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  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٤٥ 
 

Ú������flÜ��‘fl@

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 
   :أما بعد ،أمجعني

 ،فإن الشارع احلكيم حـث عـىل األلفـة والـرتابط وصـلة الـرحم ورغـب فيهـا
من كان يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر « : قال ،وهنى عن قطيعة الرحم وحذر منها

قالــت  ،حتــى إذا فــرغ مــن خلقــه ،إن اهللا خلــق اخللــق« :وقــال ،)١(»فليصــل رمحــه
 أن أصـل مـن ضــنيأمـا تر ،نعـم :قـال ،هذا مقام العائـذ بـك مـن القطيعـة :الرحم

ال « : وقال ،)٢(»فهو لك :قال ،بىل يا رب :قالت ؟وأقطع من قطعك ،وصلك
إثـارة النـزاع والشـقاق بـني "وممـا يـدعو إىل قطيعـة الـرحم  ،)٣(»يدخل اجلنة قـاطع

 ،فـإن هـذه الرتكـة تقسـم عـىل ورثتـه ؛فإذا مات اإلنسان وله ما يـورث ،"األقارب
ـدث  ،فعىل من يتـوىل قسـمة الرتكـات حماولـة تـأليف القلـوب وإبعادهـا عـام قـد حيُ

قـد يقـع ومـع هـذا فـإن النـزاع  ،خاصـةً وأنـه بـني أقـرب النـاس ،النزاع والشـقاق
الرتكـة أو  صــرالورثة أو يف ح صـروهذا النزاع قد يكون يف ح ،وحيصل بني الورثة

فأحببـت أن أبـنيّ مـا يتعلـق هبـذه  ،وقد يكون هذا النزاع يف قسـمة الرتكـة ،تقييمها
 ).منازعات الرتكات(واخرتت هلا عنوانًا هو  ،املنازعات

                                           
)؛ ٦١٣٨باب إكـرام الضــيف وخدمتـه إيـاه بنفسـه، رقـم احلـديث (أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب،  )١(

)٨/٣٢.( 
)، ٥٩٨٧متفق عليه، أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب األدب، بـاب مـن وصـل وصـله اهللا، رقـم احلـديث ( )٢(

 ).٤/١٩٨٠)، (٢٥٥٤)؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، رقم احلديث (٦-٨/٥(
)؛ ٨/٥)، (٥٩٨٤متفق عليـه، أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب األدب، بـاب إثـم القـاطع، رقـم احلـديث ( )٣(

 ).٤/١٩٨١)، (٢٥٥٦وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، رقم احلديث (
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 ٤٦ 
 

ممـا يوجــب تلمـس بيانــه  ،املوضــوع لواقـع النــاس وحـاهلممالمسـة هـذا  -١
 .وتوطئته هلم

ــوىل قســمة  ،تقريــب مســائل هــذا املوضــوع للقضــاة واملحــامني -٢ ومــن يت
 .الرتكات

عـن منازعـات  -حسـب مـا اطلعـت عليـه  -عدم وجود كتـاب مسـتقل  -٣
منازعـات ( وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه تـم تسـجيل رسـالة دكتـوراه بعنـوان ،الرتكات
يف قســم الفقــه  )الرتكــات وتطبيقاهتــا يف حمــاكم اململكــة العربيــة الســعوديةتصــفية 

وال يــزال  ،فســيللباحــث حسـان بـن إبـراهيم ال ،املقـارن باملعهـد العـايل للقضـاء
 .حتى كتابة هذه األسطر ،الباحث يف طور البحث

 .وخامتة ،وأربعة مباحث ،تتكون خطة البحث من مقدمة

 .وخطة البحث ،وتتضمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره :املقدمة

 :وفيه مطلبان ،تعريف منازعات الرتكات :املبحث األول

 :وفيه مسألتان ،تعريف منازعات الرتكات باعتباره مركبًا :املطلب األول

 .واالصطالح ،تعريف املنازعات يف اللغة :املسألة األوىل

   .عشـروال ،واالصطالح ،لغةتعريف الرتكات يف ال :املسألة الثانية

   .تعريف منازعات الرتكات باعتباره لقبًا :املطلب الثاين

 :وفيه أربعة مطالب ،الورثة صـرمنازعات ح :املبحث الثاين

 .الورثة صـراملراد بح :املطلب األول
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 .الورثة صـراإلجراءات النظامية إلثبات الوفاة وح :املطلب الثاين

 .عية الستحقاق اإلرثشـراإلجراءات ال :املطلب الثالث

 .الورثة صـراملنازعات الناشئة يف ح :املطلب الرابع

 :وفيه أربعة مطالب ،الرتكة وتقييمها صـرمنازعات ح :املبحث الثالث

 .الرتكة صـراملراد بح :املطلب األول

 .املراد بتقييم الرتكة :املطلب الثاين

 .الرتكة وتقييمها صـراإلجراءات حل :املطلب الثالث

 .الرتكة وتقييمها صـراملنازعات الناشئة يف ح :املطلب الرابع

 :وفيه ثالثة مطالب ،منازعات قسمة الرتكات :املبحث الرابع

 .املراد بقسمة الرتكات :املطلب األول

 .إجراءات قسمة الرتكات :املطلب الثاين

 .املنازعات الناشئة يف قسمة الرتكات :املطلب الثالث

 .وتتضمن أهم النتائج املستخلصة من البحث :اخلامتة

 

 ،وأسـأله أن ينفـع هبـذا البحـث كاتبـه وقارئـه ،واهللا أسأل التوفيـق والتسـديد
ا لوجهه الكريم    .وجيعله خالصً

 

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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@fiÎ˛a@szjΩa@
@pb◊6€a@pb«ãb‰fl@—Ìä»m@

 :وفيه مطلبان

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;]�e—ÖŸ;‰Ñ]ei¡]d;k]—2’\;k]¡Ü]fiŸ;ÀÁÖ¬hU;;

 :وفيه مسألتان

جماذبـة احلجـج  :فاملنازعـة يف اخلصـومة ،تأيت عىل عـدة معـانٍ  املنازعة يف اللغة
ـا :يقـال ،فيام يتنازع فيـه اخلصـامن  ،تـه يف اخلصـومةإذا جاذب ،نازعتـه منازعـة ونزاعً

 .)١(التخاصم :والتنازع

وهـي  ،ويعرب هبا عن املخاصـمة واملجادلـة ،فهي املجاذبة :وأما يف االصطالح
 .)٢(املخالفة بني اثنني عىل وجه الغلظة

كَ ال :يف اللغـة الرتكة ـرَ ـاشــيمـن تَ ـاشــيتركـت ال :يقـال ،ء يرتكـه تركً  :ء تركً
 .)٣(واجلمع تركات ،ما يرتكه من املرياث :وتركة امليت ،خليته

  

                                           
 .)٨/٣٥١)؛ ولسان العرب (٣/١٢٨٩)؛ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/٨٤ينظر: هتذيب اللغة ( )١(
 ).٣٢٣، ٣١٧:)؛ وينظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف (ص٤٨٨انظر: الفروق اللغوية (ص: )٢(
)؛ واملصباح املنري يف غريب الشـرح الكبـري ١٠/٤٠٥ولسان العرب ( ؛)٦/٧٦٦ينظر: املحكم واملحيط األعظم ( )٣(

 ).٢٧/٩١)؛ وتاج العروس (١/٧٤(
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 .)١(فهو ما يرتكه امليت خاليًا من تعلق حق الغري :وأما يف االصطالح

وهـم -فـذهب اجلمهـور  ،فقـد اختلـف الفقهـاء فيهـا ؛عشــروأما الرتكة يف ال
هـي كـل مـا خيلـف امليـت مـن  :إىل أن الرتكـة -)٤(واحلنابلة )٣(والشافعية )٢(املالكية

ا  .)٥(األموال واحلقوق الثابتة مطلقً

هي ما يرتكه امليت من األموال صافيًا عن تعلـق  :وذهب احلنفية إىل أن الرتكة
ا للمورث ؛فاملرهون ليس من الرتكة ؛حق الغري بعينه ا خالصً حتـى  ،ألنه ليس ملكً

 .)٦(بل متعلق هبا حق لغريه ،يورث عنه

ا يف حني أن احلنفيـة  ،ومنها املنافع ،فالرتكة عند اجلمهور تشمل احلقوق مطلقً
 .أو احلق الذي له صلة باملال فقط ،ون الرتكة يف املالصـرحي

È›]m’\;f÷�∏\U;]�eŒ’;‰Ñ]ei¡]d;k]—2’\;k]¡Ü]fiŸ;ÀÁÖ¬hU;;

عـىل مـا خلفـه  ،أو معهـم ،املخاصـمة بـني الورثـة أنفسـهم :يمكن تعريفها بــ
 .من املرياثامليت 

يـدخل فيـه املنازعـات التـي تقـع بـني  :املخاصمة بني الورثـة أنفسـهم :فقولنا
ا ،الورثة  .أو أن النزاع بني وريث وآخر ،سواء كان النزاع يشملهم مجيعً

                                           
 ).٩٦)؛ والتوقيف عىل مهامت التعاريف (ص:٥٦:)؛ وينظر: التعريفات (ص٢٩٩الكليات (ص: )١(
)؛ وحاشــية ٨/١٩٧)؛ وشـرح خمتصـر خليل للخرشـي (٤٠٦-٦/٤٠٥مواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر خليل ( )٢(

 ).٤/٤٥٧الدسوقي عىل الشـرح الكبري (
)؛ والتجريد لنفع ٤/٧)؛ ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (٦/١١١النجم الوهاج يف شـرح املنهاج ( )٣(

 ).٣/٢٤٤العبيد (
 ).٦/٨٧)؛ وحاشـية الروض املربع (١٠/٣٢٦)؛ وكشاف القناع عن اإلقناع (٢/٤٩٩شـرح منتهى اإلرادات ( )٤(
 ).١٠/٧٧٢٥الفقه اإلسالمي وأدلته ( )٥(
)؛ وحاشــية ابـن عابـدين ٨/٥٥٧)؛ والبحر الرائق شـرح كنز الدقائق (٦/٢٢٩تبيني احلقائق شـرح كنز الدقائق ( )٦(

)٦/٧٥٩.( 
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مـع  ،يدخل فيه املنازعات التي تقـع بـني الورثـة أو أحـدهم :أو معهم :وقولنا
 .امليت ء مما خلفهشـيكمن يدعي ملك  ،من ليس بوارث

يدخل فيه مجيع األمـوال التـي خلفهـا  :عىل ما خلفه امليت من املرياث :وقولنا
ـا لـه ،سواء كانت ملـك لـه ،امليت وإنـام مسـجلة باسـمه كمرهـون  ،أو ليسـت ملكً

 .فيخلفه الورثة فيها ،ويدخل فيها مجيع احلقوق واملنافع الثابتة له ؛ونحوه
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@Ô„br€a@szjΩa@
y@pb«ãb‰flä�ñ@@ÚqâÏ€a@

 :وفيه أربعة مطالب

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;ú;Ä\Ö∏\Özë;ÏlÑÊ’\U;

 -بناءً عىل طلب أحـد ذوي الشـأن- ضـيتقرير القا :الورثة هو صـراملراد بح
   .)١(مع بيان عالقتهم اإلرثية به ،مجيع ورثته صـروح ،ثبوت وفاة آدمي

È›]m’\;f÷�∏\U;tÂ;Î]…Ê’\;k]el¸;ÏËŸ]æfi’\;k\Ô\Öp¸\Özë;ÏlÑÊ’\U;

 ؛عيةشــراملادة السادسة والثالثـون بعـد املـائتني مـن نظـام املرافعـات النصت 
 :)٢(عىل ما ييل ؛الورثة صـروح ،عىل أن يشتمل طلب إهناء إثبات الوفاة

اشـرحضور املنهي أو من يقوم مقامه  -١  صـرألن طلب إثبات الوفاة وح ؛عً
ا شـرأو من يقوم مقامه  ،الورثة ال يقبل إال من أحد الورثة كام نصت عىل ذلـك -عً

 .)٣(-الالئحة التنفيذية للامدة
 ...أطلــب إثبــات وفــاة فــالن :كــأن يقــول ،يح بالطلــب باإلهنــاءصـــرالت -٢

 .ورثته صـروح
ــزه عــن غــريه مــن واقــع هويتــه الشخ -٣  ،ةصـــياســم املتــوىف كــامالً بــام يمي

 .)٤(-كام نصت عىل ذلك الالئحة التنفيذية للامدة-وتسجيل رقمها إن وجدت 
 .وفاةتاريخ ال -٤

                                           
 ).٢/٥٥١الكاشف يف شـرح نظام املرافعات الشـرعية السعودي ( )١(
 ).٢٠٢ينظر: فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (ص: )٢(
 ).٢٠٢)، (ص:٢٣٦رافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة فهرسة نظام امل )٣(
 ).٢٠٢)، (ص:٢٣٦فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )٤(



 
 

 ـركـــــاتمنـازعــــات الت 
 

 ٥٢ 
 

 .وقت الوفاة -٥
 .مكان إقامة املتوىف -٦
   .مكان الوفاة -٧
 .أو شهادة طبية هبا يف األماكن التي فيها مراكز طبية ،شهود الوفاة -٨
 ضــيويسـتند القا ،وأهليـتهم مـن بلـوغ ورشـد أو ضـدمها ،أسامء الورثة -٩

ــرعىل الوثائق الرسمية يف ذكر تاريخ مواليـد القُ  كـام نصـت عـىل - ،مـن الورثـة صّ
 .)١(-الالئحة التنفيذية للامدة الثامنة والثالثون بعد املائتنيذلك 

   .نوع قرابتهم من املورث -١٠
 مع املـزكني هلـم ممـن تقبـل شـهادهتم يف هـذا اإلهنـاء  ،الشهود عىل ذلك -١١

فـــال تصـــح الشـــهادة والتزكيـــة مـــن أحـــد الورثـــة أو أصـــوهلم أو فـــروعهم أو -
 .)٢(وال يتم إثبات الوفاة إال بشهادة ذكرين عدلني ،-أزواجهم

طلـب إثبـات  شــروذلـك بـأن يطلـب مـن املنهـي ن ؛التحري والتثبت ضـيوللقا
ويف حـال  ،يف إحـد الصـحف التـي تصـدر يف منطقـة املتـوىف ،الورثـة صـرالوفاة وح

ا فيهاشـريطلب ن ،عدم صدور صحف يف املنطقة  .ه يف إحد الصحف األكثر انتشارً

وله كذلك طلب التحري من احلاكم اإلداري للمنطقة التي تقـع املحكمـة يف 
 ،الورثـة صــربـالتحري عـام تقـدم بـه طالـب إثبـات الوفـاة وح ،نطاق اختصاصها

ومصـدقةً مـن اجلهـة اإلداريـة التـي  ،اإلجابات موقعةً من مقـدمها ضـروتكون حما
كام نصت عىل ذلك املادة السابعة والثالثون بعد املائتني من نظـام  ،قامت بالتحري

 .)٣(عيةشـراملرافعات ال
                                           

 ).٢٠٣)، (ص:٢٣٨فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )١(
ـيخ (١٥/٣٢٤ينظر: كشاف القناع عن اإلقناع ( )٢( ـيخ حممد بن إبراهيم آل الش  ).١٣/٤١)؛ وفتاو ورسائل سامحة الش
 ).٢٠٣-٢٠٢)، (ص:٢٣٧فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )٣(



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٣ 
 

ا التحقيـق بنفسـه مـع املنهـي ضـيوللقا حتـى يقتنـع  ،ومناقشـة الشـهود ،أيضً
كـام نصـت عـىل ذلـك املـادة الثامنـة  ،وسـالمته مـن الريبـة والشـك ،بصحة اإلهناء

 .)١(عيةشـررافعات الوالثالثون بعد املائتني من نظام امل

أصدر صك إثبات وفـاة  ،ورثته صـروح ،وفاة املتوىف ضـيفإذا ثبت لد القا
مع بيـان أسـامئهم  ،الورثة صـروح ،مبيِّنًا فيه ثبوت الوفاة وتارخيها ،الورثة صـروح

ا وإناثًا ـ ،ونوع قرابتهم من امليت ،ذكورً رصَّ وصـفاهتم  ،وتاريخ والدهتم خاصـةً القُ
 .)٢(اإلرثية

n’]m’\;f÷�∏\U;’\;k\Ô\Öp¸\ÖzçoÑ¸\;–]Œuiàˆ;ÏË¡U;

ومقدار مـا لكـل وارث مـن فـرض  ،ويقصد هبا معرفة من يرث ومن ال يرث
فإثبــات  ،ةضـــيومعرفــة أحكــام احلجــب وغريهــا مــن األحكــام الفر ،بصـــيأو تع

فيجـب عـىل القاسـم العلـم بـالفروض  ،الورثة قائم عـىل العلـم بـالفرائض صـرح
 ،واملناســخات ،والعــول والــرد ،ل والتصــحيحصـــيوالتأ ،جــبب واحلصـــيوالتع

ومن أهم ما يبـدأ بـه قاسـم الرتكـة  ،وقسمة الرتكات وغريها من أحكام هذا العلم
 :عية ما ييلشـرمن إجراءات  -ا أو غريهضـيً سواء كان قا-

 .التحقق من وجود أسباب اإلرث من نكاح ونسب ووالء  -١
 .من رق وقتل واختالف الدين ،اإلرثالتأكد من خلو الورثة من موانع  -٢
والبقـاء يف العصـمة  ،من حيث عدد الزوجـات ،التأكد من حال األزواج -٣

 .أو يف عدة طالق رجعي ،عند الوفاة
 

                                           
 .)٢٠٣)، (ص:٢٣٨فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (مادة  )١(
 ).٥٦١-٢/٥٦٠ينظر: الكاشف يف شـرح نظام املرافعات الشـرعية السعودي ( )٢(



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٥٤ 
 

ــه  -٤ ــوله وفروع ــن أص ــت م ــارب املي ــن أق ــرث م ــن ال ي ــرث وم ــن ي ــة م معرف
 .بصـيأو تع ،به إن كان صاحب فرضصـيوما ن ،مع حتديد من يرث منهم ،هشـيوحوا

من وجـودٍ  ،وط إرثهشـروهل حتققت  ،التحقق من وجود احلمل وعدمه -٥
 .وانفصاله حيًّا حياةً مستقرةً عن أمه حني الوالدة ،يف الرحم حني وفاة املورث

فقــد يوجــد  ،حجــب النقصــان واحلرمــان ،التأكــد مــن مســائل احلجــب -٦
 ،ال يرثون لوجود الفرع الوارث الذي حجبهم حجـب حرمـان ،للميت إخوة ألم

حيجبــون األم حجــب نقصــان مــن الثلــث إىل  -ومــع كــوهنم حمجــوبني-ولكــنهم 
 .ولو مل يرثوا ،السدس

ولــو زمنًــا  ،التحقــق مــن حيــاة الورثــة حيــاةً مســتقرةً بعــد مــوت مــورثهم -٧
 .كام يف مسائل الغرقى واهلدمى ،ومن هو الالحق ،ومن هو السابق ،اسـريً ي
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فقـام مـن يعارضـه عـىل  ،الورثـة صـروح ،إذا تقدم املنهي بطلب إثبات الوفاة
مع االعرتاض من الدائرة التي تنظر اإلهناء ؛هذا اإلثبات كام نصـت عـىل ذلـك  ،سُ

 ،)١(عيةشــرة بعد املائتني من نظام املرافعـات الشـرالالئحة التنفيذية للامدة الثامنة ع
 .تعليامت االستئناف املقررة يف النظام ضـىومتى صدر حكم فإنه يعامل بمقت

الورثـة بعـد صــدور  صـــروإذا كـان االعـرتاض عـىل طلــب إثبـات الوفـاة وح
 ،وكان االعـرتاض بطلـب إلغـاء احلكـم ،سواء اكتسب القطعية أم ال ،حكم بذلك

عـىل ذلـك  كـام نصـت -مصدر احلكـم-نُظر االعرتاض  ؛أو تعديله بإضافة وارث
فإنـه  ؛ومتـى صـدر حكـم ،)٢(ة بعـد املـائتنيشــرالالئحة التنفيذيـة للـامدة الثامنـة ع

                                           
ـا كانـت درجتهـا)٢١٨/٣(" )١(  .": املعارضة عىل اإلهناء قبل اكتسابه القطعية ينظر لد الدائرة التي تنظـر اإلهنـاء أيًّ

 ).١٨١فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحته التنفيذية، (ص:
ـا لألحكــام العامـة لالختصــاص النــوعي )٢١٨/٢(" )٢(  =: يكـون تقــديم طلـب تعــديل صـك اإلهنــاء أو تكميلــه وفقً



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٥ 
 

 .تعليامت االستئناف املقررة يف النظام ضـىيعامل بمقت

ا -١  ،حتـى حيكـم بحالـه ،الورثة صـرفال ينهى ح ،إذا كان أحد الورثة مفقودً
وال يُعلـم  ،اعاتصــرومن ذلـك مـن خـرج إىل منـاطق ال ،من حياة أو موت حكامً 

 ؟هل هو حي أم ال
ا صــرإذا كان املراد إثبات وفاتـه وح -٢ ونـازع بعـض ورثتـه  ،ورثتـه مفقـودً

 ،أو يف طائرة وفقـدت ،كمن خرج يف سفر والبحر هائج ،بطلب عدم احلكم بوفاته
فهنـا البـد  ،أو سافر وانقطـع خـربه ،اعات وانقطع خربهصـرأو ذهب إىل مناطق ال

ا يف شــراملدة املقـررة  ضـيمن حياة أو موت حكامً بم ،من التحقق واحلكم بحاله عً
 .الرتبص للمفقود

من زوجة أخر غري مسجلة وموثقـة بعقـد  ،لو ادعى أنه ابن هلذا املتوىف -٣
كام لو كان ابن للميت من زوجـة أجنبيـة يف -مل يعلم هبا الورثة أو بعضهم  ،رسمي

وهـو مـا يعـرف  ،مل يُعلـن زوجـه منهـا ســرٍّ أو كان ابن مـن زوجـة  ،خارج اململكة
 صـــرليــتم ح ؛فــإن هــذه دعــو جيــب الفصــل فيهــا أوالً  -ار ونحــوهســـيبــزواج امل

 .الورثة
 

                                           
=

 
واملكاين املبينة يف هذا النظام، فإذا كانت املحكمة املختصة هي املحكمة التي صـدر منهـا الصـك؛ فيحـال للـدوائر 

ا مـن إحـداها فيحـال إليهـا.  املعارضـة عـىل اإلهنـاء بعـد  :)٢١٨/٤(اإلهنائية باملحكمة، فـإذا كـان الصـك صـادرً
ا لألحكام العامـة لالختصـاص النـوعي  اكتسابه القطعية تكون بدعو مستقلة ترفع ملحكمة الدرجة األوىل؛ وفقً
واملكاين املبينة يف هذا النظام، فإذا كانت املحكمة املختصة هي املحكمة التـي صـدر منهـا الصـك فتحـال للـدوائر 

ا من إحداها فتحال إليهااإلهنائية باملحكمة، فإذا كان ا . فهرسة نظام املرافعات الشـرعية مع الئحتـه "لصك صادرً
 ).١٨١التنفيذية (ص:



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٥٦ 
 

ق بالورثة من ليس بوارث أصالً  -٤  ،كام لو كان هذا امليت ال يولد لـه ،لو أُحلِ
فنـازع بعـض الورثـة بـأن هـذا  ،أو كان هلذا امليت أخ بـالتبني ،وقد اختذ ابنًا بالتبني

ا هلم أو عامًّ هلم من النسب فهـذه دعـو جيـب  ؛وإنام تم تبنيه منـذ الصـغر ،ليس أخً
 .الورثة صـرليتم ح ؛الفصل فيها

بالتســمم الغــذائي أو يف  ،أو بعــض أبنائــه معــه ،لــو مــات األب وزوجتــه -٥
ــ ،ســـريحــادث  ك ممــا هــو معــروف بمــرياث الغرقــى أو ســقوط املنــزل ونحــو ذل
فنازع بعض الورثة بأن الزوجة أو األبنـاء املتـوفني تقـدمت وفـاهتم عـن  ،واهلدمى

فتكثـر تركتـه ونحـو  ،ممـا جيعـل األب يـرث هـؤالء األبنـاء أو الزوجـة ،وفاة األب
   .فهذه دعو جيب الفصل فيها ؛ذلك



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٧ 
 

@s€br€a@szjΩa@
y@pb«ãb‰flä�ñ@@bË‡ÓÓ‘mÎ@Ú◊6€a@

 :أربعة مطالبوفيه 
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واحلقـوق الثابتـة  ،كل ما خيلفه امليت من األمـوال :عرف اجلمهور الرتكة بأهنا
ا  .)١(مطلقً

بسؤاهلم عـام يملكـه  ،عن طريق الورثة األول :طريقان ،تركة املورث صـروحل
 ،وسـاعة ،وعـامرة ،وبيت ،ومزرعة ،ارةسـيك ،مما هو معلوم هلم ،املورث قبل وفاته

ويتوثَّـق مـن  ،مجيع ما يعلمه الورثة مما هـو ملـك ملـورثهم صـرفيتم ح ؛ونحو ذلك
لكِيّتِهِ هلا  وكـذا  ،وصـك ملكيـة املزرعـة ،من نظر يف صك ملكية البيـت ،احةً صـرمُ

أمـا  ،ارة التـي ذكـروا أهنـا ملكـهســيوالنظر يف وثيقة ملكيـة ال ،ضـيواألرا ،العامرة
لكِيّتِهِ هلـا كـالقلم والسـاعة املنقوالت التي  ؛واألثـاث ونحـو ذلـك ،ال وثيقة عىل مُ

سـواء  ،ويضـبطها ،منهم عن مجيع ممتلكاتـه سـرويستف ،فتكفي شهادهتم بأهنا ملكه
فإنـه يضـبط ذلـك  ،أو حمل نزاع كأرض يدعي غريه ملكيتهـا ،حيًا يف ملكهصـركان 
 .ويضبط ما هو حمل إشكال أو متنازع فيه ،يح منهاصـرويضبط ال ،كله

                                           
)؛ وشـرح ٤٠٦-٦/٤٠٥)؛ وينظر: مواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر خليل (١٠/٧٧٢٥الفقه اإلسالمي وأدلته ( )١(

)؛ والـنجم الوهـاج يف ٤/٤٥٧)؛ وحاشــية الدسـوقي عـىل الشــرح الكبـري (٨/١٩٧خمتصـر خليـل للخرشــي (
ــاج ( ـــرح املنه ــاج (٦/١١١ش ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف ــي املحت ــد ٤/٧)؛ ومغن ــع العبي ــد لنف )؛ والتجري

)؛ وحاشــية الـروض ١٠/٣٢٦)؛ وكشاف القنـاع عـن اإلقنـاع (٢/٤٩٩)؛ وشـرح منتهى اإلرادات (٣/٢٤٤(
 ).٦/٨٧املربع (



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٥٨ 
 

وهيئـة  ،ومؤسسة النقد ،كوزارة العدل ،هو اجلهات الرسمية :والطريق الثاين
التـي يتبـني مـن  ،وغريهـا مـن اجلهـات ذات العالقـة ،ووزارة التجارة ،سوق املال

 ،اكاتشــروحصـص  ،ونقود وأسـهم ،من عقارات ،خالهلا ما هو ملك للمورث
 .كل ما ورده من هذه اجلهات ويضبط ،ونحو ذلك

ـا  ،مجيع تركة امليت صـروهبذا يستطيع ح  ،حيًا لـهصــرسواء منها ما كانت ملكً
ا فيها والنقـود  ،يضـم العقـارات مـع بعضـها ،فيعد قائمةً هبـذه األمـالك ،أو متنازعً

اكات مـع شــروحصص ال ،كات ونحوها مع بعضهاشـيوال ،واألسهم والصكوك
ليسـهل عليـه  ؛أثـاث وسـاعة وقلـم ونحوهـا مـع بعضـهاواملنقوالت مـن  ،بعضها

حيًا يف صــرألنـه لـن يقسـم إال مـا كـان  ؛ويتحقق من ملكية املورث هلا ،الرجوع هلا
ا عليه ،امللكية كعـدم وجـود حجيـة اسـتحكام  ،أو حمـل إشـكال ،أما ما كان متنازعً

 .)١(ليُضم إىل الرتكة ،فالبد من إثبات ملكيته هلا أوالً  ؛مثالً 

أو  صــركـام لـو كـان يملـك عقـارات يف م ،ما يملكه امليت خارج الدولة وأما
ـا يف  ،كات أجنبيـةشـرأو كان يملك أسهامً يف  ،أوروبا  ،كات أجنبيـةشــرأو حصصً

والقسـمة هـو  صــراألوىل أن يكـون متـويل احل :فهنا يفرق بني حـالني ؛ونحو ذلك
 ،أو وكيل ونحـو ذلـك كمصفٍّ  ،ضـيوالثانية أن يكون متوليها غري القا ،ضـيالقا

فيفرق بني ما إذا كانت هناك اتفاقية تنفيـذ األحكـام بـني  ضـيفإن كان متوليها القا
وبـني عـدم وجـود هـذه  ،الدولة والدولة األخر التي يوجد فيهـا أمـالك للميـت

ويطلـب تقييمهـا  ،هاصــرحي ضــيفإن القا ،فإن كانت االتفاقية موجودةً  ،االتفاقية
ويتـوىل الورثـة تنفيـذ هـذا احلكـم يف  ،وحيكم فيها ،من قبل مكاتب معتمدة للتقييم

ها صــرال حي ضــيفـإن القا ،أما إذا كانت االتفاقية غـري موجـودة ،الدولة األخر

                                           
 ).٥٢٦ينظر: املبادئ والقرارات (ص: )١(



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٥٩ 
 

وإنام يرشـد الورثـة إىل إقامـة مصـفٍّ يكـون كوكيـل عـنهم يف الدولـة  ،وال يقسمها
ذه األمالك وقسمتها بينهمليتوىل تصفية ه ؛األخر. 

كمصــفي الرتكــة  ،ضـــيالرتكــة والقســمة غــري القا صـــرأمــا إذا كــان متــويل ح
ويتوكل عـن الورثـة يف  ،هذه األمالك التي خارج الدولة صـرفإنه يتوىل ح ،ونحوه

 .طلب تصفيتها وقسمتها بني الورثة بحسب قوانني تلك الدولة

È›]m’\;f÷�∏\U;Ï—2’\;€ËËŒid;Ä\Ö∏\U;

أمـا العقـارات ومـا  ،فالنقود ال حتتاج إىل تقييم ،الرتكة يتم تقييمها صـرعد حب
ا للسوق أو  ،فـإن تقييمـه يكـون عـن طريـق هيئـة اخلـرباء يف املحكمـة ،كان خاضعً

ا ،مكاتب التقييم ويؤخـذ باملتوسـط مـن هـذه  ،أو ثالثة مكاتب ،سواء مكتبًا واحدً
 ،فيصـعب تقييمهـا ،وأما األسهم فإهنا ترتفـع وتـنخفض بشـكل حلظـي ،التقييامت

وإمـا أن يرغبـوا يف قسـمتها  ،وحتويلهـا إىل نقـد ،ولذا إما أن يرغب الورثة يف بيعهـا
وتقسـم األسـهم  ،بفتح حمفظة للورثـة ،إىل هيئة سوق املال ضـيفيبعث القا ،بينهم

 ،حالت التجاريـة ونحوهـاوأما ما كان غري مستقر كامل ،عيةشـربحسب أنصبتهم ال
فتقـيم  ،بيعهـا أو يرغبـون يف ،ويُقسم ريعهـا بيـنهم ،فإما أن يرغب الورثة يف بقائها

 ،وتبـاع بـام ينقطـع بـه السـوم ،أو من مكاتـب التقيـيم ،من هيئة اخلرباء يف املحكمة
كة شـــركة إىل أخــر فالشـــرفإهنــا ختتلــف مــن  ،كاتشـــروأمــا مســألة حصــص ال

كة بحسـب شــرفكل  ،ونحو ذلك ،كة الشخص الواحدشـرن التضامنية ختتلف ع
كات تنتهـي وتنتقـل إىل شــروعـىل العمـوم فـإن ال ،وأحكامهـا اخلاصـة هبـا ،نوعها

كة ومن خالل ذلـك يعلـم تقـدير شـرفيتم تصفية ال ،كاءشـرالتصفية بموت أحد ال
م ب يقسـصــيثـم مقـدار هـذا الن ،بصـيوما مقدار هذا الن ،ب هذا امليت فيهاصـين

  .بني الورثة
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ا متعلقةً برتكة امليت وهذه احلقـوق  ،ثم إنه جتدر بنا اإلشارة إىل أن هناك حقوقً
م مـا بقـي مـن الرتكـة عـىل ســيوآخر هذه احلقـوق هـو تق ،مقدم بعضها عىل بعض

لنخرجها مـن  ،ولذا نعرض ما يتعلق بالرتكة من حقوق عىل سبيل اإلمجال ،الورثة
 .كي نتمكن من قسمة املتبقي منها بني الورثة ،هاصـرتركة امليت بعد ح

أن احلقوق املتعلقة بالرتكة هـي جتهيـز امليـت  رمحهم اهللاال خالف بني الفقهاء 
 .)١(م ما بقي بني الورثةسـيثم تق ،ثم تنفيذ وصاياه ،ثم أداء الدين ،وتكفينه

يف   لقولـه ؛فيجهـز ويكفـن مـن مالـه ،فأول هذه احلقوق هو جتهيز امليـت
تْه ناقته قَصَ  ؟هل عليه دين أم ال :ومل يسأل ،)٢(»كفنوه يف ثوبني« :الذي وَ

  :وهي عىل نوعني ،وثاين هذه احلقوق هو سداد الديون

 .والكفارة واحلج الواجب ،كالزكاة ،ديون هللا تعاىل -١
أو  ،وهذه الديون إما أن تكون ديونًا موثقةً برهن ونحـوه ،ديون لآلدميني -٢

 .ديونًا مرسلةً 

ة صــيولنفـاذ الو ،ة امليـتصــيفهـو إنفـاذ و :ثالث احلقوق املتعلقة بالرتكةأما 
وط التـي لـيس هـذا شـروغري ذلك من ال ،كأن تكون يف ثلث الرتكة فأقل ،وطشـر

 .تهصـيوإنام الذي هيمنا هو إنفاذ و ،جمال بسطها

 ،وسـداد ديونـه ،وإخراج قيمـة جتهيـزه وتكفينـه ،الرتكة وتقييمها صـربعد ح 
فالـديون  ،ألنه هو خالص ملك املورث ؛ينظر يف املتبقي من الرتكة ،تهصـيوإنفاذ و

                                           
)؛ والفواكـه الـدواين عـىل ٢٣٠-٦/٢٢٩)؛ وتبيني احلقائق شـرح كنز الدقائق (١٣٨-٢٩/١٣٦ينظر: املبسوط ( )١(

)؛ واملهـذب يف فقـه ١٩٨-٨/١٩٧)؛ وشــرح خمتصــر خليـل للخرشــي (٢/٢٤٥رسالة ابن أيب زيد القريواين (
والكـايف يف فقـه اإلمـام أمحـد )؛ ١٨٠)؛ ومنهـاج الطـالبني وعمـدة املفتـني (ص:٤٠٦-٢/٤٠٥اإلمام الشافعي (

 ).٣٣١-١٠/٣٣٠)؛ وكشاف القناع عن اإلقناع (٢/٢٩٤(
)؛ ١٢٦٥)، رقم احلديث (٢/٧٥متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب الكفن يف ثوبني، ( )٢(

 ).١٢٠٦)؛ رقم احلديث (٢/٨٦٥وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، (
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ا له ة منطبقـةً أنفـذت صــيوط الوشـرفإن كانت  ،ةصـيفتُخرجُ قبل الو ،ليست ملكً
 .وهذا هو رابع احلقوق ،فإنه يقسم عىل الورثة ؛وما بقي من الرتكة ،تهصـيو

n’]m’\;f÷�∏\U;¢;k\Ô\Öp¸\Özë;Ï—2’\;]‚⁄ËËŒhÂ)١(U;

كـي يــتم  ،مــن ديـون وودائـع ونحوهــا ،التزامـات املــورث للغـري صــرح -١
  وذلـك أن النبـي ،واسـتبعاد قيمـة املؤجـل منهـا مـن الرتكـة ،سداد احلال منها

وأمـا الـدين غـري الثابـت بصـك أو  ،)٢(حثَّ عىل فكاك رقبة امليت املـدين مـن دينـه
 .فال عربة به ؛إقرار الورثة به

واحلــج إن مل حيــجَّ حجـــة  ،كالزكــاة :حقــوق اهللا عــىل املــورث صـــرح -٢
 .ام واليمني ونحو ذلكصـيوالكفارات ككفارة ال ،اإلسالم

أو  ،أو أرملـة صــركواليتـه عـىل قا :أعامل املـورث املتعلقـة بـالغري صـرح -٣
ا لوقف ،كان قيامً عىل فاقد األهلية أو ناقصها  ،أو أمينًا عىل مـال أو وديعـة ،أو ناظرً

 .ونحو ذلك ..أو وكيالً يف بيع أو حفظ
 :وهي ثالثة أنواع ،حقوق املورث عند الورثة وغريهم صـرح -٤
ـا أو قضـائيًّا ،ديون عـىل الغـري للمـورث  - أ وهـذه  ،وتـتم املطالبـة هبـا وديًّ

 :الديون عىل نوعني
 .ديون حالّة يلزم املدين سدادها  )١

                                           
 ).٥-٤ينظر: اخلطوات العملية لتقسـيم الرتكة، (ص: )١(
، أخرجه الرتمـذي يف سـننه، أبـواب اجلنـائز، بـاب مـا جـاء عـن »نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضـى عنه: «يف قوله  )٢(

)؛ وأخرجـه ابـن ٣/٣٨١)؛ (١٠٧٩، رقـم احلـديث (»نفس املؤمن معلقـة بدينـه حتـى يقضــى عنـه«أنه قال:  النبي 
)؛ قـال الرتمـذي: (هـذا ٢/٨٠٦)، (٢٤١٣ماجه يف سننه، كتـاب الصـدقات، بـاب التشـديد يف الـدين، رقـم احلـديث (

جه بإسـناد صـحيح أو حسـن) )، وقال النووي: (رواه الرتمذي وابن ما٣/٣٨١حديث حسن، وهو أصح من األول) (
 ).  ٢/١١٤٧)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزياداته (٢/٩٣٠(خالصة األحكام 
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 ،ففيهــا خــالف بــني الفقهــاء ؛مل حتــل آجاهلــا ،ديــون مؤجلــة  )٢
 .واملعمول به يف املحاكم أهنا ال حتل

 .كات واملسامهات وصناديق االستثامرشـراستثامرات املورث يف ال - ب
فيجب عـىل كـل وارث اإلفصـاح عـن أي  ،حقوق عىل الورثة للمورث - ج

فـإهنم  ؛وإن مل يكن عند الورثة حقوق للمورث ،حقوق للمورث عنده
وإقرار بعدم وجود أي حقوق للمورث عىل يوقعون عىل نموذج تعهد 

 .الوارث
واجلهــات الرســمية  ،وذلــك عــن طريــق الورثــة ،تركــة املــورث صـــرح -٥

وغريهـا مـن  ،ووزارة التجـارة ،وهيئة سـوق املـال ،ومؤسسة النقد ،كوزارة العدل
 :والرتكة تشتمل عىل ،التي يتبنيّ من خالهلا تركة املورث ،اجلهات ذات العالقة

 .وعقارات سكنية ،وعقارات جتارية هلا ريع ،أراضٍ  من :العقارات - أ
ــوالت - ب ــود :املنق ــن نق ــهم ،م ـــيو ،وأس ــكوك ،كاتش ــندات أو ص  ،وس

والقلـم  ،واجلـوال ،ومستلزمات املورث اخلاصـة كالسـاعة ،اراتسـيو
 .والكتب ونحوها ،واملالبس

ــوق - ج ــفعة :احلق ــق الش ــرهن ،كح ــم ،وال ــب ،واالس ــق  ،واللق ــل ح وك
 .معنوي

 .يان مفعول صكوك العقاراتسـراالستفسار من وزارة العدل عن  -٦
 .ونحوها ،التأكد من شهادات ملكية األسهم -٧
واألمـالك  ،أو املامطـل ،ســروهـي التـي عـىل املع ،استبعاد الديون املعدومـة -٨

وإنـام املقصـود تأجيـل النظـر  ،أو إهنائها ،وهذا ال يعني عدم املطالبة هبا ،التي فيها نزاع
وإذا تـم الفصـل يف  ،أو املامطـل ســرفإذا سـدد املع ،بعد قسمة الرتكة بني الورثة فيها ملا

 .عيةشـربحسب أنصبتهم ال ،قسمت بني الورثة يف حينها ،العقارات التي فيها نزاع
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 :والتقييم عىل نوعني ،هاصـرتقييم الرتكة بعد ح -٩
 ،واملنقـوالت ،كافة العقارات صـروذلك بعد ح ،يل للرتكةصـيتقييم تف - أ

أو مـن ثالثـة  ،ويكون التقييم من جهة معتربة كهيئـة اخلـرباء ،واحلقوق
 .ويؤخذ بمتوسط تقييمهم ،أو من اثنني ،أشخاص من ذوي اخلربة

ممـا يسـاعد  ،بحيث يتم تبيني القيمة الكليـة للرتكـة ،تقييم إمجايل للرتكة - ب
 .عيةشـرعىل توزيع أجزاء الرتكة عىل الورثة بحسب أنصبتهم ال

فالبــد مــن  ؛ة ثابتــةً بصــكصـــيفــإن كانــت الو ،ة املــورثصـــيتنفيــذ و -١٠
 صــيوجعـل و ،فالبـد مـن إثباهتـا ،وإن كانت غري ثابتة ،للقسمة صـيحضور الو

ونحوهـا  ،أو حقـوق للغـري ،أو هبـة ،أو تربع ،املورث بوقف صـىكام لو أو ،عليها
 .ط أال تتجاوز ثلث الرتكةشـرب

ل يف كيفيـة صــيفقـد سـبق التف ،ما كان من أمالك امليـت خـارج الدولـة -١١
 .)١(التعامل معها

√d\Ö’\;f÷�∏\U;t;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\Özë;]‚⁄ËËŒhÂ;Ï—2’\U;

ة أو مـن ضــيفإن ناظر الق ،الورثة صـروصك ح ،إذا صدر صكّ إثبات الوفاة
وكذلك يطلـب مـن اجلهـات  ،يطلب من الورثة بيانًا برتكة امليت ،ويل قسمة الرتكة

فـإذا قـام مـن  ،كـام سـبق بيانـه ،تركتـه صــرليـتم ح ،الرسمية بيانًا بام يملكـه امليـت
لكِيتُه للميت ة يسـمع هـذا ضــيفـإن نـاظر الق ،يعارض وينازع يف بعض ما نسبت مُ

فـإن قبـل الورثـة هـذا  ،ضــيوإن كان من يتوىل قسمة الرتكـة غـري القا ،االعرتاض
ا للميت وأقروا ،االعرتاض ويسـلم إىل مـن  ،فإنـه خيـرج مـن تركتـه ؛بأنه ليس ملكً

فعىل املعرتض التقدم إىل املحكمـة أو  ؛وإن مل يقبل الورثة هذا االعرتاض ،أُقر له به

                                           
 ).١٤يف صفحة ( )١(
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 ضـــىومتــى صــدر حكــم فإنــه يعامــل بمقت ،جهــة التحكــيم للنظــر يف هــذا النــزاع
 .عيةشـرتعليامت االستئناف املقررة يف نظام املرافعات ال

إذا كان من ضمن الرتكة مزرعة أو أرض أو أي عقار لـيس عليـه حجيـة  -١
ــك ــتحكام أو ص ــل  ؛اس ــك قب ــتحكام أو الص ــة االس ــتخراج حجي ــن اس ــد م فالب

فالبـد مـن الفصـل يف  ؛فإن متت املنازعة فيها ،إن مل ينازع فيها أحد الورثة ،القسمة
فالبـد مـن إثبـات ملكيـة  ،ألن املـرياث فـرع عـن امللكيـة ؛عيشــرملكيتها بحكـم 
 .)١(املورث هلا أوالً 

 ،ومل حيكـم يف هـذا النـزاع ،إذا كان هناك عقار حمل نزاع قبل وفاة املورث -٢
فـإذا حكـم فيهـا وكـان احلكـم بملكيـة  ،وإنام تكون معلقـة ،فإهنا ال تضم إىل تركته

 .عيةشـرسب أنصبتهم الفإهنا تقسم بني ورثته يف حينه بح ؛املورث هلا
فـإن أقـرَّ  ،ولكنه مسجل باسم أحد الورثـة ،إذا كان هناك عقار للمورث -٣

جل باسمه العقـار  ،وإن مل يقـر ونـازع بعـض الورثـة ،فإنـه يضـم إىل الرتكـة ؛من سُ
وكذا لو سجلت عقارات باسـم الـذكور مـن  ،فإهنا تكون دعو جيب الفصل فيها

فـإن النـزاع جيـب الفصـل  ،فإذا نازع بعض الورثة ،دون النساء حرمانًا هلن ،الورثة
 .وتقسم بني الورثة ،فإهنا تضم إليها ،فإذا حكم فيها بأهنا من الرتكة ،فيه

أو  ،ولكنــه مســجل باســم أحــد الورثــة ،إذا كــان هنــاك عقــار للمــورث -٤
فادعى مـن كـان العقـار  ،ونازع بعض الورثة ،عقارات مسجلة باسم بعض الورثة

 ،فإن النزاع جيب الفصـل فيـه ؛املورث وهبه هذا العقار يف حياتهمسجالً باسمه أن 
 .ونحو ذلك ؟أم حال املرض ،وهل اهلبة كانت يف حال الصحة

                                           
 ).٥٢٦ينظر: املبادئ والقرارات (ص: )١(
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أو  ،وادعـى أحـد الورثـة أن العقـار لـه ،إذا كان هناك عقار باسم املورث -٥
ولـيس  ،وادعى أحد الورثة أن هـذا املحـل لـه ،كان هناك حمل جتاري باسم املورث

مسـجل باسـم  ،وكـذا لـو ادعـى أجنبـي أن العقـار أو املحـل ونحـوه لـه ،للمورث
فـإن هـذا العقـار  ،فـإن أقـر الورثـة بـذلك ،أما ملكيته فإهنا تعود إليه ،املورث فقط

فـإن  ،وإن مل يقـر الورثـة أو نـازعوا فيـه ،وال يضم إىل تركـة امليـت ،يصحح وضعه
 ؟ليتبني هل هو من الرتكة أم ال ؛النزاع جيب الفصل فيه

ووكـل غـريه يف حياتـه  ،إذا كان هنـاك عقـار لـيس للمـورث عليـه صـك -٦
فـإذا أتـم هـذا الوكيـل  ،فهـذه ال إشـكال فيهـا ؛باستخراج الصك عىل أن لـه أجـرة

واإلشكال لو كانت هذه األجرة جعالةً غري حمددة  ،استخراج الصك أعطي أجرته
 ،بنسبة من العقـار وكذلك لو كانت اجلعالة ،فام الذي يستحقه هذا الوكيل ،القيمة

فهنا يرجع إىل العـرف مـا دام أنـه مل  ؛ومل يتم االتفاق بينه وبني املورث عىل حتديدها
 ،وقد ينازع بعـض الورثـة يف هـذا املقـدار ،يتفق مع املورث عىل مقدار هذه اجلعالة

 .عيشـرفيلزم الفصل فيها بحكم 
هــي حمرمــة  ،كاتشـــرأو حصــص  ،إذا كــان مــن ضــمن الرتكــة أســهم -٧

اشـــر أو حصــة يف  ،كات ربويــةشـــركأســهم يف  ،عيشـــرأو هــي حمــل خــالف  ،عً
وأن عىل كـل وارث  ،عيشـرويبني حكمها ال ،فإهنا تقسم بني الورثة ؛كة ربويةشـر

: لقوله تعـاىل ؛وخيرج الباقي ،ويأخذ رأس املال الذي دفعه املورث ،التخلص منها

 .]٢٧٩[البقرة:)® ¯ ° ± ²(
وكانت قائمة عىل بيع ما  ،كة يمتلكها امليتشـرإذا كان من ضمن الرتكة  -٨

مه ســيفيـتم تق ،فهل هو مال حمرتم ،عي كالدخان مثالً شـرفيه نسبة خمدر أو حمظور 
وطلبـوا عـدم  ،ولو نازع بعض الورثـة ،كة تصفى ثم تقسمشـرأم أن ال ؟بني الورثة

 .بهم من الرتكةصـينأو أن تقيم وجتعل من  ،تصفيتها وقسمتها بينهم
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به منهـا صــيفن ،هي حمل التصـفية ،كةشـرإذا كان من ضمن الرتكة حصة  -٩
ا حتى تتم التصفية فـال يمكـن تقـدير قيمـة هـذه احلصـة حتـى انتهـاء  ،اليزال معلقً

وعلــم مقــدار  ،حتــى إذا انتهــت التصــفية ،وهــذه احلصــة تكــون معلقــةً  ،التصــفية
ــه بحســب ب صـــيفــإن هــذا الن ،ب املــورث منهــاصـــين ــة يف حين يقســم بــني الورث

 .عيةشـرأنصبتهم ال
 ؛ولكن مل تطبق هذه املنحـة ،إذا كان املورث قد حصل عىل منحة أرض -١٠

 ؟وكيف يتم تقييمها ؟فهل تعترب ماالً 
 ،مـاالً  فهـل يعتـرب هـذا احلـق ؛إذا كان املورث قد حصل عىل حق امتياز -١١

أن غالـب عقـود االمتيـاز  مـع التنبـه إىل ؟وهل يدخل يف الرتكة ؟وكيف يتم تقييمه
 .وينص فيها عىل انتهاء العقد بموت املتعاقد معه ،حمددة املدة

ــة  -١٢ ــني الورث ــمته ب ــتم قس ــه لي ــراد بيع ــا ي ــة م ــمن الرتك ــن ض ــان م إذا ك
أو أن الســعر  ،فنــازع يف تقييمــه بعــض الورثــة ،ارة أو أثــاثســـيكــاملنقوالت مــثالً 

 .فنازع بعض الورثة يف بيعها ،الذي انتهت إليه ال يمثل قيمتها احلقيقية
ــارات  -١٣ ــي كالعق ــاملزاد العلن ــراد بيعــه ب ــا ي ــمن الرتكــة م إذا كــان مــن ض
 ،فإهنا تباع بـام انتهـت إليـه يف املـزاد الثالـث ،ومل تصل إىل قيمتها احلقيقية ،ونحوها

إال بام يتغابن فيـه النـاس  ،ط أال ينقص الثمن عن القيمة املقدرة يف املرة الثانيةشـرب
أمـا غريهـا ممـا أقـيم لـه  ،وذلك يف العقارات واملعـادن الثمينـة واملجـوهرات ،عادةً 
كام نصت عـىل ذلـك املـادة اخلمسـون  ،فإنه يباع بام انتهت إليه يف املزاد الثاين ،مزاد

 ضــرممـا ي ،ولو كان بنصف قيمتها احلقيقيـة ،)١(من نظام التنفيذ والئحتها التنفيذية
 .فهي دعو جيب الفصل فيها ؛ولو يف التقييم ،فإن نازع أحدهم ،الورثة

                                           
 )٧٢-٧١فهرسة نظام التنفيذ مع الئحته التنفيذية (ص: )١(
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أم  ،فهل يباع بام فيه من سـلع ،إذا كان من ضمن الرتكة حمل لبيع السلع -١٤
وذلـك  ،البـد للقاسـم مـن حسـم هـذا األمـر ؟ثم يباع املحل ،تباع السلع وتصفى

 .بالنظر إىل املصلحة الغالبة
بيـع أو اهلبـة أو ال ،بالسحب منها ،ف يف الرتكةصـرلو أن بعض الورثة ت -١٥
ا ،ف من شأنه أن ينقل امللكيةصـرأو بأي ت فإن هـذه منازعـة جيـب  ،أو يرتب حقوقً

ا من مالك له ،أن يفصل فيها القاسم وهل حيمـل هـذا  ؟وهل هذا البيع تم صحيحً
ونحـو ذلـك ممـا  ؟أم ال ،ف بـهصـربه مقدار ما تصـيفيحسم من ن ،فهصـرالوارث ت

 .جيب الفصل فيه
كـام  ،الورثة متوليًا لبعض األعامل التي تعلقـت هبـا الرتكـةإذا كان أحد  -١٦

ا  ،فطلب منـه تقـديم كشـف حماسـبي ؛لد مورثهم ،أو حماسبًا ،لو كان يعمل مديرً
طعـن فيهـا أحـد  ،فلـام قـدم مـا طلـب منـه ،أو طلب منه دفاتر اليومية ونحـو ذلـك

 .فهذه دعو جيب الفصل فيها ؛الورثة بالتزوير ونحو ذلك
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 :وفيه ثالثة مطالب
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ا مـن مـال شــرإعطـاء كـل وارث مـا يسـتحقه  :عرفت قسمة الرتكات بأهنـا عً
 .)١(مورثه

 :تنقسم إىل قسمني ضـيوقسمة الرتكات من اجلانب الفر

 .كالنقود واملكيالت واملوزونات ،ما يمكن قسمته بالعد -١
 .كالعقارات ونحوها ،ما ال يمكن قسمته بالعد -٢

 .وليس هذا جمال بسطها ،ني طرق يف قسمة كل نوعضـيوللفر

فالقســمة هــي النتيجــة  ،الورثــة صـــرقســمة الرتكــة بــني الورثــة مبنيــة عــىل ح
ومقـدار مـا لكـل وارث مـن  ،وحتديد من يرث ومن ال يرث ،صـروالثمرة هلذا احل

ويـوزع الرتكـة بنـاءً عـىل  ،الورثـة صــرر يف حنظســيفالقاسـم  ،بصــيفرض أو تع
 .ب كل وارثصـين

 ،الرتكـة صــرالورثـة وح صـرإذن قسمة الرتكة هي النتيجة والثمرة لصحة ح
 .وصحة تقويمها

  

                                           
 ).١٩٤التحقيقات املرضـية يف املباحث الفرضـية (ص: )١(
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جيـب التنبـه إىل عـدد مـن األمـور  ،الرتكة وقبل قسمها عىل الورثـة صـربعد ح
   :)١(وهي

ــىل املــورث للغــري ســداد -١ ــي ع ــة االلتزامــات الت ــع  ،كاف ــون وودائ مــن دي
ــدائنني ونحــوهم ،ونحوهــا ــق الســداد بمخالصــات مــع ال وفــك الرهــون  ،وتوثي

 .املرتبطة هبذه الديون
 .ألدائها يف وقتها ،حجز املبالغ املتعلقة بحقوق اهللا عىل املورث -٢
سـواء مـن الورثـة أو  ،املطالبة واسـتيفاء كافـة حقـوق املـورث عـىل الغـري -٣

واملطالبـة هبـا بعـد قسـمة الرتكـة  ،مع استبعاد الديون املعدومة ،غريهم من املدينني
 .بني الورثة

ا صـيوتفويض الو ،ةصـيحجز املبالغ املتعلقة بالو -٤ أو إقامة  ،إن كان حمددً
 .ةصـيوتفويضه بإكامل اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ الو ،عليها صـيو

 ،فـإن مـا بقـي مـن الرتكـة هـو مـا يقسـم بـني الورثـة ،ألموربعد استيفاء هذه ا
فـإذا رغـب الورثـة يف  ،فيعرض القاسم عىل الورثة العقارات واملنقوالت ونحوها

ولة ســـيفإنــه يبــاع وتضــم قيمتــه إىل ال ،أي مــن هــذه العقــارات )٢(ضضـــيبيــع وتن
فإنه حيسب  ،وإذا رغب بعض الورثة يف أخذ عقار من العقارات ،النقدية يف الرتكة

ا صـيفإن كانت أكثر من ن ،عيشـربه الصـيعليه من ن به رد عـىل الرتكـة الزائـد نقـودً
ارة ســيوكذا لو رغب أحد الورثة يف بعض املنقـوالت ك ،ولة النقديةسـيتضم إىل ال

 ،ولو رغـب فيهـا اثنـان ،عيشـربه الصـيفإهنا حتسب عليه من ن ،أو ساعة أو غريها
                                           

 ).٥ينظر: اخلطوات العملية لتقسـيم الرتكة (ص: )١(
ـا أو "التنضـيض هو حتويل العقار واملتاع ونحوه إىل نقود، جاء يف لسـان العـرب:  )٢( النـاض مـن املتـاع مـا حتـول ورقً

 ).٧/٢٣٧. ("عينًا
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وإذا رغب بعـض الورثـة مـثالً يف  ،عيةشـرحسب أنصبتهم الب ،فإهنام يشرتكان فيها
فإن القاسم يقسـمها بـني  ،ورغب البقية يف بقائها ،كاتشـركة من الشـربيع أسهم 

 ،بهمصــيوحتسـب علـيهم مـن ن ،عيةشــرالورثة الراغبني فيها بحسـب أنصـبتهم ال
وهكـذا كـل نـوع  ،بحسب أنصبتهم ،ويوجه إىل هيئة سوق املال بفتح حمفظة بينهم

 ،عيشــربه الصــيولة النقديـة تقسـم بيـنهم كـلٌّ بحسـب نســيفال ،من أنواع الرتكة
وحتسـب عليـه  ،فهو أوىل هبا من الغـري ؛ء منهاشـيوبقية الرتكة من كان له رغبة يف 

ء مـن شــيوكان لـه رغبـة يف  ،عيشـربه الصـيفلو استكمل ن ،عيشـربه الصـيمن ن
 .ألنه أوىل هبا من الغري ؛ام قُيمت بهفإنه يباع عليه ب ،الرتكة

n’]m’\;f÷�∏\U;k]—2’\;Ï⁄âÕ;∫;ÏÒå]fi’\;k]¡Ü]fi∏\U;

أو نـازع يف  ،إذا اعرتض أو نـازع وارث مـن الورثـة يف قسـمة الرتكـة بـني الورثـة
فـإن القاسـم  ،أو أن به عيبًا ،بأنه أقل من القيمة ،اجلزء الذي حصل عليه من عقار مثالً 

وحكـم يف هـذا النـزاع  ،اضــيً فإن كـان القاسـم قا ،ويفصل فيه ،ضيسمع هذا االعرتا
 .عيةشـرتعليامت االستئناف املقررة يف نظام املرافعات ال ضـىفإنه يعامل بمقت

ا من عقارات الرتكـةصـيإذا كان ن -١ ثـم ادعـى وجـود  ،ب أحد الورثة عقارً
 ،فعـىل القاسـم النظـر يف هـذه الـدعو ؛مما يـنقص مـن قيمتـه ،عيب يف هذا العقار

مـن  ،بهصــيفإنه يعدل لـه ن ،فإن كانت دعو هذا الوارث صحيحة ،والفصل فيها
فـال  ،وإن مل تصـح دعـواه ،بحسب الـنقص الـذي دخـل عليـه ،أنصباء بقية الورثة

كـام لـو ادعـى أحـد الورثـة بـأن العقـار الـذي صـار مـن  ،وكـذا عكسـها ،ء لهشـي
به صــيوأنـه أخـذ زيـادة عـىل ن ،أعىل من القيمـة التـي قـيم هبـا ،ب وارث آخرصـين

 .والفصل فيها ،فعىل القاسم النظر يف هذه الدعو ؛عيشـرال
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 ،بهصــيبأن أعطي أقل مـن ن ،لو ادعى أحد الورثة غلطًا جر يف القسمة -٢
 ،فعــىل القاســم النظـر يف هــذه الــدعو ،بهصــيذ أكثــر مــن نأو أن أحـد الورثــة أخـ

حكـم  ،وإن مل تصـح دعـواه ،فإن كانت صحيحةً صحح هذا الغلط ،والفصل فيها
   .بذلك حسامً للنزاع

 ؛ممـا خيتلـف سـعره بـاليوم ،أو ذهـب أو فضـة ،لو أن من الرتكة عمـالت -٣
أم أهنـا تقسـم  ،مهاســيضها ليـتم تقضــيهل تباع ويـتم تن ،فكيف تقسم عىل الورثة

 ،البـد للقاسـم مـن حسـم هـذا األمـر ؟عىل حسب قيمتها ذلـك اليـوم بـني الورثـة
 .وذلك بالنظر إىل املصلحة الغالبة
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وفيام ييل أذكر أهـم النتـائج التـي  ،من إمتام هذا البحث سـراحلمد اهللا عىل ما ي
 :توصلت إليها من خالل بحث هذا املوضوع

ا :أن الرتكة -١  .هي كل ما خيلف امليت من األموال واحلقوق الثابتة مطلقً
أو  ،هــي املخاصــمة بــني الورثــة أنفســهم :أن املــراد بمنازعــات الرتكــات -٢

 .عىل ما خلفه امليت من املرياث ،معهم
 صــروقد تكون يف ح ،الورثة صـرأن املنازعات بني الورثة قد تكون يف ح -٣

 .كةوقد تكون يف قسمة الرت ،الرتكة وتقييمها
 ضــيفالقا ،أو غـريه ،ضــيالتفريق بني ما إذا كان القاسم للرتكة هـو القا -٤

وهــي األمــالك التــي للميــت يف  ،ها وال يقســمهاصـــريف بعــض أنــواع الرتكــة ال حي
ــذ  ،خــارج الدولــة ــة تنفي ــيس بينهــا وبــني اململكــة اتفاقي ــة ل ــت تلــك الدول إذا كان

 .ويقسمها بني الورثة ،هذه األمالك صـرفإنه حي ضـيأما غري القا ،األحكام
 صـــرالورثــة وح صـــرأن قســمة الرتكــة هــي النتيجــة والثمــرة لصــحة ح -٥
 .وصحة تقويمها ،الرتكة

 

ا يل يف الـدارين واهللا  ا لقارئـه ،أسأل أن جيعل ما قدمته نافعً إنـه ويل  ،ومفيـدً
   .ذلك والقادر عليه

 

 .وصحبه أمجعني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٧٣ 
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زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن حممــد  -ح كنــز الــدقائق شـــرالبحــر الرائــق  -١
 .الطبعة الثاين -دار الكتاب اإلسالمي  -املعروف بابن نجيم 

حممــد بــن حممــد بــن عبــدالرزاق  -تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  -٢
 .دار اهلداية -حتقيق جمموعة من املحققني  -ني الزبيدي سـياحل

عـثامن بـن عـيل بـن حمجـن البـارعي  -ح كنـز الـدقائق شــرتبيني احلقائق  -٣
 .هـ١٣١٣ -الطبعة األوىل  -املطبعة الكرب األمريية  -الزيلعي 

سـليامن بـن  - )ح املنهجشـرة البجريمي عىل شـيحا(التجريد لنفع العبيد  -٤
 .هـ١٣٦٩ -مطبعة احللبي  -ي الشافعي صـرحممد بن عمر البجريمي امل

صــالح بــن فــوزان بــن  .د -ة ضـــية يف املباحــث الفرضـــيالتحقيقــات املر -٥
 الطبعـة الرابعـة  -الريـاض  -والتوزيـع  شــرمكتبـة املعـارف للن -عبداهللا الفوزان 

 .هـ١٤١٩ -
زين الدين حممد املدعو بعبـد الـرؤوف بـن  -التوقيف عىل مهامت التعاريف  -٦

حتقيـق عبـد  -تاج العارفني بن عيل بن زيـن العابـدين احلـدادي ثـم املنـاوي القـاهري 
 .هـ١٤١٠ -الطبعة األوىل  -القاهرة  -عامل الكتب  -اخلالق ثروت 

حتقيق حممد عـوض  -حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي  -هتذيب اللغة  -٧
 .م٢٠٠١ -الطبعة األوىل  -بريوت  -اث العريب دار إحياء الرت -مرعب 
حممد أمني بـن عمـر بـن  - )رد املحتار عىل الدر املختار( ة ابن عابدينشـيحا -٨

ــي  ــقي احلنف ــدين الدمش ــز عاب ــد العزي ــر  -عب ــريوت  -دار الفك ــة  -ب ــة الثاني  -الطبع
 .هـ١٤١٢



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٧٤ 
 

حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي  -ح الكبري شـرة الدسوقي عىل الشـيحا -٩
 .دار الفكر -املالكي 

عبد الـرمحن بـن حممـد بـن  -ح زاد املستقنع شـرة الروض املربع شـيحا -١٠
 .هـ١٣٩٧ -الطبعة األوىل  -قاسم 

ــة لتق -١١ ــدخيل  .د -م الرتكــة ســـياخلطــوات العملي ــن حممــد ال ــد اهللا ب  عب
 .م٢٠١٧ -

حييــى بــن  -مي خالصــة األحكــام يف مهــامت الســنن وقواعــد اإلســال -١٢
 بــريوت  -مؤسسـة الرسـالة  - إسـامعيل اجلمـل ســنيحتقيـق ح -ف النـووي شــر

 .هـ١٤١٨ -الطبعة األوىل  -
ــة  -١٣ ــن ماج ــنن اب ــي  -س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــؤاد  -حمم ــد ف ــق حمم حتقي

 .دار إحياء الكتب العربية -عبدالباقي 
بـن الضـحاك  ســىبـن سـورة بـن مو سـىحممد بن عي -سنن الرتمذي  -١٤

حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطـوة عـوض  -الرتمذي 
ـــر - ــي ش ــايب احللب ــطفى الب ــة مص ــة ومطبع ـــرم -كة مكتب ــة  - ص ــة الثاني  -الطبع

 .هـ١٣٩٥
 -املـالكي  شـيحممد بن عبد اهللا اخلر - شـيخليل للخر صـرح خمتشـر -١٥

 .بريوت -دار الفكر للطباعة 
  - )ح املنتهـــىشــــردقـــائق أويل النهـــى ل(اإلرادات ح منتهـــى شــــر -١٦

 .هـ١٤١٤ -الطبعة األوىل  -عامل الكتب  -منصور بن يونس البهويت 
إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري  -الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  -١٧
الطبعـة  -بريوت  -دار العلم للماليني  -حتقيق أمحد عبد الغفور عطار  -الفارايب 
 .هـ١٤٠٧ -الرابعة 



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٧٥ 
 

مـن أمـور رسـول  صــراجلامع املسند الصحيح املخت(صحيح البخاري  -١٨
حتقيـق  -حممد بن إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي  - )وسننه وأيامه  اهللا

 .هـ١٤٢٢ -الطبعة األوىل  -دار طوق النجاة  - صـرالنا صـرحممد زهري بن نا
ــه  -١٩ ــن احلــاج  صـــرحممــد نا -صــحيح اجلــامع الصــغري وزيادات  الــدين ب

 .املكتب اإلسالمي -نوح بن نجايت بن آدم األشقودري األلباين 
بنقـل العـدل عـن العـدل إىل  صـراملسند الصحيح املخت(صحيح مسلم  -٢٠

حتقيـق حممـد فـؤاد  -ي النيسـابوري شــريمسلم بن احلجاج الق - ) رسول اهللا
 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  -عبدالباقي 

خ حممـد بـن إبـراهيم بـن عبـداللطيف آل شــيئل سامحة الفتاو ورسا -٢١
 مطبعـة احلكومـة  -مجع وترتيب وحتقيق حممد بن عبـدالرمحن بـن قاسـم  -خ شـيال
 .هـ١٣٩٩ -الطبعة األوىل  -مكة املكرمة  -

احلسن بن عبد اهللا بن سهل بـن سـعيد بـن حييـى بـن  -الفروق اللغوية  -٢٢
الطبعـة  -اإلسـالمي  شــرمؤسسـة الن -حتقيق بيـت اهللا بيـات  -مهران العسكري 

 .هـ١٤١٢ -األوىل 
دار الفكـر  -وهبة بن مصطفى الـزحييل  .د.أ -الفقه اإلسالمي وأدلته  -٢٣

 .الطبعة الرابعة -دمشق  -
أمحـد بـن غـانم بـن  -الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القـريواين  -٢٤

 .هـ١٤١٥ -دار الفكر  -سامل ابن مهنا النفراوي األزهري املالكي 
مكتبـة  -عيل بن حييى بابكر  -فهرسة نظام التنفيذ مع الئحته التنفيذية  -٢٥

 .هـ١٤٣٧ -الطبعة األوىل  -ديوان املحامني ومكتبة القانون واالقتصاد 
عيل بـن حييـى بـابكر  -عية مع الئحته التنفيذية شـرفهرسة نظام املرافعات ال -٢٦

 .هـ١٤٣٨ -الطبعة الثانية  -مكتبة ديوان املحامني ومكتبة القانون واالقتصاد  -



 
 

 منـازعــــات التـركـــــات 
 

 ٧٦ 
 

عبـد اهللا بـن  -عية السـعودية شــرح نظام املرافعـات الشـرالكاشف يف  -٢٧
 الطبعـــة اخلامســـة  -الريـــاض  -دار ابـــن فرحـــون  -حممـــد بـــن ســـعد آل خنـــني 

 .هـ١٤٣٣ -
حممــد بــن قدامــة  عبــد اهللا بــن أمحــد بــن -الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد  -٢٨

 .هـ١٤١٤ -الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية  - سـياجلامعييل املقد
 يف اجلرجـاين شــرعيل بـن حممـد بـن عـيل الـزين ال -كتاب التعريفات  -٢٩

الطبعـة األوىل  -بريوت  -دار الكتب العلمية  -حتقيق وضبط مجاعة من العلامء  -
 .هـ١٤٠٣ -

حتقيق جلنـة يف  -منصور بن يونس البهويت  -كشاف القناع عن اإلقناع  -٣٠
ـــدل  ـــدل  -وزارة الع ـــعودية  -وزارة الع ـــة الس ـــة العربي ـــة األوىل  -اململك  الطبع

 .هـ١٤٢٧ -
 ســىأيوب بن مو -الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  -٣١

مؤسسـة  -ي صــرحتقيـق عـدنان درويـش وحممـد امل -ني القريمي الكفوي سـياحل
 .وتبري -الرسالة 
ــرب  -٣٢ ــان الع ــاري  -لس ــور األنص ــن منظ ــيل اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب حمم

 .هـ١٤١٤ -الطبعة الثالثة  -بريوت  -دار صادر  -الرويفعي اإلفريقي 
املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئـة القضـائية العليـا واهليئـة الدائمـة  -٣٣

ــا مــن عــام  هـــ إىل عــام ١٣٩١والعامــة بمجلــس القضــاء األعــىل واملحكمــة العلي
 اململكــة العربيــة الســعودية  -إصــدار مركــز البحــوث بــوزارة العــدل  -هـــ ١٤٣٧

 .هـ١٤٣٨ -الطبعة األوىل  -
 بـــريوت  -دار املعرفـــة  - ســــيخسـرحممـــد بـــن أمحـــد ال -املبســـوط  -٣٤

 .هـ١٤١٤ -



 

  منـازعــــات التـركـــــات
 

 ٧٧ 
 

ــم  -٣٥ ــيط األعظ ــم واملح ــن  -املحك ــامعيل ب ــن إس ــيل ب ـــيع ـــيده املرس   س
 الطبعــة األوىل  -بــريوت  -دار الكتــب العلميـة  -حتقيـق عبــد احلميـد هنــداوي  -
 .هـ١٤٢١ -

ــري يف غريــب ال -٣٦ ــري شـــراملصــباح املن ــن عــيل  -ح الكب ــن حممــد ب أمحــد ب
 .بريوت -املكتبة العلمية  -الفيومي احلموي 

حممد بن أمحـد اخلطيـب  -مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -٣٧
 .هـ١٤١٥ -الطبعة األوىل  -ة دار الكتب العلمي -بيني الشافعي شـرال

 ف النــووي شـــرحييــى بــن  -منهــاج الطــالبني وعمــدة املفتــني يف الفقــه  -٣٨
 .هـ١٤٢٥ -الطبعة األوىل  -دار الفكر  -حتقيق عوض قاسم أمحد عوض  -

حممــد بــن حممــد بــن عبــد  -خليــل  صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  -٣٩
 .هـ١٤١٢ -الطبعة الثالثة  -دار الفكر  -املغريب  سـيالرمحن الطرابل

إبـــراهيم بــن عـــيل بــن يوســـف  -املهــذب يف فقــه اإلمـــام الشــافعي  -٤٠
 .دار الكتب العلمية -ازي شـريال

بـن عـيل  ســىبن عي سـىحممد بن مو -ح املنهاج شـرالنجم الوهاج يف  -٤١
 .هـ١٤٢٥ -الطبعة األوىل  -جدة  -دار املنهاج  -حتقيق جلنة علمية  -الدمريي 

 

 


