتةا
يتب اسحث ل

اإل فتؽ ،ج.714/2

( )96عحمد يف اسحنيف اسيينق (ت 458هػ)ا السنن الكبرىا دار اسىتب اس ميسا ييركتا 2003ـا (ط)2ا ج.100/6
( )97ركاد اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسني ا يتب هيس اسمرعة سغير زكجنت.159/3 ،
( )98اسيينق ا السنن الكبرىا ج.100/6
( )99اسطحتكما شرح معاني اآلثارا ج.353/4
( )100اسدرديرا الشرح الكبيرا ج.307/3
( )101ايف قدامس ،الكافيا ج .300/2كايف قدامسا المغنيا ج.300/4
( )102اسق ار ا الذخيرة ،ج.251/8
( )103ركاد ايف متجسا سنن ابن ماجةا ىتتب اسنيتتا يتب لطيس اسمرعة يغير ذف زكجنت ج.469/ 3
( )104اسق ار ا الذخيرةا ج.251/8
( )105ركاد عيك داكدا سنن أبي داودا ىتتب اسييكعا يتب لطيس اسمرعة يغير ذف زكجنت ،ج .404/5كايػف متجػسا سػنن ابػن ماجػةا
عيكاب اسنيػتتا يػتبا لطيػس اسمػرعة يغيػر ذف زكجنػتا ج .468/3كاسيينقػ ا السػنن الكبػرىا ىتػتب اسحجػر يػتب اسويػر اسػذم

جت

لطيس اسمرعةا ج.100/6

( )106يكنؼ يف ليد اهلل ايف ليد اسير (ت 463هػ)ا الكافي في فقو أىل المدينة ،دار اسىتب اس ميس ييركتا 1907ـا (ط)1ا
522ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)3ه2021/م

24

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/12

Musa: ????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???????? Sisters giving up the inheritance in Islamic Fiqh

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد حافظ مىسى
ج.360/1
( )107اسق ار ا الذخيرةا ج 252/8كسـ عجد هذد اسركايس
( )108اسمرجا اسنتيؽ فس اس فحس.

ىتب اسحديث كا مت كجدت اسحديث يتس فظ اسذم ذىرت نتيقتن.

( )109ايف حجر ،فتح الباريا ج.218/5
( )110اسق ار ا الذخيرةا ج.252/8
( )111ايف حجرا فتح الباريا ج.218/5
( )112ايف قدامسا الكافيا ج.200/2
( )113ايف حجرا فتح الباريا ج218/5ا ايف قدام ا الكافيا ج.200/2
( )114اسق ار ا الذخيرةا ج.215/8
( )115ل

يف و ؼ ايف يطتؿ (449هػ)ا شرح صحيح البخاريا مىتيس اسرشدا اسريتضا 1413هػا (ط ،)2ج.109/7

( )116ليد اسػرحمف يػف ل ػ ايػف اسجػكزم(597هػػ)ا زاد المسػيرا اسمىتػب اإلنػالم ا ييػركتا 1404هػػا (ط ،)3ج .74/2كمحمػد
ايف عحمد اسقرطي (671هػ)ا الجامع الكبير ألحكام القرآنا دار اسش با اسقتهرة ،ج.69/5
( )117ض ػ ف اسطي ار ػ ي ظػػر ن ػ يمتف يػػف عحمػػد اسطي ار ػ (ت 360ه ػػ)ا المعجػػم األوسػػطا تحقيػػؽ :طػػترؽ لػػكض كليػػد اسمحنػػف
يراهيـ دار اسحرميف اسقتهرةا ج.294/8

( )118اسشريي ا معنى المحتاجا ج.171/2
( )119ايف قدامسا المغنيا ج.300/4
( )120ايف قدامسا المغنيا ج.300/4
( )121محمد ايف حيتف (ت 354هػ)ا المجروحينا دار اسكل ا ح با 1396هػا (ط)1ا ج.72/2
( )122ليد اسرحمف يف عي حتتـ اسرازم (ت 327هػ)ا الجرح والتعديلا دار حيت استراثا ييركتا 1272هػا (ط)1ا ج.283/6
( )123محمد يف لين استرمذم (279هػ)ا عمل الترمذي الكبيرا لتسـ اسىتبا ييركتا 1409هػا (ط ،)1ص.108
( )124ايف جيـا البحر الرائؽا ج.80/8
( )125اسق ار  ،اسذويرة ،ج.300/ 10
( )126اسشريي ا مغني المحتاجا ج.7/2
( )127محمد ايف عي يىر ايف اسقيـ (751هػ)ا إعالم الموقعينا دار اسجيؿا ييركت1973 ،ا ج.308/1
( )128عحمد يف ل

اسج تص (ت 315هػ)ا أحكام القرآنا دار حيت استراثا ييركتا 1405هػا ج.185/1

( )129ركاد اسيينق ا السنن الكبرىا ىتتب اسغضػبا يػتب مػف غضػب سػك حػت تدو ػ ػ نػفي سا ج 165/6ك ػحح اسيينقػ  .ي ظػر:
لمر يف ل

( )130س

ايف اسم قف (804هػ)ا البدر المنيرا دار اسنجرةا اسريتضا 2004ـا (ط ،)1ج.694/6

ت ا سبل السالـا ج.61/2

( )131ايف جيـا البحر الرائؽا ج.80/8
( )132ل

يف عحمد اس دكم (1189هػ)ا حاشية العدوىا دار اسفىرا ييركتا 1412هػا ج.102/2

( )133يراهيـ يف ل

اسشيرازم (476هػ)ا الميذبا دار اسفىرا ييركتا ج.78/2

( )134اسمرداكما اإلنصاؼا ج.44/8
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( )135محمد ل يش (1299هػ)ا تا اس

اسمتسؾا اسمىتيس استجتريس اسىيرلا اسقتهرةا ج.231/2

( )136اسمرجا اسنتيؽ ج.231/2
( )137اسق ار ا الذخيرةا ج.353/13
( )138عحمد يف محمد اسنيتم (973هػ)ا الفتاوى الفقيية الكبرىا دار اسفىرا ييركت ،ج.30/3
( )139اسينكت ا شرح المنتيىا ج.430/2
( )140ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج.425/8
( )141اسرم ا نياية المحتاجا ج.411/5
( )142اسينك ا شرح منيى اإلراداتا ج.434/2
( )143اسرم ا نياية المحتاجا ج .411/5كايف مف اا المبدعا ج.366/5
( )144اسورش ا شرح مختصر خميلا ج .103/7كاسحطتبا مواىب الجميل ،ج.51/6
( )145اسق ار ا الذخيرةا ج.244/6
( )146اسمرجا اسنتيؽا ج.244/6

( )147اي ػػف لتي ػػديفا حاشػػػػية ابػػػػن عابػػػػدينا  .435/8كاسدن ػػكق ا حاشػػػػية الدسػػػػوقيا ج .101/4كاس ػػككما روضػػػػة الطػػػػالبينا
ج375/5ا اسمرداكما اإلنصاؼا ج.119/7
( )148ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج.468/8
( )149اسدنكق ا حاشية الدسوقيا ج.101/4
( )150اس ككما روضة الطالبينا ج.375/5
( )151اسينكت ا شرح المنتيىا ج.430/2
( )152ل ع ؿ س
( )153اسزي

ىتب اسحديثا ي ظر :ايف حجرا الدرايةا ج.183/2

ا تبيين الحقائؽا ج.91/5

( )154نيؽ توريج ا كض ف ا ر ؤكط .ي ظرا مسند االمام احمد تحقيؽ :ا ر ؤكط ،ج.247/45
( )155اسمتكردما الحاوي الكبيرا ج.535/7
( )156ركاد متسؾ يف ع س(ت 179هػ)ا الموطأا اسمىتيس اس ميسا ييركتا ( 1404ط )2يتب اس ح
كاسيينق ا السنن الكبرىا ىتتب اسنيػتتا يػتب شػرط اسقػيض ج 280/6

إرواء الغميلا اسمىتب اإلنالم ا ييركتا 1405هػا (ط ،)2ج.61/6

يػتب اسنيػس كاس ػدقسا ج.286

ػحح ا سيػت  .ي ظػرا محمػد ت ػر اسػديف ا سيػت ا

( )157ركاد متسؾا الموطأا يتب اس ح سا يتب اسنيس كاس دقسا ج287ا اسيينق ا السػنن الكبػرىا ىتػتب اسنيػتتا يػتب شػرط اسقػيضا
ج281/6ا

حح اسطريف ي ظر ليد اس زيز اسطريف ا ا التحجيلا مىتيس اسرشدا اسريتضا 2001ـا (ط ،)1ص.261

( )158ركاد متسؾا الموطأا يتب اس ح ا يتب اسني كاس دقسا ص .287كاسيينق ا السنن الكبرىا ىتتب اسنيتتا يتب يقيض س طفؿ
ج  282/6ك حح اسطريفيف .ي ظرا اسطريف ا التحجيلا ص.261
( )159ايف قدامسا المغنيا ج .379/5كاسينكت ا كشاؼ القناعا ج.301/4
( )160اسمتكردما الحاوي الكبيرا ج.535/7
( )161اسىتنت ا البدائعا ج.123/6
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( )162اسورش ا شرح مختصر خميلا ج105/7ا
( )163اس ككما روضة الطالبينا ج.375/5
( )164اسمرداكما اإلنصاؼا ج.121/7

( )165اسمتكردم ،الحاوي الكبيرا ج.535/7

( )166ركاد اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسنيسا يتب ل يحؿ حد عف يرجا
اسنيتتا يتب تحريـ اسرجكع

اسنيسا ج.1240/3

هيت ج 164/3ا من ـا صحيح مسمما ىتػتب

( )167ايف قدامسا المغنيا ج.379/5
( )168ايػػف قدامػػسا المغنػػي ،ج 381/5كاسػػذم جػػت ل نمػػت ػ اس ػػدقس كسػػيس ػ اسنيػػس ي ظػػر ليػػد اسػػرزاؽ يػػف همػػتـا م ػ ؼ ليػػد
اسرزاؽا ىتتب اس دقسا يتب ل تجػكز اس ػدقس ل يػتسقيض  .122/9كركاد اسطي ار ػ لػف ايػف منػ كد مػف طريػؽ لينػ يػف

اسمنيبا ي ظر اسطي ار ا المعجم الكبيرا ج 193/9كركايػس اسم ػ ؼ ضػ يفس ف ينػت جػتير اسج فػ كهػك ضػ يؼ كىػذسؾ
ركايس اسطي ار

آلف ينت لين يف اسمنيب كهك ض يؼ ي ظرا

تسا يف ليد اس زيز اؿ اسشيخا التكميل لما فات تخريجو

من إرواء الغميلا دار اس ت مسا اسريتضا 1417هػا (ط)1ا ص.103-102
( )169ايف مف اا المبدعا ج.363/5
( )170ايف قدامسا المغنيا ج.379/5
( )171ايف اسمف اا المبدعا ج.163/5
( )172اسمرجا اسنتيؽ ج .363/5
( )173ايف قدامسا الكافيا ج .467/2كايف قدامسا المغني ،ج.381/5
( )174ايف قدامسا الكافيا ج466/2
( )175ايف قدامسا المغنيا ج.379/5
( )176ايف قدامسا المغنيا ج.381/5
( )177ي ظر هتمش رقـ 127ا .129
( )178اسق ار ا الذخيرةا ج.256/6
( )179ايف مف اا المبدعا ج.363/5
( )180ايف قدامسا المغنيا ج.382/5
( )181اسمتكردما الحاوي الكبيرا ج535/70
( )182اؿ اسشيخا التكميل ص.103 -102
( )183اسمتكردما الحاوي الكبيرا ج.536/7
( )184ايف مف اا المبدعا ج.363/5
( )185اسمرجا اسنتيؽ ج .363/5
( )186ي ظر اسنكامش .133-131
( )187كهك غير اسم قكؿا كهك مػت ل يمىػف ق ػ يحتسػ اسػذم هػك ل يػ ا ىت ارضػ كاسييػكت كاسمػزارعا كيقتي ػ غيػر اسم قػكؿ اسػذم يمىػف
ق كهك ل

حتس ا ي ظر :ن يمتف يف لمر اسجمؿ (1204هػ) حاشية الجمل عمى منيج الطالبا دار اسفىرا ييركتا
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ج.168/3
( )188اسدنكق ا حاشية الدسوقيا ج .107/4كايف لتيػديفا حاشػية ابػن عابػدين .كج434 /8ا اس ػككما روضػة الطػالبينا ج/5
 .376كاسينكت ا شرح منتيى اإلراداتا ج.430 /2
( )189كاستو ي ػػس عف تمى ػػف ا و ػػت اسمت ػػتزؿ سن ػػـ م ػػف ال تف ػػتع يتسمت ػػتزؿ يػ ػ م ػػا ا تف ػػت ى ػػؿ اسمكا ػػا استػ ػ تح ػػكؿ دكف ذس ػػؾا ي ظ ػػر
اسىتنت ا بدائع الصنائعا ج292/2
( )190ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج434/8ا وال تن سشت يس كاسح تي ػس اسػذيف اشػترطكا اس قػؿ ي ظػر اس ػككما ركضػس اسطػتسييف
ج376/5ا اسينكت ا شرح المنتيىا ج.430/2

( )191اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسنيسا يتب اذا كهب ي ير اسرجؿ كهك يرىي ج.162/3
( )192اسذم يقنـ مت يمىف ال تفتع ي ي د قنمت كمػت ل يقنػـ ل يمىػف ال تفػتع يػ ي ػد قنػمت ا ي ظػر :ايػف لتيػديفا حاشػية ابػن
عابدينا ح .441/8
( )193اسشتئا مف اسم ؾ هك اسذم يم ؾ اسشرىت قي جز ا ىال يقدر ح ت

ىؿ عج از اسمم كؾا ي ظرا محمد يف محمد اسيتيرت

(ت 786هػػ)ا العنايػػة شػػرح اليدايػػةا دار اسفىػػر ييػركتا ج421/12ا تسترىػػس قيػػؿ قنػػمتنت يم ػػؾ ىػؿ كاحػػد مػػف اسكرتػػس ىػػال
ىؿ جز مف عج از استرىس.

يقدر ح ت مف اسميراث

( )194ايػػف لتيػػديفا حاشػػية ابػػن عابػػدينا ج .442/8كاسورش ػ ا شػػرح مختصػػر خميػػلا ج .102/ 7كاس ػػككما روضػػة الطػػالبين
ج .373/5كاسينكت ا شرح منتيى اإلراداتا ج.432/2
( )195ا سورش شرح مختصر خميلا ج .102/7كاسق ار ا الذخيرةا ج.231/6
( )196اس ككما روضة الطالبينا ج .373/5كاسشريي ي ا مغني المحتاجا .399/2
( )197اسينكت ا شرح منتيى اإلراداتا ج .432 /2كاسمرداكما اإلنصاؼا ج.130/7
( )198اسق ار ا اسذويرةا ج.231/6
( )199ركاد اسيوترما صحيح البخاريا ىتتب اسنيسا يتب مف رعل اسنيس اسغتئيسا ج.157/3
( )200ركاد اس نػػتئ ا سػػنن النسػػائي ،ىتػػتبا اسني ػ ا يػػتب هيػػس اسمشػػتعا 330/4ا عحمػػدا مسػػند أحمػػدا رقػػـا 7038ا 612/11
كحن ا ر ؤكط

اسمن دا .612/11

( )201ايف قدانسا المغنيا .383/5
( )202ي ظر هتمش ..156
( )203اسق ار ا الذخيرةا ج.229/6
( )204ايف قدام ا المغنيا ج.383/5
( )205ايف لتيػديفا حاشية ابن عابدينا ج .442/80كاسزي ػ ا نبيػين الحقػائؽا ج95/5ا ك قػؿ ايػف لتيػديف لػف ي ػض اسح فيػس
ج ؿ شرط اسقنمس شرط
( )206ظر عدسس اشتراط اسقيض

حس س قد اسنيسا ي ظرا ايف لتيديفا حاشية ابن عابدينا ج.442/8
اسمط ب اسنتيؽ.

( )207اسىتنت ا بدائع الصنائعا ج.120/6
( )208اسزي

ا تبين الحقائؽا ج.95/5

( )209اسىتنت ا بدائع الصنائعا ج.12/6
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( )210اسزي

ا تبيين الحقائؽا ج.95/5

( )212اسزي

ا تبيين الحقائؽا ج.93/5

( )211ايف قدامسا المغنيا ج.383/5
( )213ي ظر هتمش .200

( )214اسشريي ا معني المحتاجا ج .400/2كايف قدامسا المغنيا ج.3383/5
( )215ا

ترما أسنى المطالبا ج .482/2كايف قدامسا المغنيا ج.383/ 5
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