
بحث عليم محكم منشور 

لتصفح العدد كامال

#سلسلة_األبحاث_القضائي�ة_المحكمة ( 53 ) 

قسمة حقوق االنتفاع  
والمنافع والحقوق المعنوية

د. أحمد بن عبدالله الشاللي

في العدد الثاني عشر من مجلة قضاء

اضغط هنا

https://qadha.net/ar/books/43


 

قسمة حقوق االنتفاع واملنافع 

 والحقوق املعنوية 

 أحكام وتطبيقات

 

 إعداد

 الشاللي صـرد. أحمد بن عبداهللا بن نا

÷]<ÌÈ◊”e<‰œÀ÷]<‹äŒ<ª<Ç¬^äπ]<É^jâ˘]Ü{éÌ√Ë<<
ÌÈ⁄¯â˝]<ÅÁ√â<‡e<Ç€¶<›^⁄˝]<Ì√⁄^ú<

 



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١١٨ 
 

Ú������flÜ����‘fl@

ور أنفســنا شـــرإن احلمــد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن 
ئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي لـه، وأشـهد أن سـيو

يك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله، صـىل اهللا عليـه شـرال إله إال اهللا وحده ال 
 .  وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليام كثرياً

 أما بعد:

ا، فقـد شـرفإن ال يعة الغراء قد أولـت علـم الفـرائض والرتكـات اهتاممـاً كبـريً
ل ذلـك إىل صــيل قسمة املواريث بنفسه يف كتابه، ومل يوكل تفصـيبتف تكفل اهللا 

يعة من صـالة وزكـاة ونحوهـا، ومـا شـر، كام هو احلال يف كثري من أمور النبيه 
النفـوس، قـد فطـرت عـىل ذاك إال لعظم هذا العلم، وألنه متصل بـأمر عزيـز عـىل 

 حبه حبا مجاً؛ أال وهو املال.

يعة هذا املوضـوع اهـتاممهم، فـأفردوا فيـه املؤلفـات، شـرومن ثَم أوىل علامء ال
 واعتنوا بتعلمه وتعليمه، ودراسة أبوابه ومسائله، وحترير القول فيها.

ومن تلك األبواب التي اعتنى هبا أهل العلم (باب قسمة الرتكة)، فهـو ثمـرة 
الفــرائض، والغايــة منــه، وهــو بــاب ثريــة مســائله، تتجــدد بتجــدد أحــوال النــاس 

: قسمة احلقوق املعنويـة، التـي صـرومعامالهتم، ومما استجد من مسائله يف هذا الع
صار هلا انتشار واسع يف مجيع البالد اإلسالمية، وقد اشتغل كثري من أهل العلـم يف 

ل مسائلها، ومن تلـك املسـائل التـي صـيبحث حقيقة هذه احلقوق وأحكامها وتفا
بحثوها مسألة: مالية احلقوق وتوريثها، وقد بحثوا مسألة التوريـث يف اجلملـة، ومل 

 يفصلوا يف طريقة قسمة الرتكة إن كان فيها حق معنوي.
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ا ألمهية هذه املسألة، وعدم وجود كتابة فقهية مستقلة فيها؛ فقد عزمـت  ونظرً
ف إليهـا مـا شـاهبها مـن طريقـة قسـمة حقـوق ضــيعىل البحث يف مسـائلها، وأن أ

ـــ( ــث املوســوم ب ــاع، يف هــذا البح ــافع واالنتف ــافع املن قســمة حقــوق االنتفــاع واملن
 أن يسددين فيه للصواب. )، أسأل اهللا واحلقوق املعنوية، أحكام وتطبيقات

 وقد جاء هذا البحث يف: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

 :امت البحث كام ييلسـيوتق

 : وحتتوي عىل خطة البحث.املقدمة

 التمهيد: يف حقيقة حق االنتفاع واملنفعة، واحلق املعنوي. وفيه ثالثة مطالب.

ا، والفرق بينهام. وفيه املطلـب األول : تعريف االنتفاع واملنفعة لغةً واصطالحً
 مسألتان:

ا.  املسألة األوىل: تعريف حق االنتفاع واملنفعة لغةً واصطالحً

 الثانية: الفرق بني حق االنتفاع واملنفعة. املسألة

ا.املطلب الثاين  : تعريف احلق املعنوي لغةً واصطالحً

 : مالية املنفعة واحلق املعنوي. وفيه مسألتان:املطلب الثالث

 املسألة األوىل: مالية املنفعة.

 املسألة الثانية: مالية احلق املعنوي.

وفيـه  واحلقـوق املعنويـة (دراسـة نظريـة).املبحث األول: طريقة قسمة املنافع 
 مطلبان:

 : طريقة قسمة املنافع. وفيه مسألتان:املطلب األول

 املسألة األوىل: املهايأة.
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 املسألة الثانية: تأجري العني ذات املنفعة.

 : قسمة احلق املعنوي. وفيه ثالث مسائل:املطلب الثاين

 املسألة األوىل: قسمة الغلة.

 .ضـيقسمة الرتا املسألة الثانية:

 املسألة الثالثة: بيع احلقوق وقسمة ثمنها.

 وفيه مطلبان: املبحث الثاين: قسمة املنافع واحلقوق املعنوية (دراسة تطبيقية).

 : قسمة املنافع (دراسة تطبيقية).املطلب األول

 : قسمة احلقوق املعنوية (دراسة تطبيقية).املطلب الثاين

 تائج.. وحتتوي عىل أهم الناخلامتة

 فهرس املراجع.

 فهرس املوضوعات.

ويف اخلتــام أشــكر اجلمعيــة العلميــة القضــائية الســعودية؛ عــىل أن أتاحــت يل 
الــذي قامــت بتنظيمــه عــن (قســمة -الفرصــة بــأن أقــدم هــذا البحــث يف امللتقــى 

العلم، وخدمـة  شـروأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يبارك يف جهودهم يف ن -الرتكات)
 ، وأن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم.عيشـرالقضاء ال

ا إىل حسـن  واهللا أسأل أن يلهمني الصواب فيام أكتبه، وأن جيعل ما أرقمـه زادً
ا إىل يوم القدوم إليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل.صـريامل   عليه، وعتادً

 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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، يقـال: نفـع ضــر: مـأخوذان مـن النفـع، وهـو عكـس الاالنتفاع واملنفعة لغة
الوصـول إىل   : ن إىل مطلوبـه، فاالنتفـاعغريه إذا أفاده، وهـو مـا يتوصـل بـه اإلنسـا

ء  .)١(إذا وصل به إىل منفعته  : املنفعة، يقال: انتفع باليشّ

رف حق االنتفاع بأنه: وحق االنتفاع اصطالحاً  احلـق العينـي يف االنتفـاع «: عُ
ء؛ لـرده إىل صـاحبه عنـد هنايـة شــيط االحتفاظ بذات الشـرء مملوك للغري، بشـيب

 .)٢(»حق االنتفاع
 ويرد عىل هذا التعريف إيرادان:

أنــه ذكــر يف التعريــف كلمــة (االنتفــاع) التــي قصــد تعريفهــا، فعــرف  األول:
 االنتفاع بنفسه.

أنه ذكر يف التعريف أن املنتفَع به يكون مملوكاً للغري، ويرد عـىل هـذا االنتفـاع الثاين: 
 ة، وغريها.بام ال يملك أصالً، كاالنتفاع باجللوس يف املساجد، والطرق العام

ء شــيولذا فاألوفق أن يعرف حق االنتفاع بأنه: (احلق العينـي يف اسـتغالل ال
 غري اململوك للشخص، مع عدم قابلية هذا احلق لالنتقال للغري). 

                                           
)، ٢/١٨٧)، املحكـم واملحـيط األعظـم، مـادة (ف ن ع) مقلوبـة (٣/٦ينظر: مجهرة اللغـة، بـاب العـني والنـون ( )١(

 ).٢/٦١٨املصباح املنري، مادة (ن ف ع) (
 ).٥/١٨٦٢بحث بيع االسم التجاري، عجيل النشمي، جملة الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ( )٢(
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ــا ال ــد عرفه ا فق ــطالحً ــة اص ــا املنفع ـــيخسـروأم ــه   س ــوم «بأن ض يق ــرَ عَ
 .)١(»بالعني

ا هو  شــريف عني يمكـن لصـاحبه أن يبا صـي: حق شخوحق املنفعة اصطالحً
ـن غـريه مـن ذلـك بعـوض أو  استغالله بنفسه دون ملك رقبـة العـني، ولـه أن يمكِّ

 .)٢(بغريه

بــني ملــك املنفعــة  -)٥(وحنابلــة )٤(وشــافعية )٣(مــن مالكيــة-يفــرق اجلمهــور 
أعـم مـن حـق االنتفـاع، فمـن ملـك املنفعـة ملـك ، فملك املنفعة )٦(وحق االنتفاع

االنتفــاع واملعاوضــة، ومــن ملــك االنتفــاع مل يملــك املعاوضــة، وهــذا نــاتج عــن 
 التفريق بني اإلباحة وامللك.

 ويف اجلملة فإن ملك املنفعة خيتلف عن حق االنتفاع من وجهني:

 أن حق االنتفـاع أضـعف مـن ملـك املنفعـة، فمـن ملـك املنفعـة ملـك األول:
ف فيها ببيع أو إجـارة أو هبـة، بخـالف مـن ملـك االنتفـاع؛ فإنـه ال يملـك صـرالت
 .)٧(عليه صـرف فيه، بل هو قاصـرالت

                                           
 ).١١/٨٠املبسوط ( )١(
 ).١/١٨٧مستخلص من كالم القرايف يف الفرق بني املنفعة واالنتفاع يف كتاب الفروق (هذا التعريف  )٢(
 ).٢/٢٩٥ينظر: الفروق للقرايف ( )٣(
 ).١/٥٣١)، األشباه والنظائر للسـيوطي (٢/٤٠٦ينظر: املنثور للزركشـي ( )٤(
 ).١٩٧ينظر: القواعد البن رجب (ص: )٥(
فعة واالنتفاع. فللمنتفع أن ينتفع بنفسه، وله أن يملك غريه املنفعة، إال إذا وجد ير احلنفية أنه ال فرق بني حق الن )٦(

مــانع صـــريح مــن قبــل مالــك العــني، أو وجــد مــانع يقتضـــيه العــرف والعــادة. ينظــر: الفقــه اإلســالمي وأدلتــه 
)٥/٤٩٣.( 

 ).١/٥بدائع الفوائد ( )٧(



 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٢٣ 
 

أن ســبب حــق االنتفــاع أعــم مــن ســبب ملــك املنفعــة، فثبــوت حــق الثــاين: 
عند من قال: إهنا حـق -عىل العقود، بل يثبت بالعقود كالعارية  صـراالنتفاع ال يقت

ا باإلباحة األصلية، كاالنتفاع مـن الطـرق العامـة واملسـاجد، -انتفاع ، ويثبت أيضً
، أمـا املنفعـة ضـيوكذلك يثبت باإلذن من مالك خاص. كإباحة الطعام لل وف مثالً

 .)١(ابه ذلكة، أو باإلرث وما شصـيفال متلك إال بالعقود، أو بالو

ــاءً عــىل مــا تقــدم يتبــنيّ أن حــقّ االنتفــاع لــيس مــن احلقــوق التــي تنتقــل  وبن
، بل هو حق خاص بصاحبه، ينتفع به مدة استحقاقه له، ثم يـزول احلـق )٢(باإلرث

الباحـث عـىل البحــث يف  صــرقتسـيبانتهـاء مدتـه أو بمـوت صـاحبه، وعـىل هـذا ف
قسمة املنافع وقسمة احلقوق املعنوية، دون النظر يف مسألة قسمة حـق االنتفـاع؛ إذ 

 ال وجود هلا عىل أرض الواقع، واهللا أعلم.

]�t˜�ê\Â;�Ï∆’;ÍÊfi¬∏\;œ¢\;ÀÁÖ¬h;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

وربام مجع «: احلق واحد احلقوق واحلقاق، قال يف الصحاح: تعريف احلق لغةً 
. وللحق يف اللغة معانٍ كثرية، أخصها: أنه نقيض الباطـل، ويقـال: )٣(»عىل حقائق

، ويطلـق )٥(، ويطلق أيضاً عـىل املـال وامللـك)٤(حق األمر إذا ثبت وصدق ووجب
 .)٦(أيضاً عىل اليقني بعد الشك، وهو من أسامء اهللا تعاىل

                                           
 ).١/١٨٧الفروق للقرايف ( )١(
كام سـأبينه بـإذن -وال يؤثر عدم تفريق احلنفية بني حق االنتفاع وحق املنفعة؛ ألهنم ال جييزون املعاوضة عىل املنافع  )٢(

 وبناءً عىل هذا ال يرون انتقاهلا إىل ورثة امليت. -اهللا تعاىل يف مطلب مالية املنافع
)١/١٤٠( )٣.( 
)، املصـباح املنـري مـادة ١٠/٤٩)، لسـان العـرب، مـادة (حقـق) (٤/١٤٦٠ينظر: الصحاح يف اللغة مادة (حقـا) ( )٤(

 ).١/١٨٧)، املعجم الوسـيط مادة (حق) (٢/٤٢٦(حقق) (
 ).٨٧٤ينظر: القاموس املحيط (ص: )٥(
 ).١/١٥٥ينظر: إكامل اإلعالم بتثليث الكالم ( )٦(
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: عـرف احلـق يف االصـطالح بتعريفـات كثـرية، ال خيلـو كثـري  احلق اصطالحاً
خ عـيل شــيمنها من انتقاد، وأفضل ما وقعت عليه من تعريف للحق هو تعريـف ال

، فهـو يتميـز )١(»ما ثبت بإقرار الشارع، وأضـفى عليـه محايتـه«، وهو: اخلفيف 
ــبحانه ــوق اهللا س ــمل حق ــذلك يش ــة، وك ــة واملعنوي ــوق العيني ــع احلق ــموله مجي  بش
وحقوق العباد، وخيـرج مـا سـواها ممـا مل يعتـربه الفقهـاء مـن احلقـوق، فهـو جـامع 

 مانع، وكذلك يتميز باختصاره وسهولته وسالمته من التعقيدات اللغوية.

: اسـم منسـوب إىل معنـى، واملعنـى: هـو مـا لغـة وأما تعريف (املعنـوي) فهـو
ــ ــوي عك ــب، واملعن ــق والواج ــرة احل ــري، كفك ــذهن والتفك ــل بال ــادي يتّص س امل

 :)٣(وذلك أن احلقوق تنقسم إىل قسمني، )٢(والعيني

احلقوق العينية (املادية): وهي احلقوق التي تتعلق بعني معينـة،  القسم األول:
، كحــق ملــك )٤(ف فيهــا دون وســاطة أحــدصـــرة التشـــريــتمكن صــاحبها مــن مبا

 العني، وحق ملك منفعتها، وحق االختصاص ونحوه.

املعنويـة: وهـي احلقـوق التـي ال تتعلـق بأعيـان معينـة؛  احلقـوقالقسم الثاين: 
 .  )٥(فهي ال تتعلق بأمور مادية، بل هي متعلقة بأمور معنوية غري حمسوسة

  

                                           
 ).٦امللكية يف الشـريعة، للخفيف (ص: )١(
)، معجــم اللغــة العربيــة املعاصـــرة، مــادة (معنــى) ٧/٣٣٣ينظــر: تكملــة املعــاجم اللغويــة، مــادة (معنــى) ( )٢(

)٢/١٥٦٧.( 
هناك من يضـيف إىل هذا التقسـيم قسامً ثالثًا، وهو احلقوق الشخصـية، ويريدون هبا: احلقـوق التـي يقرهـا الشــرع  )٣(

ن، وذلك كحق كلٍّ من املتبايعني عىل اآلخر، فإن أحدمها يستحق عىل اآلخر أداء الثمن، واآلخـر يسـتحق لآلخري
 ).٢٦تسليم املبيع، وكل من هذين احلقني فعل. ينظر: املدخل إىل نظرية االلتزام للزرقا (ص:

 ).٢٧(ص: )، املدخل إىل نظرية االلتزام العامة للزرقا١٣ينظر: امللكية لعىل اخلفيف (ص: )٤(
 ).٢٦ينظر: املدخل إىل نظرية االلتزام للزرقا (ص: )٥(
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اوأما عن  فقد عرفت بعدة تعريفـات، ومـن  تعريف احلقوق املعنوية اصطالحً
ء غـري شـيسلطة عىل «له، فقد عرفه بأنه  خ عيل اخلفيف شـيأشهرها تعريف ال

مادي، هو ثمرة فكر صاحب احلق، أو خياله، أو نشاطه، كحق املؤلف فيام ابتدعـه 
مــن أفكــار علميــة، وحــق الفنــان يف مبتكراتــه الفنيــة، وحــق املخــرتع يف خمرتعاتــه 

 .)١(»الصناعية، وهكذا

ا من هذه احلقوق حقوق ذهنيـة،  واحلقـوق «وقد ذكر الدكتور السنهوري أن كثريً
ما اصطلح عىل تسـميته بامللكيـة األدبيـة والفنيّـة، واحلقـوق  الذهنية حق املؤلف، وهو

املتعلقة بالرسالة، وهي ما اصطلح عىل تسميتها بملكية الرسائل، وحق املخـرتع وهـو 
ما اصـطلح عـىل تسـميته بامللكيـة الصـناعية، واحلقـوق التـي تـرد عـىل مـا يتكـون منـه 

ــداول ا ــندات الت ــي وس ــميتها ه ــىل تس ــطلح ع ــي اص ــر، والت ـــ(امللكية املتج ــة ب لتجاري
ـا أهنـا حقـوق ذهنيـة . وهـذا مـا يؤيـده )٢(»التجارية). وجيمع ما بني هـذه احلقـوق مجيعً

 املعنى اللغوي لكلمة (املعنوي)، وأنه ما يتصل بالذهن والتفكري.

ÍÊfi¬∏\;œ¢\Â;Ï¬ fi∏\;ÏË’]Ÿ;Un’]m’\;f÷�∏\U;

 املنافع عىل قولني: اختلف أهل العلم يف مالية

 أن المنافع ليست بمال، بل هي ملك. القول األول:

 .)٣(وهذا مذهب احلنفية

                                           
 ).١٢امللكية، لعيل اخلفيف (ص: )١(
 ).٨/٢٧٦الوسـيط يف شـرح القانون املدين ( )٢(
)، وتبيــني احلقــائق ١/١٧٢)، وكشــف األســـرار عــن أصــول البــزدوي (١١/٧٨ينظــر: املبســوط للسـرخســـي ( )٣(

)٥/٢٣٤.( 
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 دليلهم:

ط املاليـة شــربنى احلنفيـة قـوهلم هـذا عـىل أصـلهم يف األمـوال، وهـو أن مـن 
ء شـــيانة الصـــيء إنــام تثبــت بــالتمول، والتمــول يعنــي شـــياالدخــار؛ إذ املاليــة لل

ـا، فعنـدما ختـرج  وادخاره لوقت احلاجة، واملنافع ال تبقـى زمـانني؛ لكوهنـا أعراضً
 .)١(، فال يتصور فيها التمولشـىمن حيز العدم إىل حيز الوجود تتال

بنقض هذا األصل يف اإلجارة ونحوها، فقد أجروا فيها العقود عىل ونوقش: 
 .)٢(املنافع، ولو مل تكن ماالً ما جاز املعاوضة عليها

 هو مالية المنافع المجردة. القول الثاني:

 .)٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب املالكية
 أدلتهم:

ع قد حكـم بكـون املنفعـة مـاالً عنـدما جعلهـا مقابلـة شـرأن ال الدليل األول:
باملال يف عقد اإلجارة، وهو من عقود املعاوضات املالية، وكذا عندما أجاز جعلهـا 

ا يف عقد النكاح  .)٦(مهرً
أن املنافع هلا حكم األعيان؛ ألنـه يصـح متليكهـا يف حـال احليـاة الدليل الثاين: 

 .)٧(وبعد املوت، وكذلك فإهنا تضمن باليد واإلتالف، ويكون عوضها عيناً وديناً 
                                           

يعتربون املنافع أمـواالً متقومـة إذا ورد عليهـا عقـد معاوضـة، كـام يف اإلجـارة، وذلـك عـىل خـالف غري أن احلنفية  )١(
)، وكشف األسـرار عن ٧٩، ١١/٧٨(القياس، وما كان عىل خالف القياس فغريه عليه ال يقاس. ينظر: املبسوط 

 ).٥/٢٣٤)، وتبيني احلقائق (١/١٧٢أصول البزدوي (
 ).٦/٦ينظر: املغني ( )٢(
 ).٣/٤٤٢ينظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري ( )٣(
 ).٢/٢)، ومغني املحتاج (٣/١٩٧)، واملنثور يف القواعد للزركشـي (١٣، ٥/١٢ينظر: روضة الطالبني ( )٤(
 ).٢/٢٤١ينظر: شـرح منتهى اإلرادات ( )٥(
 ).٢/٢ينظر: مغني املحتاج ( )٦(
 ).٦/٦ينظر: املغني ( )٧(
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 الراجح:

هو القول الثاين؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، وإجـابتهم عـىل  -واهللا أعلم-الراجح 
خ شـيمتأخري احلنفية إىل مالية املنافع، قال ال دليل القول األول، ولذا ذهب بعض

إن االجتهادين املـالكي والشـافعي؛ يعتـربان املنـافع أمـواالً : «مصطفى الزرقا 
 .)١(»كاألعيان بال فرق، وهذا هو األوجه

ــألة ــذه املس ــالف يف ه ــرات اخل ــن ثم ــافع  وم ــث املن ــرون توري ــة ال ي أن احلنفي
املجردة، فإذا مات املستأجر قبل انتهاء مدة اإلجارة فـإن العقـد ينتهـي بموتـه؛ ألن 
ا للجمهور الذين جيعلون الورثة حيلون حمـلَّ  املنفعة ليست ماالً حتى تورث، خالفً

 مورثهم حتى تنتهي مدة اإلجارة.

األصــل عنــد اإلمــام «النظــر:  يف تأســـيس قــال أبــو زيــد الدبوســـي احلنفــي 
ــد ابــن إدريــس الشــافعي  أن املنــافع بمنزلــة األعيــان  القرشـــي أيب عبــد اهللا حممَّ

القائمة، وعندنا بمنزلة األعيان يف جواز العقد عليها ال غري، أي عقـد اإلجـارة، وعـىل 
 .)٢(»هذا... قال الشافعي: إن اإلجارة ال تنقض بموت أحد العاقدين، وعندنا تنقض

مل تكن احلقوق املعنوية معروفة عند فقهـاء اإلسـالم األوائـل، بـل هـي وليـدة 
، ثـم )٣(ســية، فأول من سن هذه احلقوق هو القـانون الفرنصـرالثقافة الغربية املعا

انتقلــت بعــد ذلــك إىل القــوانني العربيــة، وصــار للحــق املعنــوي ماليــة يف األنظمــة 
 لقوانني يف العامل العريب.وا

                                           
 ).١/٢٦١املدخل الفقهي ( )١(
 ).٦٣-٦٢(ص: )٢(
 ).٥/١٨٦٢ينظر: بحث بيع االسم التجاري، عجيل النشمي، جملة الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ( )٣(
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عي يف مالية هذه احلقوق؛ فالبـد شـروإذا أراد الباحث أن يتوصل إىل الرأي ال
ه ليطبقهـا عـىل هـذه احلقـوق، وهـذا مـا تقـدم صــرله أن ينظر إىل حقيقة املال وعنا

 تم تسليط الضوء عليه يف هذه املسألة.سـياإلملاح إليه يف املسألة السابقة، و

 صــرء ال حيكـم بامليتـه إال إذا تـوافرت فيـه عناشـيعىل أن ال ينص أهل العلم
منها ما هو حمـل اتفـاق، ومنهـا مـا هـو حمـل خـالف بيـنهم،  صـرحمددة، وهذه العنا

ا ألن املقام ليس مقام بسط؛ فسأ يعة، مـع ســرإشـارة  صــر إىل هـذه العناشـريونظرً
 ح مواطن اخلالف والوفاق.ضـيتو

 يتوافر فيه أمران:فاملال عند احلنفية هو ما 

ا يمكن إحرازه وحيازته، فيخرجـون شـياملادية، فالبد أن يكون  األول: ئًا ماديًّ
 ط كاملنافع والديون.شـرعن معنى املالية كل ما ال يتحقق فيه هذا ال

ا، فلحـم شـيالتمول، فال يعترب الالثاين:  ء ماالً إال إن كان متموالً متوالً معتـادً
، وحبة القمح وقطرة املـاء  امليتة والطعام الفاسد ليسا بامل؛ ألهنام ال ينتفع هبام أصالً

ا ا معتادً  .)١(ليستا بامل؛ ألهنام ال ينتفع هبام انتفاعً

فـإهنم يوافقـون احلنفيـة يف  -)٤(وحنابلـة )٣(وشـافعية )٢(من مالكيـة-أما اجلمهور 
يكـون الشــيء  أن املال ال يكون مـاالً إال بـالتمول، ولكـنهم خيـالفوهنم يف اشـرتاط أن

 ماديًّا حياز، بل يرون أن املالية قد تكون يف األعيان، وقد تكون يف األعراض.

وبناءً عىل هذا يمكن ختريج مالية احلقوق املعنوية عىل هذه األقـوال؛ فأصـول 
، وهذه احلقوق هي أعراض وليست أعيانًا، فـال  احلنفية تأبى اعتبار األعراض ماالً

                                           
 ).٤/٥٠٢)، حاشـية ابن عابدين (٢/٢٧٨)، بدائع الصنائع (١١/٧٩ينظر: املبسوط ( )١(
 ).١٠/٣ينظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري ( )٢(
 ).٣٢٧ينظر: األشباه والنظائر للسـيوطي (ص: )٣(
 ). ٢/٥٩)، واإلقناع (٤/٢٧٠ينظر: اإلنصاف ( )٤(
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، وبناءً عىل قوهلم؛ فإنـه ال جيـوز املعاوضـة عليهـا يستقيم عند احلنفية أن ت عد أمواالً
 وال توريثها.

الً شـيأما اجلمهور فيكتفون يف احلكم باملالية باعتبار ال أي أن يكـون -ء متمـوَّ
عي بتملكـه ليحكمـوا بامليتـه، وهـذا مـا شــر، مـع اإلذن ال-ذا نفع مباح بال حاجة

 ينطبق عىل احلقوق.

ور؛ فإن احلقوق املعنوية جيري فيهـا اإلرث؛ لـدخوهلا يف وبناءً عىل قول اجلمه
مـن تـرك مـاالً : «عموم النصوص التي جتري اإلرث يف مجيع األموال، كقولـه 

يف احلديث عامة، تشمل كل ما يصـدق عليـه أنـه مـال، ومـن » ماالً «، و)١(»فلورثته
 ذلك املنافع واحلقوق املعنوية عند مجاهري أهل العلم. 

أن اخلالف يف مالية احلقوق جيري جمـر اخلـالف يف وخالصة القول هنا هو: 
مالية املنافع بني الفقهاء املتقدمني، وقـد تقـدم اخلـالف يف ذلـك، وأن الـراجح هـو 
مالية املنافع، وعىل هذا يكون الراجح هنا هو مالية احلقوق املعنوية؛ فيجوز بيعهـا، 

 ة هبا.صـيالو ، وجيوزوتنتقل باإلرث إىل ورثة امليت

ــاري  ــم التج ــا، كاالس ــاهرة فيه ــة ظ ــون املالي ــا تك ــا م ــة منه ــوق املعنوي واحلق
غـري ماليـة؛  صــروالعالمة التجارية للسلعة، وهناك بعض احلقوق حتتوي عـىل عنا
فهـي تتكـون مـن فال تقبـل املعاوضـة واإلرث، كحـق التـأليف، وحـق االخـرتاع؛ 

 عنصـرين:

 ديب).األديب (احلق األ صـرالعن األول:

الذي ال يصح انتقاله إىل الغري بأي طريقة من طـرق  صـيويراد به احلق الشخ

                                           
)، ورواه ٣/٩٧)، (٢٢٩٨رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع، رقـم ( )١(

 ).٣/١٢٣٧)، (١٦١٩مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك ماالً فلورثته، رقم (
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ة لصاحبه عـىل كتابـه أو اخرتاعـه، ومـن صـياالنتقال، فهو بمثابة االمتيازات الشخ
ه، شــرذلك حق أبوتـه عـىل مؤلفـه باسـتمرار نسـبته إليـه، وحقـه يف االمتنـاع عـن ن

ال تقبل االنتقال باإلرث، وهي ليسـت وحقه يف تعديله وتصحيحه، فهذه احلقوق 
 مرادة يف هذا البحث.

 املايل (حق االستغالل). صـرالعن الثاين:

وهو حق استغالل املؤلف لنتاجه ماليًّا، وذلك عن طريـق نقلـه إىل اجلمهـور، 
 شــر، ويكون عادة عن طريق االتفاق بـني املؤلـف والناشـروهو ما يسمى بحق الن

غلة بيع الكتـاب عـىل مـا يتفقـان  شـرفيقتسم املؤلف والنا، -يف حق التأليف مثالً -
ف صــربـثمن معلـوم، فيت شــرمجيـع حـق الن شــرعليه، وقـد يبيـع املؤلـف عـىل النا

ف املالك يف أمالكهم. فهذا احلق حق مايل يورث عـىل صـريف بيع الكتاب ت شـرالنا
 ، وهذا القسم هو موضوع بحثنا بإذن اهللا تعاىل.)١(فرائض اهللا 

                                           
 ).٢/١٦٠ينظر: فقه النوازل، لبكر أبو زيد ( )١(
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أن يقسم اإلرث بني الورثة، وكان مـن ضـمن الرتكـة منـافع  ضـيإذا أراد القا
 فإن للقاضـي حينئذٍ طريقتني:جمردة عن األعيان؛ 

 أن يقسم املنافع بني الورثة عن طريق املهايأة. الطريقة األوىل:  

أن يؤجر العني ذات املنفعة، ويقسـم األجـرة بـني الورثـة عـىل الطريقة الثانية: 
 فريضة اهللا تعاىل. 

 ل ذلك يف املسألتني التاليتني:صـيوتف

، وتســمى أيضــا )١(دفعــه لـهوتسـمى مهانــأة؛ ألن كـل واحــد هنـأ صــاحبه بـام 
، مأخوذة من التهايؤ، تفاعل من اهليئـة، وهـي هنـا بمعنـى -بتسهيل اهلمز-املهاياة 

، )٢(النوبة، يقال: هتايأ القوم. أي: جعلوا لكل واحـد هيئـة معلومـة، واملـراد النوبـة
يكني هييــئ الــدار شـــروقيــل ســميت (مهايــأة) مــن التهيئــة؛ ألن كــل واحــد مــن ال

يك يتهيأ لالنتفـاع بالـدار حـني فـراغ شـر، وقيل: من التهيؤ؛ ألن الالنتفاع صاحبه
 .)٣(يكه من االنتفاع هباشـر

                                           
 ).٥/٣٣٥ينظر: مواهب اجلليل شـرح خمتصـر خليل ( )١(
 ).٢/٦٥٤ي ء)، ( ـينظر: املصباح املنري، مادة (ه )٢(
 ).٣/٢٩٦ينظر: جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، باب امليم مع اهلاء، ( )٣(
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 ، وعرفهــا)١(»قســمة املنــافع عــىل التعاقــب والتنــاوب: «وهـي يف االصــطالح
 متعدد كدار، أو متحد ءشـي يف يكهشـر عن يكشـر كل اختصاص« بأهنا: املالكية

 .)٢(»معلوم زمن يف متعدد أو متحد ءشـي بمنفعة كدارين،

ــا: ــنة  حكمه ــاب والس ـــروعيتها الكت ــىل مش ــد دلَّ ع ا، وق ـــرعً ــائزة ش ــأة ج املهاي

º « ¼ ½ ¾ (واإلمجـاع، فمـن الكتـاب قولـه تعـاىل عـىل لسـان نبيـه صــالح: 
Ã Â Á À ¿(:ففيهــا داللـــة عــىل جـــواز املهايــأة الزمانيـــة]١٥٥[الشــعراء ،)٣( ،

 شـرع من قبلنا شـرع لنا مامل يرد شـرعنا بخالفه. واالستدالل هبذه اآلية مبني عىل أن

وأما دليلها مـن السـنة؛ فحـديث الرجـل الـذي خطـب تلـك املـرأة بـني يـدي 
 قال: نصف إزاري هـذا. قـال: » ماذا تصدقها؟!«: ، فقال رسول اهللا 

ما تصنع بـإزارك؟ إن لبسـته مل يكـن عليهـا منـه شــيء، وإن لبسـته مل يكـن عليـك «
 .)٥( املهايأةسـريوهذا تف. )٤(»شـيء!

وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة عىل جوازها، ومل يعرف اخلالف عن أحـد مـن 
قـد أمجعـت «ح جملـة األحكـام: شــرأهل العلـم املعتـربين، جـاء يف درر احلكـام يف 

 .)٦(»األئمة عىل جواز املهايأة

  
                                           

 ).٢٣٧التعريفات للجرجاين (ص: )١(
 ).١/٣٧٦شـرح حدود ابن عرفة ( )٢(
 ).٧/٢٣ينظر: بدائع الصنائع ( )٣(
)، وأخرجه مسلم، ٦/١٩٢)، (٥٠٣٠أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، رقم ( )٤(

كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديـد، وغـري ذلـك مـن قليـل وكثـري، واسـتحباب 
 ).٢/١٠٤٠)، (١٤٢٥سامئة درهم ملن ال جيحف به، رقم (كونه مخ

 ).٢٠/١٧٠ينظر: املبسوط ( )٥(
)٣/١٨٢( )٦.( 
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االجـتامع واملعنى كذلك يدل عىل جوازها؛ إذ احلاجة تدعو إليها، فقـد يتعـذر 
ار ضــرعىل االنتفاع، ففي املنع منها تعطيل للامل الذي ال يقبل القسـمة، ويف هـذا إ

 .)١(رضـرع جاء لتحقيق املصالح وإزالة الشـرباملستحقني، وال

: حمل املهايأة يف املنافع املشرتكة التي يمكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها؛ فـال حملها
، كأن يتفق الشـريكان يف الغـنم عـىل أن ينتفـع كـل تصح املهايأة يف األعيان والغالت

واحد منهام بألبان عدد معني منها، فاللبن عني ال تبقى بعـد االنتفـاع هبـا، فـال تصـح 
؛ ألن التهايؤ إنام جـاز ضــرورة؛ ألن املنـافع أعـراض )٢(املهايأة حينئذٍ باتفاق الفقهاء

زمـانني، فقسـمت قبـل وجودهـا ال متكن قسمتها بعد وجودها؛ إذ يستحيل أن تبقى 
بالتهايؤ يف حملها، أما األعيـان فإهنـا تبقـى ويمكـن أن تقسـم بـذواهتا، فـال حاجـة إىل 
التهايؤ يف قسـمتها؛ إذ قسـمة األعيـان أقـو مـن املهايـأة؛ ألن األوىل مجـع املنـافع يف 

 .)٣(زمان واحد عىل الدوام، والتهايؤ مجع املنافع عىل التعاقب بصفة وقتية

 مها: أقسا

 تنقسم املهايأة من حيث الزمان واملكان إىل قسمني:

 : املهايأة الزمانية.القسم األول

يكني عىل االنتفـاع بـالعني املشـرتكة مـدة شـروهي أن يتناوب كل واحد من ال
، وهــي غالبًــا مــا تكــون فــيام ال يقبــل القســمة، -عــىل قــدر ملكهــام-معلومــة 

ـــيكال ــأنس ــا، ك ــغرية ونحوه ــدور الص ــك ال ارات وال ـــريمل ــغرية ش ا ص يكان دارً

                                           
 ).٣/١٨٢ينظر: املرجع السابق ( )١(
)، فتوحـات الوهـاب ٤/٥٤)، الفروق (٤/٢٧٣)، املدونة (٧/٣٢)، بدائع الصنائع (٢٠/١٨٢ينظر: املبسوط ( )٢(

 ).٦/٣٧٤)، كشاف القناع (١١/٣٤٣)، اإلنصاف (٥/٣٧٥(
 ).٢٠/١٨٢ينظر: املبسوط ( )٣(
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ــة  ــون النوب ــم تك ــنة، ث ــكنى س ــد مــنهام س ــل واح ــكنى، لك ــا يف الس فيقتســامهنا زمنً
 .)١(لصاحبه

ويكيف احلنفية هذه املهايأة بأهنا إفراز مـن وجـه ومبادلـة مـن وجـه، فاملهـايئ 
 .)٢(يكه، فهي مبادلة من هذا الوجهشـرب صـيكاملستقرض لن

أهنا معاوضة؛ لـذا فـإهنم يمنعـون  )٥(احلنابلة )٤(والشافعية )٣(بينام ير املالكية
 من اإلجبار عليها كالبيع.

ط املهايأة الزمانية حتديد املدة؛ ألن تعيني الزمان يعرف به قدر االنتفـاع، شـرو
 .)٦( معلومة إال ببيان زمان معلومصـري به املنافع معلومة، وال تصـريفت

 .املهايأة املكانيةالقسم الثاين: 

ــن ال ــد م ــل واح ــتقل ك ــي أن يس ــة: ه ــأة املكاني ـــرواملهاي ـــريكني أو الش كاء ش
 .  )٧(كة يف عني املال بحاهلاشـرباالنتفاع ببعض معني من املال املشرتك، مع بقاء ال

ــزارع  ــرية، وامل ــدور الكب ــمة، كال ــل القس ــذي يقب ــرتك ال ــال املش ــا يف امل وحمله
عــىل أن يكــون ألحــدمها اجلهــة يكان يف بســتان كبــري شـــرونحوهــا، كــأن يشــرتك ال

املقدمة منه، ولآلخر اجلهة املـؤخرة منـه، أو يشـرتك اثنـان يف دار، فيتفقـان عـىل أن 
 .ضـيألحدمها اجلزء العلوي منها، ولآلخر الدور األر

                                           
 ).١١/٣٤٣)، اإلنصاف (٤/٥٤)، الفروق (٧/٣٢ينظر: بدائع الصنائع ( )١(
 ).٥/٢٨٦ق (ينظر: تبيني احلقائ )٢(
)، الشـرح الصـغري ٧/٤٠٥وذلك بأهنم جعلوها كاإلجارة، واإلجارة مبادلة من كل وجه. ينظر: مواهب اجلليل ( )٣(

)٢/٣٣٨.( 
 ).٤/٣٣٧ينظر: أسنى املطالب ( )٤(
 ).٣/٥٤٦ينظر: شـرح منتهى اإلرادات ( )٥(
 ).١/٣٧٧فة ()، شـرح حدود ابن عر٤/٥٤)، الفروق (١/٢٨٨ينظر: جممع الضامنات ( )٦(
 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى اإلرادات (٧/٢٤٨)، منح اجلليل (٧/٣١ينظر: بدائع الصنائع ( )٧(
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، وذلك ألهنـم ال يصـححون إجـارة املنـافع )١(وتكييفها أهنا إفراز عند احلنفية
والركــوب بــالركوب؛ لعــدم ماليــة املنفعــة بجنســها، كإجــارة الســكنى بالســكنى، 

 .)٢(عندهم
واجلمهور عىل أهنـا معاوضـة، فـال يفرقـون يف التكييـف بـني املهايـأة الزمانيـة 

 .  )٣(واملكانية
 وتنقسم املهايأة من حيث الرضا واإلجبار إىل قسمني:

 .ضـي: املهايأة بالرتاالقسم األول

ملنفعة املشرتكة، عىل التعاقـب أو وهي أن يتفق اثنان فأكثر عىل طرقة التهايؤ با
 .)٤(عىل التناوب مكانًا أو زمانًا. وقد اتفق الفقهاء عىل جواز هذا القسم

 .ضـي: املهايأة بالتقاالقسم الثاين

ــرب القا ــأن جي ــأة اإلجبــار، ب ــي مهاي ــب أحــد  ضـــيوه ــاءً عــىل طل ــا بن عليه
 بينهام: إما باملناوبة الزمانية، أو باملناوبة املكانية. ضـييكني، فيهايئ القاشـرال

ط أن يتحـد اجلـنس وتتفـق املنـافع، شــروهذا القسم جائز عند احلنفية فقط، ب
وأن تتعذر القسمة العينية، ويمثلون لذلك بالعني املشرتكة التـي ال تقبـل القسـمة، 

 املسـتأجرة التـي ال كاء، وكـذلك العـنيشــرفيجرب عىل التهايؤ فيها إذا طلبه أحد ال
 .)٥(يكنيشـريمكن االجتامع عىل االنتفاع هبا، كدار ال تسع إال لسكنى أحد ال

                                           
 ).٥/٢٨٦ينظر: تبيني احلقائق ( )١(
 ).٩راجع (ص: )٢(
)، شـرح منتهى اإلرادات ٤/٣٣٧)، أسنى املطالب (٢/٣٣٨)، الشـرح الصغري (٧/٤٠٥ينظر: مواهب اجلليل ( )٣(

)٣/٥٤٦.( 
)، أسنى املطالـب ٦/١٨٥)، شـرح خمتصـر خليل للخرشـي (٢/٤٩٦ينظر: جممع األهنر يف شـرح ملتقى األبحر ( )٤(

 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى اإلرادات (٤/٣٣٧(
 ).٢/٤٩٦ينظر: جممع األهنر ( )٥(
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وأما إن اختلف اجلنس كدار وأرض، أو تفاوتت املنفعة، كدار تقسـم مهايـأة؛ 
، فـال يصـح  ليكون بعضها حصة للسكنى والبعض اآلخر حصة لالسـتغالل مـثالً

 .ضـية املهايأة إال بالرتااإلجبار حينئذٍ وال سبيل إىل قسم
إىل أنه ال  -)٣(، وحنابلة)٢(، وشافعية)١(من مالكية-وذهب مجاهري أهل العلم 

جيرب عىل املهايأة من أباها، قبلت العني القسمة العينية أم مل تقبلها، اتفقت املنفعة أم 
 اختلفت.

وتـوفرياً  كاء،شــروحجة احلنفية يف ذلك هو أن يف املهايأة حتقيقاً للعدل بـني ال
 .)٤(»ال ضـرر وال ضـرار«يقول:  ر، والنبي ضـرملصلحتهم، ويف االمتناع منها 

                                           
كـر ابـن ). وقد ذ٣/٤٩٨)، حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري (٦/١٨٥ينظر: شـرح خمتصـر خليل للخرشـي ( )١(

قدامة يف املغني أن املالكية يرون اإلجبار عىل املهايأة، ولكنهم ينصون يف كتـبهم عـىل عـدم اإلجبـار، ولعـل سـبب 
اللبس يف ذلك أهنم يذكرون املهايأة قسـيمة لقسمة الرتاضـي، ولـيس مـرادهم يف ذلـك أهنـا تكـون عـىل اإلجبـار، 

الذات واملهايأة متعلقة بملك املنافع، جاء يف شــرح خمتصــر وإنام مرادهم بذلك أن قسمة الرتاضـي متعلقة بملك 
يفهم من قوله: كاإلجارة. أن قسمة املهايأة إنام تكون بـرتاض، وهـو كـذلك، وال ينافيـه جعـل «خليل للخرشـي: 

 ).٦/١٨٥» (قسمة املراضاة قسـيامً هلا؛ ألهنا باعتبار تعلقها بملك الذات واملهايأة متعلقة بملك املنافع
ذكر البلقيني أن عدم اإلكراه عند الشافعية إنام هـو املنـافع اململوكـة بحـق امللـك يف العـني، أمـا اململوكـة بإجـارة أو  )٢(

وصـية فيجرب عـىل قسـمتها، وإن مل تكـن العـني قابلـة للقسـمة؛ إذ ال حـق للشــركة يف العـني. ولكـن ظـاهر كـالم 
وهو مع ذلك معرتف بأن ما قاله مناف ملا يأيت فيام «كر قوله: الشافعية عىل خالف قوله، قال يف حتفة املحتاج بعد ذ

ا إلخ  ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج (». إذا استأجرا أرضً
 ).٣/٥٤٦)، شـرح منتهى اإلرادات (١١/٢٤١ينظر: الفروع وصحيحه ( )٣(
)، وعبـد اهللا بـن اإلمـام ٣/٤٣٠)، (٢٣٤٠أخرجه ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضـر بجاره، رقم ( )٤(

 )٦/١٥٦)، (١١٧١٧)، والبيهقي، كتـاب الصـلح، بـاب ال ضــرر وال ضــرار، رقـم (٣٢٧-٥/٣٢٦أمحد يف زوائده (
)، ٢٣٤١ب من بنى يف حقه ما يضـر بجـاره، رقـم (من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه ابن ماجه كتاب األحكام، با

، وأخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك  من حـديث ابـن عبـاس )١/٣١٣) (٢٨٦٧)، وأمحد يف مسنده برقم (٣/٤٣٢(
،  مــن حــديث عائشــة )١٠٣٧مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري، وأخرجــه الطــرباين يف األوســط ( )٥٨-٢/٥٧(

مرسـالً عـن عمـرو بـن حييـى املـازين عـن أبيـه،  )١٠/١٥٧)، (٦/٦٩( ومن طريقه البيهقـي )٢/٧٤٥( وأخرجه مالك
واحلديث له طرق يقوي بعضها بعضاً، كام قال النووي يف األربعـني، وقـد حسـنه ابـن الصـالح بمجمـوع طرقـه، وقـال: 

. ينظـر: وقد تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا به. كام ضعفه ابن حزم، وابـن عبـد الـرب، وابـن القطـان، واملـزي، وغـريهم
 ).٣/٣٠)، بيان الوهم واإلهيام (٢٠/١٥٧)، التمهيد (٩/٢٨املحىل (
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وأمــا اجلمهــور فحجــتهم يف املنــع مــن اإلجبــار عليهــا هــو أن املهايــأة عنــدهم 
ب صـاحبه أو حصـته صــييكني ينتفـع بنشــربمعنى املعاوضـة، فكـل واحـد مـن ال

 .  )١(به أو حصتهصـيعنده لقاء انتفاع صاحبه بن

واحتجوا أيضا يف املنع من املهايأة الزمانية خاصـة بـأن حـق كـل واحـد مـنهام 
 .)٢(عاجل؛ فال جيوز تأخريه بغري رضاه

ــة  ــأة الزماني وقــد ذهــب صــاحب املحــرر مــن احلنابلــة إىل التفريــق بــني املهاي
ر فيهـا، بخـالف ضــرواملهايأة املكانية، فري اإلجبار عىل املكانيـة فقـط؛ النتفـاء ال

 .)٣(ر عىل من تتأخر نوبتهضـرانية؛ ففيها الزم

ــذي يظهــر يل ــت  -واهللا أعلــم- وال ــأة بقســميها معاوضــة وليس هــو أن املهاي
ا، وذلك لظهور معنى املبادلة فيها ال  ام يف املهايـأة الزمانيـة، وكـذلك فـإنام سـيإفرازً

تقدم بـأن امتنع احلنفية عن القول بأهنا معاوضة ألصلهم يف عدم مالية املنافع، وقد 
 .  )٤(الصواب هو القول بامليتها

هو أن األصل عدم اإلجبـار عـىل املهايـأة، بـل إن  -واهللا أعلم- وعىل هذا فالراجح
القاضـي يعرض املهايأة عـىل الشــركاء فـإن رضـوا، وإال مل جيـربهم عليهـا، وإنـام يقسـم 

 ادمة بإذن اهللا.املنفعة بينهم بطريقة أخر كام سـيتم توضـيح ذلك هذا يف املسألة الق

ـا  ويستثنى من هذا فيام لو كان يف تـرك املهايـأة ضــرر كبـري، كـأن تفـوت املنفعـة فوتً
ا، وال يستطيع القاضـي أن يقسـمها إال عـن طريـق املهايـأة؛ فلـه ذلـك، ولـو مل يـرضَ  تامًّ
ـزال  بعض الشـركاء، وذلك ألن عدم الرضـا هنـا فيـه إضــرار عـىل بعـض املـالك، وال يُ

                                           
 ).١٠/١١٤ينظر: املغني ( )١(
 ).١٠/١١٤املرجع السابق ( )٢(
 ).٢/٢١٦ينظر: املحرر ( )٣(
 ).١٠راجع (ص: )٤(
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 باملهايأة، ويف عدم الرضا تعنت يف استخدام احلق؛ لذا فـال يُلتفـت إليـه، وقـد الضـرر إال
نص الشافعية عىل أن للقاضـي أن جيرب عىل املهايـأة إن تعـذرت القسـمة إال هبـا، جـاء يف 

وإن أبـوا املهايـأة أجـربهم احلـاكم عـىل إجيـاره أو آجـره علـيهم سـنةً ومـا «حتفة املحتـاج 
 .  )١(»يع وحضـره كلهم أجربهم عىل املهايأة إن طلبها بعضهمقارهبا... فإن تعذر الب

 .)٢(فإن تنزعا فيمن يبدأ منهام باملهايأة الزمانية أقرع بينهام

 يكني أن يفسخ العقد يف أثنائه؟شـرإذا تقرر ما تقدم؛ فهل ألحد ال

إىل القول بأن قسمة املنافع غري الزمـة، وهـذا قـول  )٤(واحلنابلة )٣(ذهب الشافعية
ـــي ــأة الرتاض ــة يف مهاي ــن )٥(احلنفي ــة م ــم العاري ــدهم يف حك ــأة عن ــك ألن املهاي ، وذل

اجلهتني، فكل واحد منهام أعار صاحبه نصــيبه، فلكـل واحـد مـنهام أن يفسـخها متـى 
لـه ذلـك، وإن رجـع ف -يف املهايـأة الزمانيـة-شاء، فلو رجع أحدمها قبل استيفاء نوبته 

 .)٦(بعد استيفاء نوبته أعطى شـريكه نصـيبه من أجرة املثل لزمن انفراده باالنتفاع

وأما املالكية فذهبوا إىل التفريـق بـني املهايـأة الزمانيـة واملكانيـة، فـرأوا جـواز 
املكانية ولزوم الزمانية؛ وذلك ألهنم جيعلوهنا يف معنى اإلجارة من الطرفني، وهي 

 .)٧(عقد الزم

هو عدم لزوم املهايأة الزمانيـة إن مل يسـتوفِ أحـدٌ  -واهللا أعلم-والذي يظهر 
يك مل يـرضَ ببـذل حقـه مـن شــرنوبته، لكـن إن اسـتوفاها أحـدهم لزمـت؛ ألن ال

                                           
)١٠/٢٠٠( )١.( 
 ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٢(
 ).٨/٢٨٦)، هناية املحتاج (٨/١٩٥ينظر: روضة الطالبني ( )٣(
 ).٦/٣٧٤)، كشاف القناع (٣/٥٤٦ينظر: شـرح منتهى اإلرادات ( )٤(
 ).٤/٣٨٠)، اهلداية (٥/٤٨٤بدائع الصنائع ( )٥(
 ).٦/٣٧٤ينظر: كشاف القناع ( )٦(
)٣/٦٦١( )٧.( 
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يكه، وأن تكون له النوبـة بعـد ذلـك، وقـد ال يـرضَ شـراملنفعة إال يف مقابل منفعة 
بعيد؛ ألن معنى املعاوضة ظاهر هنـا بخـالف بالعوض املايل، وقياسها عىل العارية 

خ تقي الدين ابن تيمية، فاملهايـأة الزمانيـة ال تنفسـخ شـيالعارية، وهذا هو اختيار ال
 . واهللا أعلم.)١(الدور، ويستويف كل واحد حقه ضـيعنده حتى ينق

املنـافع؛  عىل أن املهايأة ليست حالًّ هنائيًّـا يف قسـمة وجيدر التنبيه يف هناية هذه املسألة
فهي طريقة ناجعة يف قسـمة املنـافع املؤقتـة، كاإلجـارة وغريهـا، ولكنهـا حـل مؤقـت يف 

 قسمة املنافع الدائمة، فالبد من قسمة املنفعة بعد ذلك بطريقة أخر غريها. 

ايأة؛ فـإن للقاضــي أن جيـربهم عـىل إذا رفض الورثة اقتسام املنفعة عن طريق امله
، )٢(تأجري العني، أو يؤجرها هو، ويقسم األجرة بينهم، وهـذا مـا نـص عليـه الشـافعية

، ويمكـن أن خيـرج عـىل قـول املالكيـة يف اإلجبـار )٣(وقال به بعض احلنابلة كـابن البنـا
 .)٤(بيع السلعة التي ال يمكن قسمتها عند طلب بعض الشـركاء

 الشافعية عدم إطالة مدة اإلجارة، فيقولون: ال تتجاوز السنة؛ الحـتامل وير
 .)٥(أن يصطلحوا عىل املهايأة قريبًا، وهي أوىل من اإلجبار عىل التأجري

وتكون اإلجارة عىل من هو أصلح إن تعـدد الطـالبون، فيقـام مـزاد عليهـا إن 
 .)٦(احتاج احلاكم إىل ذلك

                                           
)١( ) الكرب ٥/٥٦٨ينظر: الفتاو.( 
 ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٢(
 ).١١/٣٣٩ينظر: اإلنصاف ( )٣(
 ).٧/٣٤٧ينظر: التاج واإلكليل ( )٤(
 ).٦/٣٣٨)، مغني املحتاج (١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٥(
 ).١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٦(
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 أن يؤجر العني عىل بعض الورثة؟ ضـيوهل للقا

اختلف الفقهاء الشـافعية يف ذلـك، فمـنهم مـن منـع مـن ذلـك، وحجـتهم يف 
ر إال عـىل أجنبـي ضـيذلك أن هذا يف ، )١(إىل النزاع، فحسـامً ملـادة اخلـالف ال يـؤجّ

ا من ذلك، بل إن الوارث أوىل من األجنبي يف ذلك   .)٢(ومنهم من مل يرَ مانعً

لوارث هنا حكمه حكـم األجنبـي، لـه أن يزايـد عـىل إجـارة والذي يظهر أن ا
أن  ضــيالسلعة، فإن أعطى هبا ثمنًا أكثر من غريه فهو أوىل هبا، ولكن إن رأ القا

 استئجار بعض الورثة قد يؤدي إىل نزاع بينهم؛ فله أال يؤجر إال عىل أجنبي.

ثمـة أجنبـي  فإن طلب كل واحد من الورثة أن يستأجر ما عدا نصــيبه، فـإن كـان
 .)٣(يستأجر كامل العني؛ فهو أوىل، وإال فيقرع بينهام كام نص الشافعية عىل ذلك

ÍÊfi¬∏\;œ¢\;Ï⁄âÕ;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

أن يقسم تركة حتتوي عىل حقوق معنوية من حـق تـأليف أو  ضـيإذا أراد القا
براءة اخرتاع أو اسم جتاري ونحوها؛ فإن له حينئذٍ ثالث طرق: إما أن يقسـم غلـة 
احلق املعنوي بني الورثة، أو أن يقسم احلقوق بينهم قسمة اختيار، أو أن يبيع احلـق 

 املسائل التالية:ل ذلك عىل يف صـياملعنوي، ثم يقسم ثمنه عىل الورثة، وتف

غلة احلق املعنوي بني الورثة، كام يقسم غلـة العـني  ضـيوذلك بأن يقسم القا
ا، صـياملؤجرة، وغلة الوقف عليهم، فيبقى ن ب كـل وارث يف احلـق املعنـوي مشـاعً

 وتكون القسمة يف الغلة.

                                           
 ).١٠/٢٠٠املرجع السابق ( )١(
)١١/٣٣٩( )٢.( 
 ).١٠/٢٠٠ينظر: حتفة املحتاج ( )٣(
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، بل إن كل غل ة للحـق تقسـم بـني الورثـة وهذه الطريقة ال حتتاج إىل حكم قاضٍ
ولو قبل أن ترفع إىل القضاء، وقسمة الغلة هنا قسمة إجبار؛ فهي يف واقع األمـر إفـراز 

 لنصـيب كل وارث منها، فال حيق لوارثٍ أن يرفض قسمتها بعد ظهورها.

؛ فـإن إذا طالب بعض الورثـة بقسـمة احلقـوق وعـدم االكتفـاء بقسـمة غلتهـا
احلــق حينئــذ ينــزل منزلــة العــني، ويضــم إىل غــريه مــن أعيــان الرتكــة، وللورثــة أن 

 .  يقتسموا احلقوق مع غريها قسمة تراضٍ

عند الفقهاء تكون يف غـري املثليـات، وال حتتـاج القسـمة إىل  ضـيوقسمة الرتا
 ، بل للورثة أن يقتسموها بينهم عىل ما يتفقون عليـه، فـإذا كـان مـن)١(حكم حاكم

مع غـريه مـن أعيـان الرتكـة مـن عقـارات  صـرتركة امليت مثالً اسم جتاري، فإنه حي
روض جتارة وغريها، ثم يقتسـمها الورثـة بيـنهم بالقيمـة عـىل قسـمة اهللا  ونقود وعَ

 تعاىل بالطريقة التي يروهنا.

يثبت فيهـا مـا يثبـت  )٤(، واحلنابلة)٣(واملالكية )٢(وهذه القسمة بيع عند احلنفية
 .)٥(ط، وغبن، ورد بعيب؛ ألهنا معاوضةشـرن األحكام من خيار جملس، وفيه م

  

                                           
)، أسـنى املطالـب ١/٣٧٣)، شــرح حـدود ابـن عرفـة (٥/٣٣٥)، مواهب اجلليل (٧/١٩ينظر: بدائع الصنائع ( )١(

 ).٨/٢٢٨)، املبدع (١١/٤٨٨)، الشـرح الكبري (٤/٣٣٧(
 ).٧/١٩ينظر: بدائع الصنائع ( )٢(
 ).٥/٣٣٥ينظر: مواهب اجلليل ( )٣(
 ).٣/٢٠٣ينظر: كشاف القناع ( )٤(
 ).١١/٤٩٠ينظر: الشـرح الكبري ( )٥(
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وير الشافعية أن القسمة هنا إفراز لألنصبة، ومتييـز لألمـالك إال إن كـان هنـاك 
ا)١(رد من مال أجنبي  ؛ ألن املعاوضة ال تثبت إال هبذه الصورة.)٢(؛ فتكون بيعً

إذ املعاوضة ظاهرة فيهـا، ولـو  أن القسمة هنا بيع؛ -واهللا أعلم-والذي يظهر 
 .ضـيمل يكن ثمة مال أجنبي، ولو كانت جمرد إفراز ملا اشرتط الرتا

وعىل هذا فإنه يثبت هلا أحكام البيع، فإذا متت فليس ألحـد مـن األطـراف أن 
 ط أو عيب يرد بسببه.شـريفسخها إال برضا البقية، إال إن كان هناك غبن أو 

؛ فهـل ضــيإذا طالب الورثة بقسمة احلقوق املعنوية، ومل يرضوا بقسـمة الرتا
أن يبيع احلق املعنوي يف مزاد أو غريه، ثم يوزع ثمنـه عـىل الورثـة، وإن مل  ضـيللقا

 يرض بعض الورثة بالبيع؟ 

إىل جواز بيع ما ال يقسـم قسـمة إجبـار إن امتنـع الورثـة عـن  )٣(ذهب احلنابلة
يف وجـه -، ويمكن أن خيرج للشافعية وجه عىل هذا، فقد قـال الشـافعية ضـيالرتا

كاء بـأن يقتسـموها شـربجواز بيع العني ذات املنفعة املشرتكة إن رفض ال -عندهم
هايـأة أجـربهم احلـاكم وإن أبـوا امل«مهايأة، وتعذر تأجريها، جاء يف حتفة املحتـاج: 

عــىل إجيــاره... فــإن تعــذر إجيــاره أي: ال لكســاد يــزول عــن قــرب عــادة كــام بحثــه 
 .  )٤(»بعضهم، قال ابن الصالح: باعه لتعينه. واعتمده األذرعي

                                           
والرد: هو أن يقتسم اثنان قسمة غري متساوية بحيث يكون عىل الذي يأخـذ النصــيب الزائـد أن يـرد عـىل شــريكه  )١(

أن يكـون يف أحـد جـانبي األرض بئـر أو شـجر أو يف الـدار بيـت ال يمكـن "قيمة حقه يف تلك الزيادة. وصورته: 
 أن يـرد مـن يأخـذ ذلـك اجلانـب تلـك قسمته فتضبط قيمة ما اختص ذلك اجلانب به وتقسم األرض والدار عـىل

 ).٥٦١ينظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار (ص: "القيمة
 ).٤/٣٣٧ينظر: أسنى املطالب ( )٢(
 ). ٤/٤١٢)، اإلقناع (١١/٣٣٥ينظر: اإلنصاف ( )٣(
)١٠/٢٠٠( )٤.( 
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وذهب املالكية إىل جواز اإلجبار عىل بيع السلعة التي ال تقسم قسـمة إجبـار، 
للتجارة، فإن كانـت متخـذة لـذلك،  ط أال تكون متخذة لالستغالل، أوشـرلكن ب

، وإنام تقسم الغلة  ال حيكـم : «، قال ابن رشـد -كاملسألة األوىل-فال بيع حينئذٍ
، ضــراك إال فـيام التشـارك فيـه شــرببيع ما ال ينقسم إذا دعا إىل ذلك أحد األ ر بـنيّ

 .)١(»كالدار واحلائط، وأما مثل احلامم والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فال

عىل هذا فـإن املالكيـة ال يقولـون بجـواز بيـع احلقـوق املعنويـة؛ ألهنـا تتخـذ و
يف احلقوق املعنوية عىل  ضـيون نظر القاصـرلالستغالل، وهلا غلة، وعليه فإهنم يق

 .ضـيأمرين فقط، إما قسمة الغلة، أو قسمة الرتا

إىل املنــع مــن اإلجبــار عــىل البيــع، وهــو املعتمــد عنــد  )٢(وذهــب احلنفيــة
كاء كاملو األهليـة، شـر؛ ألن ال)٤(خ اإلسالم ابن تيميةشـي، وهو اختيار )٣(الشافعية

وال حــق لغــريهم يف العــني، فهــم يــرون أن العــني إن مل تكــن قابلــة للقســمة؛ فــإن 
 كاء أن يتقاسموا منفعتها عىل التهايؤ كام تقدم.شـرلل

أن يبيـع احلـق املعنـوي إن مل  ضـيهو أنه ليس للقا -واهللا أعلم-ظهر والذي ي
كاء بذلك، بل يكون حال احلـق املعنـوي كحـال املسـتغالت، بـل شـريرض مجيع ال

نتفـع مـن غـري غلتـه، فالـدور التـي تـؤجر مـثالً قـد  هو أوىل منها؛ ألن املستغل قد يُ
فمنفعتــه مقصــورة يف  ينتفــع مالكهــا بــأن يســكنها بنفســه، بخــالف احلــق املعنــوي،

                                           
 ).٧/٣٧٤التاج واإلكليل ( )١(
ناع عن شـيخ اإلسالم أن مذهب احلنفية اإلجبار عىل البيع، فقال: ). وقد نقل يف اإلق٧/٢٠ينظر: بدائع الصنائع ( )٢(

ا، قال الشـيخ: وهو مذهب أيب حنيفـة ومالـك وأمحـد« ). ولكـن ٤/٤١٢» (فإن أبى بيع عليهام، وقسم الثمن نصً
 احلنفية ينصون يف كتبهم عىل خالف ذلك.

 ).٤/٣٣١ينظر: أسنى املطالب ( )٣(
 ).١١/٣٣٥ينظر: اإلنصاف ( )٤(
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ا  غلته، فال معنى لإلجبار عىل البيع مع إمكان قسـمتها، ويكـون ملـك احلـق مشـاعً
 به من اإلرث.صـيبني الورثة كل عىل حسب ن

ا أن احلنابلة ال خيالفون يف هذا؛ إذ إهنم يوجبون البيع فـيام يف بقـاء  ويظهر أيضً
هـذه املسـألة حتـت  ب كاء، حيث ذكر ابن رجشـرار ألحد الضـراكة فيه إشـرال

ة أو إبقـاء ضــريكان يف عني مال أو منفعة إذا كانا حمتاجني إىل دفـع مشـرال«قاعدة: 
ا يف )١(»منفعة؛ أجرب أحدمها عىل موافقة اآلخر ، ومن املعلـوم أن بقـاء امللـك مشـاعً

 ة فيه.ضـراحلق املعنوي ال م

ا عند طلب بعـض  كاء خمـالف شــرالوعىل هذا يتبنيّ أن بيع احلق املعنوي جربً
به املشـاع، دون إجبـار البقيـة. واهللا صــييك أن يبيع نشـرللمذاهب األربعة، فلكل 

 أعلم.

 

                                           
)٢/٨٩( )١.( 
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@Ô„br€a@szjΩa@
HÚÓ‘Ój�m@ÚçaâÖI@ÚÌÏ‰»Ωa@÷Ï‘ßaÎ@…œb‰Ωa@Ú‡é”@

CÏËŒËe�h;Ïà\ÑÄD;√…]fi∏\;Ï⁄âÕ;UÿÂ¯\;f÷�∏\U;

املـادة «العـدل جاء يف الئحـة قسـمت األمـوال املشـرتكة الصـادرة عـن وزارة 
كاء أثناء دعـو القسـمة أن يقتسـموا منـافع املـال املشـرتك مهايـأةً شـرالسادسة: لل

حتى تتم القسـمة، وإذا تعـذر االتفـاق عـىل ذلـك؛ فعـىل الـدائرة أن حتكـم بـه عنـد 
 .  )١(»االقتضاء

 فيلحظ يف هذه املادة ما ييل:

: نتظر قسـمتها، ولـذا أن القسمة هنا تكون ملنافع األعيان اململوكة، ال أوالً تي يُ
 فقد نصت املادة عىل أن املهايأة تكون إىل حني االنتهاء من قسمة األعيان.

 كاء.شـرنصت املادة عىل أن القسمة ال تكون إال بطلبٍ من الثانيًا: 

ــا: ــض ال ثالثً ــض بع ـــرإذا رف ــد ش ــا عن ــم هب ــدائرة أن حتك ــإن لل ــأة ف كاء املهاي
، ولـو ضــيتنص عىل أحقيـة الـدائرة بقسـمة التقااالقتضاء، وهو ما يعني أن املادة 

 رفض البعض، لكن ذلك راجع القتضاء املصلحة.

ـا اسـتأجره مـدة   ٥لو هلك هالك عن أربعة أبناء وبنتني، ومما خلفه حمالًّ جتاريًّ
 سنوات، وقد طالب الورثة بالقسمة، فكيف تقسم؟

، لكل ابـن ذكـر سـهامن، ولكـل بنـت سـهم واحـد، ١٠سألة من أصل هذه امل
                                           

 هـ.١٩/٥/١٤٣٩الئحة قسمة األموال املشرتكة، الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ  )١(
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فإذا طالب الورثة أن يقتسموا هذا املحل مهايأة؛ فـإن لكـل ابـن أن ينتفـع مـن هـذا 
املحل سنة واحدة، ولكل بنـت أن تنتفـع بـه سـتة أشـهر، فـإن اتفقـوا عـىل املهايـأة، 

 واختلفوا فيمن يبدأ؛ فإنه يُقرع بينهم.

ـا وإن استوىف أحدهم نوب ته؛ فليس له أن يفسخ العقد، بـل يكـون العقـد الزمً
 يف حقه، أما من مل يستوفِ نوبته؛ فله املطالبة بفسخ العقد، وقسمتها بغري املهايأة.

ا ملدة  سـنوات  ٤لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، ومما خلفه بيتًا مستأجرً
) ريال، فطالـب ٦٠٠,٠٠٠ل، ومزرعة مستأجرة ملدة سنتني بـ() ريا٢٠٠,٠٠٠بـ(

 الورثة بقسمة املنافع بينهم قسمة مكانية؛ فكيف تقسم؟!

ولـألخ الشـقيق  -سـهم واحـد-أصل هذه املسألة من أربعة، للزوجـة الربـع 
، فــإن اتفقــوا عــىل أن تســتويف الزوجــة منفعــة البيــت، وأن -ثالثــة أســهم-البــاقي 

املزرعة فـال إشـكال يف ذلـك، وهـذه هـي املهايـأة املكانيـة، وال يستويف األخ منفعة 
 .ضـيتكون إال بالرتا

لو هلك عن أربعة أبناء وثالث بنات، وخلف بيتًا استأجره مـدة عشــر سـنوات، 
 ف يقسم بينهم؟وقد اختصم الورثة فيه، ورفضوا أن يقتسموه مهايأة، فكي

 ، لكل ابن سهامن، ولكل بنت سهم.١١أصل هذه املسألة من 

بعرض البيت لإلجيار، واألوىل أن يؤجره سـنة  ضـيففي هذه احلالة يقوم القا
واحدة، وجيدد العقد إذا انتهت السنة، ويؤجره عىل من هو أصـلح بـأن يعرضـه يف 

أو من غـريهم، فـإذا أجـره  مزاد، فمن يزيد أوىل باالستئجار، سواء كان من الورثة
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) ٨٠٠٠) ريال يف السنة فإهنا تقسـم عـىل الورثـة، لكـل ابـن (٤٤٠٠٠بـ( ضـيالقا
) ريال، فإن رضوا باملهايأة بينهم بعد ذلـك؛ فإنـه يكـون ٤٠٠٠ريال، ولكل بنت (

 بعد انتهاء عقد اإلجارة.

CÏËŒËe�h;Ïà\ÑÄD;ÏÁÊfi¬∏\;–ÊŒ¢\;Ï⁄âÕ;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

لو هلك هالك عن أب وأم وزوجة وبنت، وخلف تركة منها كتب مطبوعـة، 
 ألف ريال، فكيف تقسم بينهم؟ ٤٨مجلة غلتها السنوية 

 ٣أســهم، وللزوجــة  ٤أســهم، ولــألم  ٥، لــألب ٢٤أصــل هــذه املســألة مــن 
، فتقسم الغلة بينهم كل عىل ح ١٢أسهم، وللبنت   سب أسهمه.سهامً

آالف ريــال،  ٦آالف ريــال، وللزوجــة  ٨آالف ريــال، ولــألم  ١٠فلــألب 
 ألف ريال. ٢٤وللبنت 

ألـف ريـال، وعالمـةً  ٢٠٠لو هلك هالـك عـن ابنـني، وخلَّـف تركـةً قـدرها 
 بالقسمة؛ فكيف تقسم بينهم؟ألف ريال، وطالب الورثة  ١٠٠جتاريةً قيمتها 

ــة عــىل أن يكــون ألحــدمها  ضـــىإن ترا ــال مــن الرتكــة،  ١٥٠الورث ــف ري أل
ألف ريـال مـع العالمـة التجاريـة فلهـم ذلـك، وال جيـربون عـىل هـذه  ٥٠ولآلخر 

 .ضـيالقسمة، بل يشرتط فيها الرتا

ـا أو عيبًـا؛ ثبـت خيـار الغـبن والعيـب فيـه، ا فاحشً  فإن ثبـت أن يف العقـد غبنـً
وكذلك التدليس، وإن انتفت مجيع اخليارات؛ لزمت القسمة، ولـيس ألحـدمها أن 

  يرتاجع إال برضا اآلخر. 
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®a����∑b�����Ú@

ــه الظــاهرة  ــىل نعم ا ع ــبحانه أوالً وآخــرً ــد اهللا س ــذا البحــث أمح ــام ه يف خت
 والباطنة، وأشكره عىل ما منَّ به عيل من إمتام هذا البحث.

 إليه الباحث من النتائج يف الدراسة النظرية:وفيام ييل أهمّ ما توصل 

أن املنافع واحلقوق املعنوية تورث، بخالف حـق االنتفـاع؛ فإنـه ال ينتقـل  -١
 إىل الغري ال ببيع وال بإرث وال بغريه.

 قسمة املنفعة؛ فله طريقتان: ضـيإذا أراد القا -٢

، وهي إما زمان .الطريقة األوىل: أن يقسمها بني الورثة مهايأةً  يةً أو مكانيةً

م األجـرة بـني ســيالطريقة الثانيـة: تـأجري العـني املـراد قسـمة منفعتهـا، ثـم تق
 الورثة.

 ال حيكم باملهايأة إال إن تراضا الورثة، وال جيرب أحد عليها. -٣

كاء أن يفسـخها شــراملهايأة عقد جائز إال إن كانـت زمانيـة، وأراد أحـد ال -٤
 له ذلك.بعد أن استوىف نوبته؛ فال حيق 

ا  -٥ إن رفض بعض الورثة قسمة املهايأة؛ أجر احلاكم العني ذات املنفعة جربً
 بطلب بعض الورثة.

 إن أجر احلاكم العني؛ فإنه يؤجرها ملن هو أصلح، وإن كان من الورثة. -٦

 فله طريقتان:قسمة احلقوق املعنوية؛  ضـيإن أراد القا -٧

ا يف احلــق أن يقســم الغلــة عــىل الور الطريقــة األوىل: ثــة، ويبقــى امللــك مشــاعً
 املعنوي.
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. ضـىأن يرتاالطريقة الثانية:   الورثة عىل تقاسم احلقوق قسمة تراضٍ

بـني الورثـة؛ فهـي قسـمة الزمـة، حكمهـا حكـم  ضـيإن متت قسمة الرتا -٨
البيع، فليس ألحدهم الفسخ إال برضا اآلخر، إال إن كان هنـاك عيـب أو غـبن ممـا 

 يثبت اخليار يف البيع.

عــىل قســمة  ضـــيلــيس للحــاكم أن يبيــع احلــق املعنــوي عنــد عــدم الرتا -٩
ا، وتقسـم بيـنهم الغلـة، ولكـل ضـيالرتا واحـد ، بل يبقى ملـك كـل وارث مشـاعً

 منهم أن يبيع أسهمه يف احلق دون إجبار البقية.

يل تدوينه يف هـذا البحـث، فـإن كنـت قـد وفقـت يف ذلـك؛ فللـه  سـرهذا ما تي
أن جيعـل  احلمد واملنة، وإن كانت األخر فأستغفر اهللا العيل العظـيم، وأسـأله 

ا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ويبارك    .عميل هذا خالصً

 

 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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@âÖbñΩa…uaäΩa@

 زكريـا بـن حممـد بن زكريا املؤلف/ ح روض الطالبشـرأسنى املطالب يف  .١
 ة الرميل الكبري.شـيبريوت: دار الكتاب اإلسالمي، ومعه حا - األنصاري.

ــدين جــالل املؤلــف/ األشــباه والنظــائر .٢  )هـــ٩١١ :املتــوىف( وطيســـيال ال
 الطبعة: األوىل. - هـ١٤١١بريوت: دار الكتب العلمية،  -

 ســىمو بـن أمحـد بـن ســىمو املؤلف/ اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل .٣
 الســبكي ســـىهـــ). حتقيــق: عبــد اللطيــف حممــد مو٩٦٨(املتــوىف:  احلجــاوي

 لبنان: دار املعرفة. -بريوت  -

/ عالء الدين أبـو احلسـن عـيل بـن اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .٤
ــبيل. ــاحلي احلن ــقي الص ــرداوي الدمش ــليامن امل ــرتاث  - س ــاء ال ــريوت: دار إحي ب

 الطبعة الثانية. - العريب

/ أبو العباس شهاب الدين أمحد بـن إدريـس أنوار الربوق يف أنواء الفروق .٥
 بريوت: عامل الكتب. - بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف

/ عالء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن ائعشـرنائع يف ترتيب البدائع الص .٦
ــي ــاين احلنف ــد الكاس ــة،  - أمح ــب العلمي ــريوت: دار الكت ـــ ١٤٠٦ب   م١٩٨٦ -ه

 الطبعة الثانية. -

/ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم بدائع الفوائد .٧
 بريوت: دار الكتاب العريب. - اجلوزية

 



 

 والحقوق المعنوية قسمة حقوق االنتفاع والمنافع 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥١ 
 

 امللك عبد بن حممد بن عيل املؤلف/ واإلهيام يف كتاب األحكامبيان الوهم  .٨
. د: حتقيـق) هــ٦٢٨: املتـوىف( القطـان ابـن احلسـن أبو ،سـيالفا احلمريي الكتامي

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض: دار طيبة،  - ت سعيدآي سـنياحل

الكويــت: جملــة  - النشــمي جاســم عجيــل املؤلــف/ بيـع االســم التجــاري .٩
 العدد اخلامس. - هـ١٤٠٩جممع الفقه اإلسالمي، 

: املتـوىف( املـالكي املـواق اهللا عبد أبو املؤلف/ التاج واإلكليل ملختصـر خليـل .١٠
 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤-هـ١٤١٦بريوت: دار الكتب العلمية،  - )هـ٨٩٧

 حمجـن بـن عـيل بـن عـثامن املؤلـف/ ح كنـز الـدقائقشــرتبيني احلقـائق  .١١
ــارعي، القــاهرة: املطبعــة  - )هـــ ٧٤٣: املتــوىف( احلنفــي الزيلعــي الــدين فخــر الب

 الطبعة األوىل. - هـ١٣١٣بوالق،  -الكرب األمريية 

 أبــو الــدين اجســـر امللقــن ابــن املؤلــف/ حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج .١٢
 اهللا عبـد: حتقيق ،)هـ٨٠٤: املتوىف( يصـرامل الشافعي أمحد بن عيل بن عمر حفص

 الطبعة األوىل. - هـ١٤٠٦مكة املكرمة: دار حراء،  - اللحياين سعاف بن

بـريوت:  - اجلرجاين يفشـرال الزين عيل بن حممد بن عيل/ التعريفات .١٣
 الطبعة األوىل. - م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، 

ــانيد .١٤ ــاين واألس ــن املع ــأ م ــا يف املوط ــد مل ــو/ التمهي ــر أب ــف عم ــن يوس   ب
 الكبـري عبـد حممد حتقيق/ القرطبي النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد

األوقـاف والشـؤون املغـرب: وزارة عمـوم  - العلـوي أمحـد بـن مصطفى البكري
 هـ.١٣٨٧اإلسالمية، 

عبــد النبــي بــن عبــد  ضـــيالقا/ جــامع العلــوم يف اصــطالحات الفنــون .١٥
 الطبعة األوىل. - ـه١٤٢١بريوت: دار الكتب العلمية،  -الرسول األمحد نكري 



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٢ 
 

وسننه وأيامه  من أمور رسول اهللا  صـراجلامع املسند الصحيح املخت .١٦
حممــد بــن إســامعيل أبــو عبــداهللا البخــاري اجلعفــي  املؤلــف/ (صــحيح البخــاري)

بـريوت: دار طـوق النجـاة  - صـرالنا صـر) حتقيق: حممد زهري بن نا١٥٦(املتوىف:
الطبعـة  - هـ١٤٢٢فؤاد عبد الباقي)،  (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد

 األوىل.

رمـزي  حتقيـق/ األزدي دريـد بن احلسن بن حممد بكر أبو/ مجهرة اللغة .١٧
 الطبعة األوىل. - م١٩٨٧بريوت: دار العلم للماليني،  - منري بعلبكي

ـــيحا .١٨ ــىل الش ــوقي ع ـــرة الدس ــريش ــد/ ح الكب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــة ب  عرف
 الفكر.بريوت: دار  - املالكي الدسوقي

 صـالح بـن يـونس بن منصور املؤلف/ ح املنتهىشـردقائق أويل النهى ل .١٩
بـريوت: عـامل  - هــ)١٠٥١ احلنـبيل (املتـوىف: البهـويت إدريس بن حسن ابن الدين

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الكتب، 

 أمـني حممـد املؤلـف/ ة ابن عابـدين)شـيرد املحتار عىل الدر املختار (حا .٢٠
بـريوت:  - ).هــ١٢٥٢: املتوىف( احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن

 الطبعة الثانية. - م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الفكر، 

 فشــر بـن حييـى الدين حميي زكريا أبو/ روضة الطالبني وعمدة املفتني .٢١
عـامن: املكتـب اإلسـالمي،  -دمشـق -بـريوت - الشـاويش زهري حتقيق/ النووي
 الثالثة.الطبعة  - م١٩٩١-هـ١٤١٢

 املعـروف القزوينـي، يزيـد بـن حممد اهللا عبد أبو املؤلف/ سنن ابن ماجه .٢٢
القـاهرة: دار إحيـاء - هـ) حتقيق: حممد فـؤاد عبـد البـاقي٢٧٣(املتوىف:  ماجه بابن

 الكتب العربية.



 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٣ 
 

٢٣. ـــد املؤلـــف/ الســـنن الكـــرب ـــن أمح ـــن احلســــني ب ـــن عـــيل ب ــــى ب  موس
ردي جِ وْ ـــرَ  عبــد حممــد: حتقيــق) هـــ٤٥٨: املتــوىف( البيهقــي بكــر أبــو اخلراســاين، اخلُسْ

 الطبعة الثالثة. - م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤بريوت: دار الكتب العلمية،  - عطا القادر

 بـن حممـد بـن أمحـد الربكـات أيب/ ح الصغري عىل أقـرب املسـالكشـرال .٢٤
 القاهرة: دار املعارف. - وصفي كامل مصطفى حتقيق/ الدردير أمحد

 بـن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد املؤلف/ املقنع ح الكبري عىل متنشـرال .٢٥
القاهرة: دار  - هـ)٦٨٢شمس الدين (املتوىف:  الفرج، أبو احلنبيل، سـياملقد قدامة

 الكتاب العريب.

 شـــياخلر اهللا عبــد بــن حممــد املؤلــف/ شـــيخليــل للخر صـــرح خمتشــر .٢٦
 بريوت: دار الفكر للطباعة. - )هـ١١٠١: املتوىف( اهللا عبد أبو املالكي

 محـاد بـن إسـامعيل صــرن أبـو/ الصحاح (تاج اللغة وصـحاح العربيـة) .٢٧
بـريوت: دار العلـم للماليـني،  - عطار الغفور عبد أمحد حتقيق/ يبالفارا اجلوهري

 الطبعة الرابعة. - م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

ة شــيح مـنهج الطـالب (املعـروف بحاشــرح ضــيفتوحات الوهاب بتو .٢٨
 باجلمـل املعـروف األزهـري، العجييل منصور بن عمر بن سليامن املؤلف/ اجلمل)

 بريوت: دار الفكر. - )هـ١٢٠٤: املتوىف(

 شـمس اهللا، عبـد أبـو مفـرج، بـن حممـد بـن مفلـح بن حممد املؤلف/ الفروع .٢٩
هـ) حتقيق: عبـد اهللا بـن عبـد ٧٦٣ثم الصاحلي احلنبيل (املتوىف:  يالرامين املقدسـي الدين

 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤رسالة، بريوت: مؤسسة ال - املحسن الرتكي

دمشـــق: دار الفكـــر،  - / د. وهبـــة الـــزحييلالفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه .٣٠
 الطبعة الثانية. - م١٩٨٥-هـ١٤٠٥



 
 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية  
 أحكام وتطبيقات

 

 ١٥٤ 
 

دمشــق: مؤسســة الرســالة،  - بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زيــد/ فقــه النــوازل .٣١
 م.١٩٩٦ -ـه١٤١٦

ــاموس املحــيط .٣٢ ــو الــدين جمــد املؤلــف/ الق  يعقــوب بــن حممــد طــاهر أب
 - هـ) حتقيق: مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة٨١٧ي (املتوىف: الفريوزآباد

 الطبعة الثامنة. - م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر

  بــن أمحــد بــن الــرمحن عبــد الــدين زيــن املؤلــف/ القواعــد البــن رجــب .٣٣
المي، احلسن، بن رجب   هــ)٧٩٥ىف: املتـو( احلنـبيل الدمشـقي، ثـم البغدادي، السَ

 بريوت: دار الكتب العلمية. -

 الـدين صـالح بـن يـونس بـن منصـور املؤلـف/ كشاف القناع عن متن اإلقناع .٣٤
 بريوت: دار الكتب العلمية. - هـ)١٠٥١ احلنبيل (املتوىف: البهويت إدريس بن حسن ابن

 بـن أمحد بن العزيز عبد املؤلف/ ح أصول البزدويشـرار سـركشف األ .٣٥
بــريوت: دار الكتــاب - هـــ)٧٣٠لــدين البخــاري احلنفــي (املتــوىف: ا عــالء حممــد،

 اإلسالمي.

  بـــن حممـــد بـــن بكـــر أبـــو/ كفايـــة األخيـــار يف حـــل غايـــة االختصـــار .٣٦
 وحممـد بلطجـي احلميـد عبـد عـيل حتقيـق/ نيسـياحل معىل بن حريز بن املؤمن عبد

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤دمشق: دار اخلري،  - سليامن وهبي

/ حممد بن مكرم بـن عـيل، أبـو الفضـل، مجـال الـدين ابـن لسان العرب .٣٧
 هـ.١٤١٤بريوت: دار صادر،  - منظور

 ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم املؤلف/ ح املقنعشـراملبدع يف  .٣٨
ــح، ــو مفل ــحاق، أب ــان إس ــدين بره ــوىف( ال ـــ٨٨٤: املت ــب  - )ه ــريوت: دار الكت ب

 الطبعة األوىل. -م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، 



 

 قوق المعنوية قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والح
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٥ 
 

 ســيخسـرال األئمة شمس سهل أيب بن أمحد بن حممد املؤلف/ املبسوط .٣٩
 م. ١٩٩٣-هـ١٤١٤بريوت: دار املعرفة،  - )هـ٤٨٣: املتوىف(

  بـن السـالم عبـد/ أمحـد بـن حنبـلاملحرر يف الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام  .٤٠
 - الــدين جمــد الربكــات، أبــو احلــراين، تيميــة ابــن حممــد، بــن ضـــراخل بــن اهللا عبــد

 الطبعة الثانية. - م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الرياض: مكتبة املعارف، 

 دهســـي بــن إســامعيل بــن عــيل احلســن أبــو/ املحكــم واملحــيط األعظــم .٤١
 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بريوت: دار الكتب العلمية،  - سـياملر

 بـن الـرمحن عبـد أفندي بداماد يعرف/ جممع األهنر يف شـرح ملتقى األبحر .٤٢
 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. - زاده بشـيخي املدعو سليامن بن حممد

 احلنفـي البغـدادي حممـد بـن غـانم حممـد أبـو املؤلـف/ جممع الضـامنات .٤٣
 بريوت: دار الكتاب اإلسالمي. - )هـ١٠٣٠: املتوىف(

 زكريـا أبـو املؤلـف/ املجموع شـرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي) .٤٤
 بريوت: دار الفكر. - )هـ٦٧٦: املتوىف( النووي شـرف بن حييى الدين حميي

  بـن السـالم عبـد/ املحرر يف الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل .٤٥
ــد ــن اهللا عب ـــراخل ب ــن ض ــد، ب ــن حمم ــة اب ــراين، تيمي ــو احل ــدين أب ــات، جمــد ال   الربك

 الطبعة الثانية. -م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ض: مكتبة املعارف، الريا -

 حــزم بــن ســعيد بــن أمحــد بــن عــيل حممــد أبــو املؤلــف/ املحــىل باآلثــار .٤٦
 بريوت: دار الفكر. - )هـ٤٥٦: املتوىف( الظاهري القرطبي سـياألندل

املؤلف مصطفى أمحـد / الفقه اإلسالمياملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف  .٤٧
 الطبعة الثالثة. - م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧دمشق: مطبعة جامعة دمشق،  - الزرقا
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 ١٥٦ 
 

ــام .٤٨ ــي الع ــدخل الفقه ــف/ امل ــطفى املؤل ــن مص ــد ب ــا أمح ــويف( الزرق : املت
 الطبعة التاسعة. - م١٩٦٧دمشق: مطبعة األديب،  - )هـ١٤٢٠

بـريوت:  - املـدين األصـبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك/ املدونة .٤٩
 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية، 

 بـن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو املؤلف/ مستدرك عىل الصحيحني .٥٠
 القـادر عبـد مصـطفى: حتقيـق) هـ٤٠٥: املتوىف( البيع بابن املعروف النيسابوري حممد
 الطبعة األوىل. -م ١٩٩٠ -هـ١٤١١بريوت: دار الكتب العلمية،  - عطا

 بـن هـالل بـن حنبـل بن حممد بن أمحد املؤلف/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٥١
 عـادل مرشـد، وآخـرون -ناؤوط األر شعيب: حتقيق) هـ٢٤١: املتوىف( الشـيباين أسد

 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بريوت: مؤسسة الرسالة،  -

 املســند الصــحيح املختصـــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهللا  .٥٢
 النيســابوري القشـــريي احلســن أبــو احلجــاج بــن مســلم املؤلــف/ (صــحيح مســلم)

 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. - الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق) هـ٢٦١: املتوىف(

 الفيـومي عـيل بـن حممد بن أمحد/ ح الكبريشـراملصباح املنري يف غريب ال .٥٣
 بريوت: املكتبة العلمية. - موي، أبو العباساحل ثم

 بـن سـليامن نيســياحل إبراهيم بن املحسن عبد املؤلف/ املعجم األوسط .٥٤
) هــ٣٦٠: املتـوىف( الطـرباين القاسـم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد

 القاهرة: دار احلرمني. - حممد بن اهللا عوض بن طارق: حتقيق

ــة املعا .٥٥ ــة العربي ــم اللغ ــد. د/ ةصـــرمعج ــار أمح ــد خمت ــد عب   عمــر احلمي
 الطبعة األوىل. -م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة: عامل الكتب،  -

 القاهرة: دار الدعوة. - بالقاهرة العربية اللغة جممع/ طسـياملعجم الو .٥٦



 

 قسمة حقوق االنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية 
 أحكام وتطبيقات

 
 

 ١٥٧ 
 

بــريوت: دار  - ســـياملقد قدامــة بــن أمحــد بــن اهللا عبــد املؤلــف/ املغنــي .٥٧
 .هـ١٤٠٥الفكر، 

 بـن حممـد الـدين، شـمس/ مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .٥٨
 -هـــ ١٤١٥بــريوت: دار الكتــب العلميــة،  - الشــافعي بينيشـــرال اخلطيــب أمحــد

 الطبعة األوىل. - م١٩٩٤

 القاهرة: دار الفكر العريب. - اخلفيف عيل/ امللكية يف الشـريعة اإلسالمية .٥٩

 بـن اهللا عبـد بـن حممد الدين بدر اهللا عبد أبو/ املنثور يف القواعد الفقهية .٦٠
  م١٩٨٥ -هــــ١٤٠٥الكويــت: وزارة األوقــاف الكويتيــة،  - شـــيالزرك هبــادر

 الطبعة الثانية. -

  اهللا عبــد أبــو الــدين شــمس/ خليــل صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  .٦١
عي باحلطـاب املعـروف املغـريب، ســيالطرابل الـرمحن عبـد بن حممد بن حممد  نـيالرُّ

 الطبعة الثالثة. - م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بريوت: دار الفكر،  - املالكي

اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية (شــروح حـدود  .٦٢
 املـالكي التونســي الرصاع اهللا، عبد أبو األنصاري، قاسم بن حممد املؤلف/ ابن عرفة)

 الطبعة األوىل. - هـ١٣٥٠بريوت: املكتبة العلمية،  - )هـ٨٩٤: املتوىف(

  العبــاس أيب بــن حممــد الــدين شــمس/ ح املنهــاجشـــرهنايــة املحتــاج إىل  .٦٣
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤بريوت: دار الفكر،  - الرميل الدين شهاب محزة بن أمحد

القـاهرة:  - السنهوري الرزاق عبد. د/ ح القانون املدينشـرط يف سـيالو .٦٤
 .م١٩٧٠دار النهضة، 


