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  ملخص

ى  انيھدف البحث إل ائل األحوال الشخصية بي ي مس ات ف ي الترك ارج ف ام التخ د   .أحك وق
ى الصلح  راث في الشريعة اإلسالمية وركزت عل ق المي ة تطبي ان أھمي ذه الدراسة ببي مھدت لھ

وم الصلح والتخارج ومشروعيتھ اول البحث مفھ راث وتن يف يكا ،والتمبطريق التخارج في المي
ى صيغ التخارج  لعقدالفقھي  م تطرق البحث إل وع،ومن ث م كل ن التخارج وأنواع التخارج وحك

ة لكل صورة يم مع ضرب األمثل ررات نقض التخارج وخلص . وطريقة التقس ين البحث مب وب
  .والرحمة بين أفراد األسرة الواحدة المودةوالبقاء للنزاع  ھالرفع البحث إلى تبيان أھمية التخارج

 
Abstract 

This paper sought to examine prescriptions for takharuj (wairer) in 
bequests; one of the personal status issues. The study began with an 
explanation of the importance of informants of inheritance of Islamic 
shari'a and than moved to sulh (reconciliation) through takharuj in 
heritance. The paper also dwelt on the concepts of sulh and takharuj and 
their legality as well as the fiqh (jurisprudence) of the takharuj contract; 
its types and the prescription for each. In addition, the paper tackled the 
(different) forms of takharuj, the way of its division and gave examples 
of each version .The paper conduced with justifications for veto on 
takharuj and importance of takharuj to avoid disputes and maintain 
mercy and love between members of the same family. 
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  تمھيد

ل جاء اإلسالم بنظامه المتكامل  ى المحجة البيضاء، فيزي اس ويضعھم عل ق للن لينير الطري
ات  راث المجحف بحق بعض الفئ األوضاع السيئة التي كانت سائدة في الجاھلية، ومنه نظام المي

ة، وسلك  ذا الموضوع بحكم الج اإلسالم ھ يوخ فع اء والش بل أالضعيفة كالصغار والنس لم الس س
ات وأحكم دبر آلي دبر، فالمت اء دون ت وم خاطئ ورث عن اآلب ر كل مفھ م وغي أزال كل ظل ا، ف ھ

ام ة من األحك اھرة متكامل ان، وھيالمواريث تتجلى له مجموعة ب ة واضحة البي  ، ظاھرة الحكم
ل  د نصيب ك الى تحدي بحانه وتع ولى هللا س د ت اد فيھا،فق ة ال يجوز االجتھ ة الدالل نصوص قطعي

رك ا وارث، م يت ان ول ذي ك وفى ال دير المت ر لتق ا–ألم ن  -أحيان ع م تحق ويمن ن ال يس ي م يعط
  .يستحق

راث  ريع المي ديفتش ا أب ن ك ا م ان كائن ن أي إنس ر م ديل وال التغيي ل التع ن، وإن هللا ال يقب
د وم ال ذي رضيه رضيه لنا إلى ي ى نظام هللا ال ذه األصول خروج عل ر ھ ر في تغيي ين،فكل تفكي
ذي يضع الشيء في لعباده، وتمرد على ال يم ال ا، الحك ذي يحيط بكل شيء علم ر ال مشرع األكب

الموضعه،فقد راعى في تقسيم اإلرث النفع والمصلحة،وس يم بحدود هللا، ق ك التقس الى مى ذل : تع
ك " ا وذل دين فيھ تلك حدود هللا ومن يطع هللا ورسوله يدخله جنات تجري من تحتھا األنھار خال

يم وز العظ ص هللا. الف ن يع ذاب وم ه ع ا ول دا فيھ ارا خال ه ن دوده يدخل د ح وله ويتع  ورس
  .)١("مھين

ا حظ لھا إن هللا الذي حد ھذه الحدود أنصف المرأة وجعل  نصيبا مفروضا بعد أن لم يكن لھ
ا  امنه، فأغلب أصحاب الفروض ھم من النساء تأكيد راثھن ومنع ى مي الى عل من هللا سبحانه وتع

  .مسوغ لتقليل نصيبھن، أو ھضم حقوقھن في الميراثمن غبن حقھن باالجتھاد غير ال

رره  إن ما ا ق ة لم م ومخالف تتعرض له بعض النساء وخصوصا في القرى واألرياف من ظل
ز  ى التميي ة عل هللا عز وجل ،وذلك بإيثار للذكور على اإلناث متذرعين بأعذار وحجج واھية،قائم

ذا من الشر و ة،وفي ھ ام الجاھلي ى يؤدي إلى العمل بأحك ى أنفسھم أو عل ه سواء عل ا في بالء م ال
  .)٢("أفحكم الجاھلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون" :مجتمعاتھم، قال تعالى

ات المواريث  دو فنزلت آي إن أھل الجاھلية كانوا ال يورثون إال من القى الحروب وقاتل الع
  .)٣(ن يكون ذكرا أو أنثىلتبين أن لكل صغير وكبير حظه في التركة، يستوي في ذلك أ

يس ألحد  ة التوريث ھي فريضة، فل فاألحكام في الفرائض والمقادير التي بينھا هللا في كيفي
و طاعة   ام لھ ذه األحك ذه الحدود والعمل بھ د ھ الوقوف عن أن يتجاوزھا أو أن يعتدي عليھا، ف

ات تج ه جن ار ورسوله صلى هللا عليه وسلم تكسب المرء رضوان هللا وتدخل ا األنھ ري من تحتھ

                                                 
 .١٣،١٤أية : سورة النساء  )١(
  .٥٠أية رقم : سورة المائدة  )٢(
 .٩٧أسباب النزول ص: النيسابوري  )٣(
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دعاة  خالدين فيھا، و م ام في المواريث لھ ولكن التعدي على ھذه الحدود وتعطيل ما ورد من أحك
  .لعذاب هللا الحارق وھي النار التي يتلظى فيھا العصاة خالدين والعياذ با

إذا  ه ف ين وعلي ا ب رى القديمة،والوضعيقارن نظم األخ ين ال راث وب ي المي الم ف ام اإلس ة نظ
م  الحديثة، ه نظام ال في األم ه في عدالت يتبين لكل ذي لب أن نظام التوريث في اإلسالم ال يداني

  .السابقة قبل اإلسالم، وال في األمم المتحضرة اليوم
  

  دراسات سابقة

رة  ي كثي ديم ھ ي الق المية ف ريعة االس ي الش راث ف ام المي ن نظ دث ع ي تتح ع الت المراج
ة والجديد، وقد أفاض علماء ال ين الورث ددة إال ان ظاھرة المصالحة ب فرائض في مواضيعه المتع

افلم تحظ ب اب ن ه ب ه قدر كاف من الدراسة والتحليل واإلفراد رغم أن رائض ب ه الف واب فق ع من أب
ذا تزال  وال ھ ا ول راث اساس وخى من المي ا المت ى وجھھ دة عل الحال  الضاقاشكاالت، وتتم الفائ

ا ال التركة أو بعضھ منت االستفادة يع والصور ولتعذري كثير من المواضعلى الناس ف ا وھو م
يم ارع الحك اه الش ذا ال ينفيرض ة ، وھ ة بالمبادل اوى المتعلق االت والفت ن المق د م ود العدي ي وج

دا أو أو باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أالخاصة بين الورثة  ن يأخذ بدله نق
ذا البحث، و من مال أعينا من التركة،  ات ھ ة من جزئي الورثة الخاص ، وھي تتحدث عن جزئي

ة مر يحتاألفإن  ولكن ال أعلم بوجود دراسة مستقلة عن أحكام التخارج، لذا ى دراسة متكامل اج ال
راث"لموضوع  ي المي ارج ف ق التخ ه " الصلح بطري دف رصده وتحليل ة، بھ ة الفقھي ن الناحي م

التكييف الفقھي، وھو ما آمل أن تسھم ھذه الدراسة بشيء  للتعرف على أسبابه أوال، ثم للبحث في
  .فيه

  .لى التمھيدإضافة إوتتكون الدراسة من ستة مباحث وخاتمة 

  .مفھوم الصلح والتخارج ومشروعيته  :بحث األولالم

  .شروط صحة التخارج  :المبحث الثاني

  .يف الفقھي لعقد التخارجيالتك: المبحث الثالث

  .التخارج وحكم كل نوعأنواع : المبحث الرابع

  .صيغ التخارج وطريقة التقسيم: المبحث الخامس

  .نقض التخارج: المبحث السادس

  .الخاتمة
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  ومشروعيته مفھوم الصلح والتخارج  :المبحث األول

  ومشروعيته عقد الصلح في المعامالت  :المطلب األول

ول صلح الشيء يصلح :تعريف الصلح لغة اد تق ويصلح صالحا فھو أن الصالح ضد الفس
وم فوصلوحا لم، والصلح أيضا اسم من ، والصلح بالضم ھو مصالحة الق نھم وبالكسر الس ا بي يم

  .المصالحة وھي المسالمة بعد المنازعة،والموافقة بعد المخالفة والشقاق

ع  ارة عن حق يرف ه عب ذھب الحنفي،بأن اء الم ه فقھ د عرف ا التعريف الشرعي للصلح فق أم
  .)١(ةالنزاع ويقطع الخصوم

ل من و ا إال باألق ع غالب ين وال يق ين المختلف عند الحنابلة، معاقدة يتوصل بھا إلى اإلصالح ب
  .)٢(المدعى به على سبيل المداراة لبلوغ الغرض

  . والمقصود من الكالم ھنا ھو الصلح في المعامالت بين الناس

لح م الص ه : وحك ث ذات ن حي ه(م دوب إلي رض  )من د يع ه(وق ين )وجوب د تعي لحة  عن مص
  .تهحجستلزمه مفسدة واجبة الدرء أو راوحرمته أو كراھيته ال

ى هللا  ات إل ات والقرب م الطاع ن أعظ اس م ين الن الى . )٣(واإلصالح ب ال تع اتقوا هللا "ق ف
  .)٤("وأصلحوا ذات بينكم

الم ه الصالة والس ال علي لحا أال" وق لمين إال ص ين المس ائز ب رم صلح ج ا أو ح ل حرام ح
  .)٥("حالال

ر ) مشروعية الصلح(جمع العلماء على أفقد : ما اإلجماعوأ ه من أكث ود،لكون دة،لما  العق فائ
  .فيه من قطع النزاع والشقاق

ة د الحنفي لح عن د الص وم عق ومة : ومفھ ع الخص ة وقط ع المنازع ع لرف د وض ه عق بأن
  .)٦(بالتراضي

  .)٧(هبعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعھو إنتقال عن حق أو دعوى : وعند المالكية

                                                 
 .٥/٦٢٨حاشية ابن عابدين : ابن عابدين  )١(
  .٤/٤٧٦المغني  :ابن قدامه  )٢(
  .٢/٢٥٨تفسير ابن كثير : ابن كثير  )٣(
  .١أية رقم : سورة األنفال  )٤(
: وقال الترمذي عن الحديث. ٣٥٩٦رقم  ٢/٦١٢سنن أبي داوود : ، أبو داوود٥/٢٥٤نيل االوطار :الشوكاني  )٥(

  .٣٠٢،ص ٣، الجامع الصحيح للترمذي جحسن صحيح
 .٥/٦٢٨الدر المختار حاشية رد المحتار على : ابن عابدين  )٦(
 .٣/٥٤٠الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذھب االمام مالك : الدردير  )٧(
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د ا افعيةوعن زا: لش ع الن ع لرف د وض و عق مين ھ ين المتخاص ومة ب ع الخص ع، وقط
والمتأمل في . )٢(ھو معاقدة يتوصل بھا الى االصالح بين المختلفين: وعند الحنابلة )١(بتراضيھما

  .ھذه المفاھيم التي ذكرھا االئمة يجد أنھا متقاربة أو تكاد أن تكون واحدة 

ا من  الالزمة،ود وعقد الصلح ھو من العق فمتى انعقد وكان مستوفيا أركانه وشروطه وخالي
ك اال منه الخيارات حل بدل الصلح في ملك المدعي وسقطت دعواه،فال يقبل ا وال يمل دعاء به ثاني

م يج ا ل دل الصلح،وھذا في الصلح عن إنكار،وإنم د أن ثبت المدعي عليه استرداد ب ز نقضه بع
ه يجوز طلب إلى الخصومة،أما إذا  في نقضه رجوعا بوجه جائز ألن رار فإن كان الصلح عن إق

  .)٣(الرجوع عنه ألنه إقالة، وألنه ال رجوع للخصومة بعد اإلقرار

ان برضى الطرفين ة فسخ الصلح إذا ك ى  وجوز فقھاء الحنفي ان الصلح في معن فقط إذا ك
ةفال يجوز فسخه، فقد جاء في ا اإلسقاطإذا كان في معنى  أماالمعاوضة،  ان الصلح  إن" :لمجل ك

ان إحكم المعاوضة فللطرفين إذا تراضيا فسخه وإقالته وفي  ل ك ى المعاوضة ب ن لم يكن في معن
  .)٤("متضمنا إلسقاط بعض الحقوق فال يصح نقضه وفسخه أصال

ى  ين طرفين عل وبناء على ذلك يمكن صياغة مفھوم لعقد الصلح في المعامالت بأنه اتفاق ب
  .لنزاع القائم،أو دفع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيھمارفع الخصومة وفض ا

ان بتراضي الطرفين، راه من أحدھما أو من  والصلح ال يجوز وال يصح إال إذا ك دون إك
  .طرف آخر خارج عنھا

ع المفسدة ) تشريع الصلح(من جلب المصلحة فإن  لذلك اء الخصومات(ومن دف د )إنھ ، ويع
امالت،الصلح أحد الطرق لضمان العق  د، وھو باب من األبواب التي تدعو إلى االطمئنان في المع

ة ة والمتقادم وق الھالك ه أفضل ضمان للحق ودة . )٥(وفي ة والم اس المحب ين الن ورث ب والصلح ي
  .ويقضي على الظلم وأسبابه

ة  ية متين ة أساس ط اجتماعي ي مقاصده رواب ا ف ة فحسب إنم ة قانوني يس رابط فالصلح إذا ل
وس،وودية،ألنه ل اء روح المقاصة في النف ة دون حسم، وبق وق معلق اء الحق  يس من المقاصد بق

ه  ن الخطاب رضي هللا عن ه عمر ب ه إلي ا تنب ذا م ا للسلوك، وھ وتمكن االنتقام في أن يكون دافع
ى المصالحة  دما رد الخصوم إل م القضاء وعن م أن حك ه يعل ين أألن ه ن فصل ب المتخاصمين وأن

   .)٦(ينھم الضعينة ويزرع في نفوسھم الكره وحب االنتقامنه يورث بأماديا إال 

                                                 
  .٢/٧حلبة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء : القفال  )١(
 .٤/٤٧٦المغنى : إبن قدامه  )٢(
 .٢٠٤ص ،الخالفات المالية وطرق حلھا في الفقه اإلسالمي: سعدي حسين جبر.د :جبر  )٣(
  .٣٠٤جلة االحكام العدلية صم  )٤(
 .٤٠- ٣٥النظريات العامة للمعامالت ص أحمد فھمي أبو سنة،: أبو سنة  )٥(
  .٢٨عقد الصلح في المعامالت المالية ص: أسيد صالح عودة: سمحان  )٦(
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  تعريف التخارج  :المطلب الثاني

ة ي اللغ ارج تَ : ف ى فاُعالتخ ه إل ركته عن ملك ن ش د م ل واح ه يخرج ك روج كأن ن الخ ل م
  .)١(صاحبه بالبيع

اس من  )٢("ذلك يوم الخروج"والخروج نقيض الدخول، ومنه قوله تعالى  أي يوم يخرج الن
ون فيخرجون من األرض، األ وم يبعث جداث، ولذلك فإنه يطلق على يوم الخروج يوم البعث أي ي

ك ب ركاء وأھل الميراث،وذل ين الش ارج ب م أويحدث التخ ركاء ل ة أو ش ين ورث اع ب ون المت ن يك
ال ب د بعضھم دون بعض ف ي ي و ف موه، وھ ايعوه  أنس أيقتس رجيتب ركة أو أ فيخ ن الش دھم م ح

  .صل مبحث التخارج في التركةوھذا ھو أ. التركة

 إخراجالتخارج في االصطالح ھو مصالحة الورثة على  نأ: قال الجرجاني :في االصطالح
  .)٣(بعض منھم بشيء معين من التركة

ة " :وفي رد المحتار ى شيء من الترك راث عل تصالح الورثة على إخراج بعضھم من المي
  .)٤(عين أو دين

وم من أن يتصالح ال"وفي السراجية ھو  راث بشيء معل ورثة على إخراج بعضھم عن المي
  .)٥("التركة أو من غيرھا

ة " :وعرفه المناوي بأنه بيع وارث نصيبه أو جزءا منه لوارث آخر، أو ھو مصالحة الورث
  .)٦("على شيء من التركة

ادة  ي الم ارج ف ث المصري للتخ انون المواري د تعرض ق وال  ٤٨وق انون األح وتعرض ق
و ادة الشخصية الس ي الم ه ف ذا نصھ ،٣٠٣ري ل ى " :اموھ ة عل و أن يتصالح الورث ارج ھ التخ

  ."إخراج بعضھم من الميراث على شيء معلوم

ام  ٥٤٢إلى  ٥٣٩وقد نظم القانون المدني األردني أحكام التخارج في المواد من  ضمن أحك
ين يع من نوع خاص ،حيث انحصر العقدعقد البيع، ولكنه ب ل ب ة أو لنق ين الورث روا في  من ب ذك

  .ى لھم بجزء شائع من التركة حيث يعاملون معاملة الورثةحصر اإلرث من ورثة وموص

                                                 
 .٢٥١ص ٢لسان العرب ج: ابن منظور  )١(
 .)٤٢(آية : سورة ق  )٢(
 .٧٥التعريفات ص: الجرجاني  )٣(
 .٨١١ص ٦رد المحتار ج :ابن عابدين  )٤(
 .١٢٧أحكام المواريث ص: أبو زھرة  )٥(
  .١٦٤التوقيف ص: المناوي  )٦(
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ى أن يتصالح  دور عل ا ي ى التخارج فيھ د أن معن ات نج ة أو أومن مجمل التعريف د الورث ح
ع بعضھم  نھم أو م ر م بعض اآلخ ع ال ى أم دھم عل ؤدىح ال ي ر م ي اإلرث نظي رك نصيبه ف  ت

  .أو غيرھا للخارج من التركة

ة، حيث واألصل في التخارج الجواز،وقد شُ  ى الورث رع لما فيه من المصلحة والتسھيل عل
ى حصته مشاعا مع حصصھم يكون بعضھم مسافرا أو ساكنا في بلد آخر، أو ال يريد اإلبقاء  عل

د مع و عق اس وھ ق للن ي تتف باب الت ن األس ك م ر ذل ي اوغي وارث ف ه نصيب ال د بدلي وضة، أح
  .والبدل اآلخر ھو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرجالتركة، 

ذي و وم ال وارث العوض المعل ك ال م تمل هھذا العقد جائز عند التراضي، فإذا ت ، وزال أعطي
  .ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة اللذين اصطلح معھم

ع والتعامل بطريق التخارج بين الورثة يوفر عليھم وقتا وجھدا وماال  كثيرا، حيث يكون البي
ا  دا ومكلف ال المورث لكل بين الورثة سھال وميسورا،وليس معق ة الم ال ملكي د انتق م بع و ت ا ل كم

  .وارث،وخاصة في  العقارات التي ال يجوز التصرف فيھا خارج دائرة تسجيل األراضي

ة للنزاع،ف خارج عن ن الإوالتخارج فاسد على القياس،ألنه بيع المجھول جھالة فاحشة مؤدي
ل القسمة اء . حصته في التركة من الورثة، ال يدري بدقة ما يكون له فيھا من المال قب إال أن الفقھ

ط، ة فق ين الورث ك ب ون ذل رط أن يك انا ،بش ا استحس ة ھن ى صحة المخارج وا عل إن  اتفق ان ف ك
 د بيع،ويعتبر التخارج عقد قسمة أو عق .)١(المشتري للحصة من خارج الورثة لم تصح المخارجة

ه إوقع على أن يأخذ الخارج شيئا من التركة كان عقد قسمة،وفإن  ال يدفع ن وقع على قدر من الم
ه في أحد الورثة أو كلھم كان عقد بيع،وكل منھما مشروع،فإذا كان على صورة احدھا أ خذ حكم

  .)٢(الجملة

  مشروعية التخارج : المطلب الثالث

اء اق الفقھ ائز باتف د ج ا التخارج عق ي والن ذ عصر الصحابة،واألصل ف ه من املون ب س يتع
بن  ونھم أنھم أنكروه وفيما روى عن عمرعنه قد وقع في عھد الخلفاء الراشدين ولم ينقل أجوازه 

م  ه، ث ة في مرض موت ه تماضر بنت االصبغ الكلبي ق امرأت دينار إن عبد الرحمن بن عوف طل
ا ث نسوة أثمان رضي هللا عنه مع ثالمات وھي في العدة فورثھا ع ع ثمنھ خر فصالحوھا على رب

  .)٣(،وقيل ھي دراھمفقيل ھي دنانير. الثة وثمانين آلفاعلى ث

ر لصناقرار الصح :وجه الداللة ر نكي نھم ابة للتخارج مطلقا من غي ان رضى هللا ع يع عثم
  .فكان اجماعا

                                                 
  .٣٢٦االحوال الشخصية ص : احمد الحججي: الكردي  )١(
  .٦٠١الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه والقانون ص: احمد محمد علي: داود  )٢(
، رواه ٤٤٠-٨فتح القدير ٢٣٦ص، شرح السراجية ،٢٠٠ص ٣ج .الھداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني  )٣(

 .٤/١٠٩مالك شرح موطأ مالك 
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ذا اال ى ھ ة، فيجوز عل د مبادل ة عق ه في الحقيق ار فدل ذلك على مشروعية التخارج، ألن عتب
  .)١(بالشروط المقررة لعقود المبادلة

ال ا ق اس رضي هللا عنھم ن عب ر اب ي : وذك راث، يعن ل المي ارج أھ يخرج بعضھم  أنيتخ
إنھمبعضا بطريق الصلح، وذلك جائز لما فيه من تيسير القسمة عليھم،  تغلوا بقسمة الكل  ف و اش ل

الجوھرة النفسية على جميع الورثة ربما يشق عليھم ويدق الحساب أو تتعذر ال قسمة في البعض ك
نھم فجاز الصلح  ي بي ا بق اقين قسمة م ونحوھا فإذا اخرجوا البعض بطريق الصلح تيسر على الب

  .)٢(بذلك

وبما رواه البيھقي في سننه عن أبي حازم الحافظ بسنده عن عطاء عن ابن عباس انه كان ال 
  .)٣(بالمخارجة في الميراث بأسا يرى

  .على جواز التخارج بين الورثة مطلقاحيث دل ھذا األثر 

ذا : "ك باألثر المروي عن ابن عباسوكذل راث فيأخذ ھ انه قال يتخارج الشريكان وأھل المي
  .)٥("لم يرجع على صاحبه ألحدھما )٤(توىفإن  عينا وھذا دينا

ك ) يتخارج الشريكان وأھل الميراث(الشاھد من ھذا األثر ھو قوله  وجه الداللة حيث دل ذل
ق : لى جواز التخارج بين الورثة مطلقاع ة يخرج بعضھم بعضا بطري ى أن الورث ودل أيضا عل

م  م يعل ا ل ع م ليم وبي ى التس ه إل الصلح وال يشترط أن تكون أعيان التركة معلومة ألنه ال يحتاج في
  .)٦(قدره فيه جائز

  
  شروط صحة التخارج : المبحث الثاني

وبدل التخارج، ونوعية البدل ) المتخارج عنه(ل لصحة التخارج شروط تتعلق بكل من المح
  :بالنسبة للمحل، وفيما يأتي ھذه الشروط

ا، فال يصح التخارج عن محل  أن .١ ا معلوم يكون محل التخارج أي الحصة المتخارج عنھ
ول،  ه إالمجھ ى معرفت ذر الوصول إل ذا   .إذا تع ع ھ ة وم ذھب الحنابل ي م ھور ف فالمش

رجلين اختصما جواز التخارج عن المجھول مط لم ل ه وس ه صلى هللا علي ا،ودليلھم قول لق
ت  ث درس ي مواري يت مقاديرھ(ف ما،): "اأي نس ق، اقتس ا الح تھ وتوخي م اس م  ما،ث ث

                                                 
 .٥٢ص ٧ج ،وفتح القدير العناية على الھداية،: محمد بن محمد: بابرتي  )١(
 .٤/٤٦٤فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقالني  )٢(
 .٦/٦٥السنن الكبرى : البيھقي  )٣(
  .٨٠الرازي مختار الصحاح ص: المراد به ھالك المال: توى  )٤(
 .٤/٤٦فتح الباري : ابن حجر العسقالني  )٥(
 .٥/٥٠تبين الحقائق : الزيلعي  )٦(
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اال بض   .)١("تح ى الق اج إل ان ال يحت ول إذا ك ل مجھ ى مح ارج عل ة التخ از الحنفي وأج
ان  .)٢(لتنازعكالحق لدى الغاصب، ألنه مقبوض فعال فال تفضي الجھالة ھنا إلى ا ولما ك

م المسئولون الورثة الذين يخرجون بعضھم م، ھ ة لھ تخلص الترك ا فعال ل م يكن عليھ ، ل
ى وجه التصور ا عل ى معرفتھ البيع في كل شيء، .ثمة حاجة ال يس ك ل إن  فالصلح ل ب

ع، إن  الجھالة بالمصالح به ال تمنع الصلح ألنھا ال تفضي إلى المنازعة وھذا بعكس البي ف
  .المبايعة ال تصح ألنھا تفضي إلى المنازعةفإن  إذا كان مجھوال المبيع

ابض كالتخارج عن  أن .٢ ا التق حد أيقع التقابض لكل من المحل والبدل إذا كان مما يجب فيھم
  .النقدين باآلخر، لعدم الوقوع في الربا

لقمعلوما منتفعا به ممتقوما ماال ) أي المقابل(أن يكون بدل التخارج  .٣ يمه تنتفي دورا على تس
ة،  .)٣(الجھالة عنه ياء عيني ة أش ة، ويختلف الحكم فيما إذا كانت الترك ياء نقدي ان  أو أش ف

يال  كانت أشياء عينية كعقار أو عروض تجارية، صح الصلح مھما كان مقدار العوض قل
ان  أما إذا كانت التركة نقدا ذھبا أو فضة،. كان أو كثيرا، ألنه بيع ا ك فيصبح الصلح مھم

العكس، ض إذا كان من جنس غير جنس مال التركة،العو ه  كإعطاء ذھب بفضة أو ب ألن
عوضين في مجلس ولكن بشرط قبض ال بيع الجنس بخالف الجنس، فال يعتبر التساوي،

وان كانت التركة خليطا من أشياء عينية ونقدية وھو الغالب فال . صرفالعقد، ألنه عقد 
ه، وتغطي بد من أن يكون العوض أكثر من نصيبه ف ي التركة،حتى يتساوى نصيبه بمثل

ا، ارات ونحوھ ة والعق ل العروض التجاري ة األخرى مث ياء العيني ادة األش ا من  الزي منع
  .)٤(الوقوع في الربا

دين إذا  .٤ ر أن تتوافر شروط بيع ال ى الغي ا عل ان محل التخارج دين ع ك ز بي د من يجي ذا عن ھ
راء أو الدين لغير من ھو عليه،وھم المالكية والشا فعية وكذلك الحنفية إذا وقع بصيغة اإلب

ة.  )٥(الحوالة ك أن يشرطوا : فقد قال باز في شرح المجل ة لصحة التخارج في ذل والحيل
دين، إبراء ه ال دين ممن علي ه تمليك ال دين، ألن فيسقط  الغرماء من نصيب الخارج من ال

ر  اء غي ى الغرم ائر الو أنقدر نصيبه عل ذا الوجه ضررا لس نھم في ھ ة حيث ال يمك رث
يقضوا حصة الخارج من  أنأيضا  غرماء بقدر نصيب الخارج، والحيلةالرجوع على ال

دين الدين، تبرعا، ثم يصالحوا عما بقي من التركة أو يقرض وا الخارج قدر حصته من ال
م يصالحوا عن  أخذهحيلھم بالقرض الذي ثم ي ة ث ون الحوال م يقبل اء وھ ى الغرم نھم عل م

دين  ر ال ا يصلح غي ل  أنبم ذا أحسن الحي دال، وھ ون ب هيك ن  أن واألوج ة م ع الورث يبي
                                                 

قال عنه االلباني حسن  ٣٢٥ص ٢سنن ابي داوود ج: ، ابو داوود٣٢٠ص ٦مسند االمام أحمد ج: االمام احمد  )١(
 .١/٢٧٩في مختصر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج

  .٢٧٢ص ،أحكام التركات والمواريث: الشيخ أبو زھرة  )٢(
 .٨/٣٨الحاوي الكبير : الماوردي  )٣(
 .وما بعدھا ٧/٢٠٥تكملة رد المحتار : ، ابن عابدين٢/١٧٠اللباب شرح الكتاب ،: غنيمي،عبد الغني  )٤(
: ، الشيرازي٦٣ ص- ٣، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه  ١٨٢ص  ٥البدائع ، ج: الكاسائي   )٥(

  .٢٦٢المھذب، ص 
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الثمن أو  اء ب ى الغرم يلھم عل م يح دين ث در حصته من ال الخارج كفا من تمر أو نحوه بق
  .)١(ألنفسھم يأخذونهثم له يحيلھم ابتداء من غير بيع ليقبضوه 

ة ن الترككما ال تصح القسمة أليصح التخارج فال  ،تكون التركة مدينة بدين يستغرقھاال  أن .٥
ا، ال م ا المدينة بدين مستغرق لھ ة فيھ ك للورث ى وھي  ،من حيث الصورة إالل اة عل مبق

ة ا وھو المالي اء بمعناھ الى  .حكم ملك الميت لتعلق حق الغرم ه تع د وصية "لقول من بع
ى  نيوص ا أو دي ة،أو إ )٢("بھ ي الترك ع ف رط أال يرج دين بش وارث ال من ال ال أن يض

اءي ا  .ضمنه أجنبي بشرط براءة الميت ورضاء الغرم ر مستغرق، أم دين غي ان ال  إذا ك
ادة التخارج يكون صحيحا شرعا، ألفإن  و ع ة ال تخل د ن الترك دائن ق ن، وال ل دي من قلي

دائن ال يتيكون غائبا فت ه، وال ى مجيئ التوقف عل ة ب ة  ضرر ألنتضرر الورث ى الورث عل
  .)٣(التصالح قبل قضاء الدين لتقدم حاجة الميتقضاء دينه،وان كان األولى عدم 

  
  التكيف الفقھي لعقد التخارج: المبحث الثالث

ين  اقيھم أو ب ين ب ة وب ين احد الورث تم ب د الصلح ي ة أالتخارج صيغة من صيغ عق حد الورث
ه  د بدلي ة، اح ات المالي ود المعاوض ن عق ر م ذلك يعتب و ل ي ووارث آخر،وھ وارث ف يب ال نص

ذلك  والبدلالتركة، ا، ول ة أو من غيرھ وارث المخرج من الترك اآلخر المال المعلوم الذي يدفع لل
ال في حق  فييعتبر من التخارج وما يعتبر  ال بالم ة الم البيوع،لوجود معنى البيع فيه وھو مبادل

ه وزوال  ذي أعطي وم ال ال المعل وارث الم ك ال ره، من تمل ه أث المتعاقدين بتراضيھما،ويترتب علي
ا  ملكيته عن دار م م مق م، سواء عل نصيبه الشرعي في التركة إلى بقية الورثة الذين اصطلح معھ

  .)٤(يرثه من التركة أو لم يعلم

اة  ب مراع رم  أالويج ا المح ى الرب تمال عل ارج مش ون التخ اطال وإاليك ان ب ع . ك  أنوم
ارج  تثمار أوردهالتخ الي أو اس اء م ى أي وع ق عل ه ينطب ات فان وص الترك اء بخص ي الفقھ

  :فتوى من ندوة البركة العاشرة نصھا الشأنمشترك،وقد صدر بھذا 

ع مع مشتركة على سبيل التسامح  أعيانالتخارج عبارة عن بيع حصة في " افؤ المبي في تك
الحاجة تدعو إلى تطبيقه في فإن  األصل تطبيقه في التركات أنالثمن، وھو من قبيل الصلح،ومع 

ركات، ر الش ين الش ارج ب وز التخ وز فيج ناديق،كما يج تثمارية أو الص ابات االس ي الحس كاء ف
اة الضوابط الشرعية  ر شريك مع مراع التخارج بين صاحب الحصة والمؤسسة أو شخص غي

ديون  أعيانافإذا كانت الحصة المتخارج عنھا تمثل  المطلوبة في بيع النقود والديون، مع النقود وال
  .)٥(يجوز تبعا ما ال يجوز استقالال إذ باألجلبدل ولو  بأيالتابعة لھا جاز التخارج عنھا 

                                                 
 .٢٠١ص٣الھداية ،ج: ٨٥٦مجلة األحكام العدلية وشرحھا لباز ص  )١(
 .١٢أية رقم : سورة النساء  )٢(
 .٢٠٦قسمة األمالك المشتركة ص: حسين، أحمد فراج  )٣(
 .٢٠١المرجع السابق ص   )٤(
 www.islamicfi.net/arabic/research/details المجلس العام للبنوك اإلسالمية   )٥(
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واختلفت مذاھبھم على عدة أقوال ھي فيه  ھمؤأرات دوأما أقوال العلماء في التخارج فقد تعد
  :على النحو اآلتي

 ا  للحنفية،: القول األول يال  أعطواوذھبوا إلى جواز التخارج مطلقا سواء كان م المخارج قل
  .)٢(ابن عباس وبما رواه البيھقي في سننه نالوارد ع رباألثواستدلوا . )١(أو كثيرا

 ه أو : القول الثاني در ميراث ل أللمالكية، وذھبوا إلى جواز التخارج إذا كان المخارج اخذ ق ق
 .)٣(خذ المخارج أكثر من ميراثه فال يصح له ذلكأإذا  أمامن ذلك 

  ي  باألثرواستدلوا ه صولحت عن  سلمهوھو ما رواه البيھقي عن عمر بن أب رإأبي د  ةام عب
دار  ألفاالرحمن عن نصيبھا ربع الثمن على ثمانين  ة بمق ا كانت عارف ى أنھ ك عل ويحمل ذل

  .)٤(نصيبھا

 للشافعية، وذھبوا إلى جواز التخارج إذا وقع الصلح على معرفة من المصالح : القول الثالث
قبل أن يتفرقا فالصلح وتقابض المتصالحان  أو إقرار بمعرفتھم بحقوقھم والمصالح بحقوقھم

ا. في ھذا جائز ا أو حق المصالح منھم غ حقھم ا بمبل إن  أما إذا وقع على غير معرفة منھم ف
  .)٥(الصلح ال يصح في ذلك

 الحنابلة، وذھبوا إلى عدم التخارج مع الجھل بالمصالح به، أما مع عدم الجھل : القول الرابع
 .)٦(ا يكون جائزاالتخارج في ھذفإن  بالمصالح به من كال الطرفين

ا رواه  و م األثر وھ ة ب افعية والحنابل تدل الش ذھب الشافعية،واس ن م ب م ول قري ذا الق وھ
الأالشعبي عن شريح  ه ق م ي: ن ا ول راة صولحت من ثمنھ ا إم ك أيم ا فتل رك زوجھ ا ت ا م ين لھ تب

  .)٧(كلھا  الريبة

و أم .ةبين الورثة في األشياء المجھولحيث دل على عدم جواز التخارج  ار فھ رأي المخت ا ال
ل القائلون بجواز التخارج مطلقا، ألما ذھب إليه الحنفية  البيع في كل شيء ب يس ك ن إن الصلح ل

إن  الجھالة بالمصالح به ال تمنع الصلح ألنھا ال تفضي إلى المنازعة وھذا بعكس البيع ع إذا ف المبي
  .ضي إلى المنازعةة ال تصح ألنھا تفالمبايعفإن  كان مجھوال

                                                 
  .٥٠،  ٥/٤٩ين الحقائق مع الحاشية،تب: الزيلعي  )١(
 .٧سبق ذكر النص والتخريج في ص  )٢(
 .٦/٦، الخرشي على مختصر خليل ٤/٣٦٢المدونة الكبرى : مالك  )٣(
 .٦٥/ ٦السنن الكبرى: البيھقي  )٤(
 .٣/٢٢١ األم،: شافعيال  )٥(
  .٢، ط ٥/٢٦لمغني والشرح الكبير، ا: أبن قدامه  )٦(
 .٦٥-٦السنن الكبرى جزء: ، البيھقي٢٢١/ ٣االم، : الشافعي  )٧(
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م يخرج،و ه ل يم كأن ه من التقس ويكون  غاية ما يجب مراعاة بقاء الخارج وارثا واالعتداد ب
ى  ا يترتب عل ك لم التقسيم غير صحيح شرعا لو استبعد من الورثة واعتبر كأنه غير موجود وذل

  .محظورينمن استبعاده 

و توفيت : يففي المثال اآلتنصباء، يترتب على استبعاده من تغيير األ ما :المحظور األول فل
ن زوج وأم وأخ ألب، رك  ع د ويت ه النق ذ لنفس ى أن يأخ ة عل اقي الورث ع ب زوج م الح ال فتص

  .الدونمات

فان األم  خذ مقابل نصيبه من التركة وخرج،أنه أفلو اعتبر الزوج غير موجود،على اعتبار 
ألخ واحد،م سھم أي يكون لأل الثلثين، ألبسوف تستحق ثلث الباقي من التركة ويستحق األخ   ول

ه من  سھمان وھذا عكس ما كان لھما قبل التخارج، ألب ا في  األم أنوھو خالف المجمع علي لھ
ى عدم  ھذه الحالة ثلث الكل، ى ال يترتب عل زوج المتخارج موجودا حت ار ال م يجب اعتب ومن ث

  .وجوده ما ذكر

وار :المحظور الثاني ر ال راثما يترتب على استبعاد الخارج، من استحقاق غي ا . ث للمي كم
  .لو توفيت الزوجة عن زوج وأم واخوين الم وابن أخ شقيق

د سھام أصحاب الفابن األخ الشقيق ال يستحق شيئا من التركة،أل ه بع ق ل م يب ا نه ل روض م
يب ،ف ق التعص تحقه بطري ارج إيس ة،واعتبأن الخ د الورث يم،ح د التقس ود عن ر موج إن  ر غي ف

ق التعصيب روض حينئذ ال تستغرق كل التركالف ن األخ الشقيق بطري ه أمع ة، ومن ثم يرث اب ن
  .)١(غير وارث قبل التخارج

ك أولھذا تقسم التركة بعد التخارج ب ن تطرح سھام من صالح المسألة أو عولھا وإنما فعلنا ذل
م يليكون التوزيع على الورثة بعد التخارج منا ل الصلح ث يھم قب ع عل ى سبا للتوزي اقي عل يم الب قس

  .ھام غيرهمجموع س
  

  أنواع التخارج وحكم كل نوع: المبحث الرابع

للتخارج أنواع بعضھا صحيح وجائز شرعا،وبعضھا غير صحيح وباطل شرعا، وذلك تبعا 
  .المال المعطى للتخارج ألجناسالتركة، وتبعا  أموال ألجناس

  موال التركةأنواع التخارج تبعا ألجناس أ: المطلب االول

وع األول اول ھ :الن انير يتن ذھب ودن ا ك ة وغيرھ ودا مختلف ة نق ا إذا كانت الترك وع م ذا الن
ة ةودوالرات  أردني كنية  أمريكي ارات س عودية، وعم االت س ة وعروضا، وأراضيوري  زراعي

  .على مبلغ من الدنانير األردنية وھو من جنس نقود التركةحدھم أفتخارج الورثة مع 
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ون المبلغ المصالح عليه، والذي ھو من وحكم ھذا النوع صحيح وجائز شرعا، بشرط أن يك
ة،  ة الترك جنس التركة، أكثر من نصيبه من ذلك الجنس،ليكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقي

ه، إن  أما إذا كان المبلغ المصالح عليه، مساويا لنصيبه أو اقل، أوال يعلم مقدار نصيبه في الصلح ف
  .)١(يكون باطال لوجود الربا

ق المعاوضة  ،ن كان مجھوالإو ة،ال بطري ذه الحال ذر تصحيح ھ م يتع ا، ومن ث فلشبھة الرب
ان باطل،على وال بطريق اإلبراء،أل ا،للزوم الرب راء عن األعي ه في حال أن التركة عين واإلب ن

ل حصته فإ ون ما صولح عليه أكثر من نصيبه،ك ا يقاب ابض في المجلس فيم ه التق ه يشترط في ن
  .دارمنه، ألنه صرف في ھذا المق

ا : النوع الثاني ة كلھ ارات،يتناول ھذا النوع ما إذا كانت الترك د تصالح  عروضا أو عق وق
  .تخارجه من التركةيأخذ مبلغا من النقود نظير  أنحدھم على أالورثة مع 

قليال كان ما أعطوه أو كثيرا، علم مقدار  ھذا التخارج على ھذا الوجه صحيح وجائز شرعا،
ثمن،وذلك ألما يرثه أو لم يعلم،  ر من ال ل والكثي ع يصح بالقلي م  ن ھذا النوع يعتبر بيعا، والبي ول

  .)٢(ن اإلبراء من األعيان غير المضمونة ال يصحأل براء،إيصح جعله 

دا من جنس واحد، ك: النوع الثالث ا نق ة كلھ ن كانت أيتناول ھذا النوع، ما إذا كانت الترك
ة، ة األردني ك كلھا أوراقا نقدية من العمل ر ذل ة أو غي ة األمريكي ة مع  .أو العمل د تصالح الورث وق

ة، أنحدھم على أ ذي ھو الترك ر الجنس ال غ من جنس آخر غي ر مبل ن أك يخرج من التركة نظي
ه –صالحوه من النقد األردني  ا إلي ى . الذي ھو التركة،بدوالرات أمريكية دفعوھ ذا التخارج عل ھ

ر التساوي،ولكن بشرط ھذا الوجه جائز وصحيح شرعا ألنه بيع الج نس بخالف الجنس، فال يعتب
  .)٣(،ألنه عقد صرف قبض العوضيين في مجلس العقد

أيتناول ھذا النوع، ما إذا كانت التركة خل :النوع الرابع ن يطا من أجناس األموال المختلفة ك
م  .حدھم على عرض فقطأفصالح الورثة  كانت عروضا وعقارات ونقدا من أجناس مختلفة، وحك

د وج لح عليه قليال أو كثيرا،ويستوي في صحته أن يكون العرض الصا ذا النوع صحيح شرعا،ھ
  .)٤(التقابض في المجلس أو لم يوجد لعدم الربا

ع التصالح : النوع الخامس اس، ووق ى الن ون عل يتناول ھذا النوع، ما إذا كان في التركة دي
  .لدين لھم خاصةيخرجوه من التركة ليكون ا أنحدھم،على أبين الورثة و

دين، إذ ن التخارج ال يجوز على مقتضى القياس، وذلك ألنه تمليك إف ه ال ر من علي الدين لغي
ديون ال  أنمقتضاه  أن ره، وال ه بغي د ملك دين ق وارث المتخارج من ال ان يخص ال ذي ك الجزء ال

                                                 
   ١٨٢ص، ٥البدائع،ج: ،الكاساني٤٩ص ٥تبيين الحقائق ج: الزيلعي  )١(
  .٢٠٣قسمة األمالك المشتركة ص :حسين، احمد فراج  )٢(
  .٣٢٥ص ٥الفقه اإلسالمي وأدلته ج: وھبة الزحيلي. د  )٣(
  .٢٠٤قسمة األمالك المشتركة ص: ، احمد فراجحسين  )٤(
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ه،  هتقبل التمليك لغير من علي ا  وألن ة الحق ال تجوز في المذھب الحنفي بينم ة حوال تجوز حوال
ك بطل التخارج في حصته من  ل، ألالدين، وھنا إذا حصل ذل ى الك بطالن إل دين وتعدى ال ن ال
  .)١(الصفقة واحدة والعقد إذا فسد في بعض العقود فسد من الكل

ة الحق  ز حوال ا يجي دين كم ه ال ر من علي دين لغي بخالف القانون المدني الذي أجاز تمليك ال
ذه ھي الق دين، ھ ة ال دة وحوال ك القاع ي تل دوا ف ذھب وج اء الم ي، ولكن فقھ ه الحنف ي الفق دة ف اع

م تكن إال  اس، اتضييقا على الناس، ول ى الن ايلوا للتوسعة عل ذلك تح اس فقھي ظاھر ول ا لقي تباع
ذھب  ي الم ريج ف ة التخ ن أئم ان م ا فقيھ ي وھم ام الزيلع اني واإلم ة الكاس ؤالء العالم ن ھ وم

  .)٢(الحنفي

ا من " :كتاب البيوعيقول الكاساني في  ر من عليه،والشراء بھ ديون من غي ذه ال وأما بيع ھ
م يجز،البيع وال أضاف إنفينظر،  غير من عليه، دين ل ى ال ول لأب شراء إل ره، بعث منك ن يق غي

ذلك : و يقولالدين الذي في ذمة فالن بكذا، أ ة فالن فل اشتريت منك ھذا الشيء بالدين الذي في ذم
م يضف  بثمنالعقد إلى الدين الذي عليه جاز ولو اشترى شيئا  ال يجوز، وان لم يضف ھو دين ول

ن ھذا توكيل العقد إلى الدين جاز ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة، أل
ل فإن  بقبض الدين ه، والتوكي ه من المحال ل المحال عليه يصير بمنزلة الوكيل للمحيل بقبض دين

  .)٣(ائز أي دين كانبقبض الدين ج

ى أن ال ديون عن موذھب الزيلعي إل ذه ال اء بنصيبه في ھ ى الغرم ة عل ل الورث تخارج يحي
ر  ه نظي دل المتفق علي طريق حوالة الدين ومتى قبضوه كان ألنفسھم ما دام المتخارج قد قبض الب

  .)٤(أن تكون لھم التركة بما لھا ديون

بقدر حصته من الدين ثم  اأو نحوھ )ة من الذھبأونص(واألوجه أن يبيع الورثة من الخارج 
  .)٥(يحيلھم على الغرماء بالثمن أو يحيلھم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له ثم يأخذونه ألنفسھم

ا  ان منھ سارت القوانين في مصر وسورية واألردن على جواز التخارج في كل تركة ولو ك
  .ما ھو ديون على الغير

ا، يتمثل ھذا ال :النوع السادس ن فيھ ة وال دي ر معلوم ة وغي نوع في تركة ھي أعيان مجھول
  .حدھم على أن يخرج من التركة في مقابل مكيل أو موزونأوقد تصالح الورثة مع 
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ه،: وحكم ھذا النوع ه ال  اختلف فقھاء المذھب الحنفي في ى أن التخارج في ذھب بعضھم إل ف
ل  يجوز شرعا الحتمال الربا وھو أن يكون في التركة مكيل أو موزون ، ونصيب الخارج من مث

  .)١(بدل الصلح أو أكثر

ال أال يكون  أبو جعفر الفقيه من علماء الحنيفةوذھب  إلى أن التخارج صحيح شرعا، الحتم
ى فرض في التركة من جنس بدل الصلح ة، فيحتمل ، وعل ذا الجنس في الترك يكون  أنوجود ھ

ال في  ا، ق رة بھ ال يكون شبھة الشبھة، وال عب ال االحتم ل، فاحتم نصيبه فيه أكثر مما اخذ أو اق
رھم ره الزيلعي والشرنباللي وغي ا ذك ول  .)٢(التبيين وھذا ھو الصحيح، وھو م راجح ھو الق وال

  .قاقالثاني ألن الجھالة ھنا ال تفضي الى منازعة وش

  نواع أخرى للتخارج ويشتمل على ثالثة فروعأ: المطلب الثاني

  الصلح عن بعض التركة : الفرع األول

ه  ك ان كما صح الصلح عن كل التركة فال مانع من الصلح عن بعضھا، واألصل في كل ذل
ه  ع فل ن البي وع م ه  أنن ا ل ل كم ع الك ل  أنيبي ل ب ى تعلي اج إل اھر ال يحت و ظ ع بعضه وھ  أنيبي

والت إذا كانت ال تحال ر المنق مل القسمة، أو إذا تصورة الشائعة بين الناس ھي تخارجھم في غي
يتخارج الورثة في  أنمالك على أھمية  اإلمامتعدد مكانھا وتضرر الورثة بعدم قسمتھا، وقد نص 

و  ا وھ تفادة منھ ن االس تمكن م ى ي وارث بحسب حصته حت ين ل ل ع ان تعطى ك االت ب ذه الح ھ
رهمنفرد، بم م " ا ال يتاح له وھو مشترك مع غي و ل ان صحيح ول وصلح احدھم عن بعض األعي

  .)٣(يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم ال فالصك صحيح

ال بعضھم  سحنون قال اإلمام وم شتى أرادو ان يقتسموا ق أرأيت لو ان أقرحه متباينة بين ق
ال كلھا وقال بعضھم بل اجم ،)٤(اقسم لنا في االقرحة ع لنا نصيب كل واحد منا في موضع واحد ق

ا وجمع نصيب كل  قريبةإن كانت األرض بعضھا  من بعض وكانت في الكرم سواء قسمت كلھ
ة وكانت  ةواحد منھم في موضع واحد، وان كانت االقرحة مختلف ى حدة  قريب ريح عل قسم كل ق
ريح وان كانت االقرحة في الكرم سواء إال أنھا متباينة متباعدة مسير ومين قسم كل ق وم والي ة الي

و ال في الق ا ق ى حدة أيضا الن مالك ون الحوائط  معل اتين(يرث وم ) البس نھم الي دور ويكون بي وال
  .)٥(واليومان قال أرى أن تقسم الحوائط والدور كل واحد على حدته

                                                 
 ٣الھداية ج: المرغيناني .وكثير من الشراح، وھو ما ذكره صاحب الذخيرةممن قال بھذا اإلمام المرغيناني   )١(

  .٢٠٦ص 
 .٥١،٥٢/ ٥تبين الحقائق مع الحاشية: الزيلعي  )٢(
  .٦٤٤ص ٥ج .رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين  )٣(
 .٧٢٤ص  ٢ج ،، المعجم الوسيطالمخالة للزرع وليس عليھا بناء: ، والقراح من االرضجمع قراح: األقرحة  )٤(
  .٤٦٤ص  ١٤المدونة الكبرى ج : اإلمام مالك  )٥(
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  الصلح على الوصية :الثانيالفرع 

ل أالوصيوالصلح جائز على  راث بأق ى المي اه كما ھو عل ر من قيمتھ أوصى لرجل " و أكث
  .)١(بثلث ماله، ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح

ا وإال ه قيمتھ ع وتعليلھم أنھا من الحقوق التي تقبل اإلسقاط، ونزيد بشرط معرفت ان من بي  ك
  .رر يمنع تصحيحهالجھالة وفيه من الغ

  ي نصيب المفقودالمصالحة عن الفرق ف :لفرع الثالثا

م الفرق في  ك  أننصيب المفقود حق للورثة ولھ ع من ذل د من ه برضاھم، وق يتصالحوا علي
ة م " جماعة واعتبروه لغوا ال فائدة منه، جاء في المغني البن قدام ا زاد  أنولھ ى م يصطلحوا عل

 أنفائدة في  ذلك الوني وقال ال وأنكرعلى نصيب المفقود واختاره ابن اللبان ألنه ال يخرج عنھم 
ا يستحقه في مس ة عم ك أينقص بعض الورث ه ل ال ل م يق ة ث اة وھي منتفي ى  أنلة الحي تصالح عل

ود أنقسم المس نأ فاألولىجاز ذلك  إنبعضه بل  اة ونقف نصيب المفق دير الحي ى تق  واألوللة عل
ين افإن  شاء هللا أنصح أ اة الزائد عن نصيب المفقود من الموقوف مشكوك في مستحقه ويق لحي

  .)٢("يوقف كالزائد عن اليقين في مسائل الحمل أنمعارض الموت فينبغي 

ه أقدم فإن " وذكره كذلك صاحب المبدع من الحنبلية م مال ه حك خذ نصيبه وان لم يأت فحكم
  .)٣("المسالة على تقدير حياته فقط اولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسمو

  
  التخارج وطريقة التقسيم صيغ: المبحث الخامس

ة أو  ين الورث ا ب تم التصالح عليھ يختلف نظام التوريث في التخارج،باختالف الصيغة التي ي
وارث  ال ال ة أو من م ال الترك ه من م ان المصالح علي ا إذا ك اختالف م ين الخارج،وب احدھم وب

ي ا يل ة، فيم ى ال تخرج عن ثالث ذا المعن ا  خاصته، وصيغ التخارج في جملتھا بھ ابيانھ  وأحكامھ
  .وبعض األمثلة التوضيحية عليھا

ة  أن :الصيغة األولى ر شيء يخرج احد الورث ى وارث آخر نظي ة إل عن نصيبه من الترك
ه محل المتصالح  ة، فيحل المتصالح ل دا عن الترك نصيبه، ويصبح  ويأخذيدفعه له من ماله بعي

ي ذي صالحه، وحصته األصلية ف راث لھذا حصتان، حصته الشخص ال ه. المي ه  كأن اشترى من
  .نصيبه لنفسه فال يشاركه فيه غيره
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ين أبنين، فصالح وا لو مات إنسان عن زوجة، وبنت، .أ لمثا هحد االبن ى  أخت تخرج  أنعل
إذا  له من نصيبھا من التركة، ة  تمتفي مقابلة شيء من ماله الخاص، ف وزع الترك المصالحة، ت

  : كاألتي أختهسھمه وسھم ) المصالح(بن يكون لال أنوالزوجة،على  االبنينبين 
  ٤٠  ٤٠  ٤٠  ٨  

  ٥  ٥  ٥  ١  ١/٨زوجة 
  ابن 

٧  
١٤  ١٤  ١٤  

  ٢١  ٧+١٤  ١٤  ابن 
      ٧  بنت 

رك لو توفي عن أم وأخت أل .ب مثال قيقين وت ا وتصالحت األخت ) ٣٠(م واخوين ش دونم
ار  ر ألفي دين ة في نظي امع احد أخويھا على أن تخرج له عن نصيھا من الترك دفعھا لھ تقسم . ي

 واألختالسدس وھو خمسة دونمات  األمال تخارج فيكون نصيب  كأنه الورثةالتركة على جميع 
ذلك اقي . ك وينوالب ع نعطي  مناصفة لألخ د التوزي ات، وعن رة دونم ا عش ل منھم ون لك  األمفيك

ه في أختهاآلخر نصيبه ونصيب  ويأخذالذي لم يصالح نصيبه وھو عشرة،  واألخنصيبھا ،  كون ل
  .خمسة عشر دونما

    ٦  ٦  ٦  

  ١  ١  ١  ١/٦  ام

  ٠    ١  ١/٦  أخت الم

  ٢  ٢  ٢  ع  أخ ش

  ٣  ١+٢  ٢    أخ ش

ال وفي عن زوج .ج مث ه ةت غ تقاضته من ل مبل ن مقاب ن وبنت وتخارجت األم لالب   .وأم واب
  ١٢= مجموع أسھم المتخارجة 

  .االبن محل األم في استحقاق نصيبھا فأضيف نصيبه إلى نصيبھا :حل
  ٧٢  ٧٢  ٧٢  ٢٤  

  ٩  ٩  ٩  ٣  ١/٨زوجة 
  -  -  ١٢  ٤  ١/٦ام 

 ابن
  ع

  
     ١٧  

٤٦  ١٢+٣٤  ٣٤  

  ١٧  ١٧  ١٧    بنت 
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ةالصيغة  ين  :الثاني تم التخارج ب ه من أأن ي ه إلي ال يدفعون ر م اقيھم نظي ين ب ة وب حد الورث
  وحكم ھذه الصيغة  .ن التركة كلھا لھمأموالھم الخاصة، لتكو

ذي خرج، ليعرف نصيب كل وارث من سھام  .١ يھم ال ا ف ة بم ع الورث تقسم التركة على جمي
  .التركة

و  .٢ ه، وھ دال عن ذ ب د اخ ه ق ذي خرج، ألن دا ال ة ع ھام الترك ن س ل وارث نصيبه م يعطى ك
  .المنصوص عليه في عقد التخارج

ة .٣ ى بقي ة عل د التخارج،  يقسم نصيب الخارج من الترك وارد في عق ة حسب الشرط ال الورث
  .على عدد رؤوسھم، أو بنسبة أنصابھم، أو بنسبة ما دفع كل منھم من ماله الخاص

يھم،أ ع نصيب الخارج عل ة لتوزي ة معين ى طريق إن  ما إذا خال عقد التخارج من النص عل ف
ويا فيما بينھم ام مختلفا، كان ما دفعوه متساأنصيبه يقسم بينھم بالتساوي على عدد رؤوسھم،سواء 

  .)١(ن عدم النص على طريقة معينة للتقسيم ، ظاھر في تراضيھم على تقسيمه بينھم بالتساويأل

ال ن زوج وأم و  .أ مث رأة ع ت ام وة ألب وأ ٣توفي ع إخ ت م الحت األخ ت ألب، وتص خ
  .على مبلغ من المال دفع لھما منھم بالتساوي  إخوتھا

ة أسھم ولكل واحد من توزع التركة بعد التخ :حل ارج فيكون للزوج تسعة أسھم ولالم ثالث
  .اإلخوة سھمان اثنان

     ×٢×           ٣  
  ١٨  ١٢٦  ١٢٦  ٣    ٤٢  

  ٩  ٦٣  ٦٣      ٢١  ١/٢زوج 
  ٣  ٢١  ٢١      ٧  ١/٦أم 

  ٢  ١٤  ٢+١٢  ١  له  ٤  أخ ألب 
  ٢  ١٤  ٢+١٢  ١  له  ٤  أخ ألب 
  ٢  ١٤  ٢+١٢  ١  له  ٤  أخ ألب 

    ٠  ٠  ٠  تخارجت  ٢  أخت ألب 

ى  وأخيهتوفي شخص عن زوجته وأمه  .ب مثال ة عل الشقيق، وتصالحت الزوجة مع الورث
توزع التركة بعد التخارج فيكون .مبلغ من المال دفع لھا منھما بنسبة ما لكل واحد منھما من سھام

  .أسھم ٥خ الشقيق لألو أسھملالم أربعة 

                                                 
  .٢٠٩قسمة األمالك المشتركة ص : حسين، أحمد فراج  )١(
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  ٩  ٣٦  ٣٦  ٩    ١٢  

          تخارجت  ٣   ١/٤زوجة 
  ٤  ١٦  ٤+١٢  ٤  لھا  ٤  ١/٣أم 

  ٥  ٢٠  ٥+١٥  ٥  له  ٥  أخ ش  ع 

قيقة  .جمثال  م تصالحت األخت الش توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت الم وأخت ألب، ث
  .مع باقي الورثة نظير مبلغ خمسة آالف دينار من أموالھم الخاصة

   :حل

  .تطرح سھام األخت الشقيقة منھا توزع التركة على جميع سھام الورثة،ثم .١

ا، اليقسم  .٢ باقي خمسة أسھم على مجموع سھام الورثة عدا األخت الشقيقة فيكون بينھم أخماس
  .للزوج ثالثة أسھم ولألخت ألب سھم واحد ولالم سھم واحد

ى  .٣ يقسم نصيب األخت الشقيقة عليھم بالتساوي ،فيكون لكل واحد منھم سھم واحد يضاف إل
  .إال إذا وجد نص في نقد التخارج يقضى بخالف ذلك مجموع سھامه،

                                                
  ٤  ٨  ٨  ٣    ٨  ٦  

زوج 
١/٢  

  ٢  ٤  ١+٣  ١  له  ٣  ٣

ت ش  أخ
١/٢  

        تخارجت  ٣  ٣  ١/٢

ت الم  أخ
١/٦  

  ١  ٢  ١+١  ١  لھا  ١  ١

أخت ألب 
١/٦  

  ١  ٢  ١+١  ١  لھا  ١  ١

والخت ألم سھم ن للزوج اثنان ولكل واحدة من األخت ألب توزع التركة بعد التخارج فيكو
  .وحد ال غير 

ه أأن يخرج  :الصيغة الثالثة ر إعطائ ة نظي ة الورث ى بقي حد الورثة عن نصيبه من التركة إل
دھم م وح ا لھ ون باقيھ ا ليك ا منھ يئا معين يھم . ش ا ف ة أوال بم ھام الورث ين س ة تب ذه الحال ي ھ وف

٣١

X١  X١  
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ى المتخارج ثم تسقط سھام ھ ة يقسم عل اقي من الترك ه والب ا تخارج علي ر م وارث في نظي ذا ال
  .)١(السھام الباقية بعد إسقاط سھام المتخارج

ال  تة  .أمث ة دارا وس ت الترك ت وكان ن وبن ن زوج واب ت ع و توفي ارج  آالففل ار وتخ دين
دار  ر ال ال نظي زو يأخذھاالزوج على نصيبه في الم ذا، لل ة ھك يم الترك ج سھم لنفسه،ويكون تقس

ان وللبنت سھم واحد ألن أصل المسأواحد ولالب زوج ن سھمان اثن ة فيطرح سھم ال لة ھو أربع
ة  ان أي أربع ن سھمان اثن ار وللبنت سھم واحد  آالفيبقى ثالثة أسھم فيقسم المال مثالثة لالب دين

  .دينار وخلصت الدار للزوج اأي ألف

م وأخت ألب وأخت أل قيقةج وأخت شماتت عن زو .بمثال  قيقة م، ث صالحت األخت الش
 .البقية على دار تركتھا المرأة

ة أصال للمسأيحذف نصيب المتخارج من أصل المس :حل لة ألة وجعل مجموع سھام الورث
  .بعد التخارج

  ٥    ٨  ٦  
  ٣    ٣  ٣  ١/٢زوج 

  -  تخارجت  ٣  ٣  ١/٢أخت ش 
  ١    ١  ١  ١/٦أخت ألب 
  ١    ١  ١  ١/٦أخت الم 

ا وعشرين ألف  )٣٠( الم والتركة وأختألب  وأخ وأمج زو: فلو توفيت عن .جمثال  دونم
  .ه العشرين ألف دينارقي الورثة على أن يأخذ لنفسه خاصدينار وتصالح الزوج مع با

  : حل

  .نستبعد من التركة مبلغ العشرين ألف دينار المتصالح عليھا .١

ة .٢ زوج النصف ثالث واألم السدس  تقسم التركة على الورثة كأنه ال تخارج، فيكون نصيب ال
د سھام أصحاب  اقي بع سھم واألخت الم السدس سھم واحد واألخ ألب سھم واحد وھو الب

  .الفروض يأخذ تعصيبا

الم  .٣ تسقط سھام الزوج ثالثة من ستة أسھم وھو أصل المسالة فيكون الباقي ثالثة أسھم سھم ل
  .وسھم لألخ ألب وسھم لألخت الم

ألم سھم واحد يقسم نصيب الخارج بين األم واألخت أل .٤ م واألخ ألب بنسبة سھامھم فيكون ل
ى عشرة دونمات ولألخت أل ذلك تحصل األم عل ، ويحصل ١/٣م سھم واألخ ألب سھم وب

  .األخ ألب على عشرة دونمات وتحصل األخت الم على عشرة دونمات أيضا

                                                 
ابن  ٧٨٠ص ٢، شيخ زاده، مجمع األنھر في شرح وتلقي األبحر ج ٢٥٢ص ٥تبين الحقائق ج: الزيلعي  )١(

 .٦٤٤ص ٥رد المختار على الدر المختار شرح تنوير اإلبصار، ج: عابدين
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  ٣  ٣    ٦  
      تخارج  ٣  ١/٢زوج 

  ١  ١  الھ  ١  ١/٦ أم
  ١  ١  الھ  ١  ١/٦أخت الم 
  ١  ١  له  ١  ع أخ ألب 

دينار وصولحت الزوجة ) ٦٣٠٠(وبنتين وزوجة وترك دارا و  أبتوفي رجل عن  .دمثال 
  .على تأخذ الدار وتترك نصيبھا من المال

  ٢١  ٢٤  ٢٤  
  ٥  ٥  ١+٤  ع+١/٦ أب

  بنت          
  ٢/٣بنت               

٨  ٨  ٨  
٨  ٨  ٨  

  تخارجت  ٣  ٣  ١/٨زوجة 

ة لة من أة عشر سھما وللزوجة ثالثة أسھم وأصل المسلألب خمسة أسھم ولالبنتين ست أربع
ىأسھما وھو أصل المس ٢١بقي  ٣وعشرين سھما، فيطرح سھام الزوجة وھي   لة يقسم المبلغ عل

  .السھم الواحد لة الستخراج قيمةأأصل المس

  دينار ٣٠٠=  ٦٣٠٠/٢١

٥xدينار نصيب األب من التركة ١٥٠٠٠= ٣٠٠.  

٨xالبنت األولى دينار نصيب ٢٤٠٠=  ٣٠٠.  

٨xدينار نصيب البنت الثانية ٢٤٠٠= ٣٠٠.  

  .أما الدار فھي بعقد التخارج أصبحت ملكا للزوجة وحدھا
  

  ويشتمل على مطلبين أو ظھور جديد في التركة نقض التخارج: المبحث السادس

  خارجنقض الت: المطلب االول

د خذ التخارج صورة أإذا  ا عق ا م و قسمة يسري عليھ ى كل االقسمة، فھ ياء يسري عل ألش
ا، المشتركة عند اقتسامھا، وي ه بعضا معين ان المتخارج علي م القسمة، إذا ك كون التخارج في حك

ا يسوغ إو نقض إذا حدث م ابال لل ك يكون ق ى ذل ة أيضا، وعل ى المبادل ا معن ن كانت القسمة فيھ
الث  دائع ث ر صاحب الب د ذك ات، وق ي الترك مة ف والنقض القس ا  أح نقض فيھ ة، قست مة الترك

  :وصف القسمة، وھذه الثالثة ھي أخذيوبالتالي ينقض كل تخارج 

ت،  .١ ى المي ن عل نقض ويجاب ظھور دي اء ال ة إذا طلب الغرم ذه الحال نقض القسمة في ھ وت
دين  ة لقضاء ال م يستعد الورث دين، ول طلبھم إذا لم يكن في التركة الباقية نقود تكفي لسداد ال
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ة للقسمة ال أنفسھم حماي نقض، من م إن  من أن ت رين ف ذين األم م يكن واحد من ھ نقض ل
ونھمالقاضي القسمة بطلب الغرماء إ تيفاء دي ين الطلب سبيال الس از في شرح   .ن تع ال ب ق

د : المجلة إذا ظھر بع ن مستغرق ف ى الميت دي ان عل وبطل التخارج والصلح والقسمة إذا ك
ة اقض ل للورث ة قي يط بالترك ن مح مة دي ارج أو القس مة التخ وه صحت القس إن قض وه، ف

ة  ة، وحيل ك للورث وع المل ع وق ى اإلرث فيمن دم عل دين مق خت، الن ال ارج وإال فس والتخ
األولى  ر مستغرق ف دين غي ان ال ت، وان ك الصحة أن يضمن أجنبي الدين بشرط براءة المي

الوا و فعل وصالح ق ن: أن ال يصالح قبل قضائه ول ل دي و من قلي ة ال تخل  يجوز، الن الترك
 .)١(والدائن قد يكون غائبا فتتضرر الورثة بالتوقف عن مجيئه

ا ، ألوظھور وصية لم تكن معلومة  .٢ ادير وقت القسمة أو وقت التخارج الذي أخذ حكمھ ن مق
د  ام، أو عن د االقتس ب عن م يحتس ذي ل ريك ال ك الش ور ذل ر، بظھ ة تتغي ن الترك ھام م الس

 .التخارج

ا من ظھور وارث لم يكن معلوما وقت القسمة .٣ ر السھام نفسھا، ال مقاديرھ وره يغي ،فان ظھ
ى ان ي بنيت عل نقض القسمة الت ابه فت م يحتسب حس ر  هالتركة فقط، فھو شريك أيضا ل غي

اس  ى أس ارج عل مة أو التخ ون القس ته، وتك ز حص ى تتمي يم حت دل التقس ود، ويع موج
 .)٢(صحيح

  ظھور جديد زائد في التركة بعد الصلح: المطلب الثاني

ة إذا ظھ ن ترك د م ة ر شيء جدي ى بقي ود عل د الصلح ھل يحق للمصالح أن يع ت، بع المي
  ؟الورثة بنصيبه مما ظھر أم أن الصلح أخرجه عن حقه في المطالبة بما ظھر

هأي المسن األصحاب اختلفوا فأذكر ابن عابدين  ل نب ز ومعترض ب ن كتب ال أإ لة بين مجي
ه  البة،الحنفية لم تعرض لھذا، وان رجح حقه في المط د ل ن جدي تصحيحا منه، وفرق بين ظھر دي

ه، أو عليه، اه عن ن أو " فأجازه إن كان له ومنعه إن كان عليه بالشرط السابق كما نقلن م ظھر دي ث
وا  م يعلم م إذا ل ة ألنھ ين الورث عين لم يكن معلوما للورثة قيل ال يكون داخال في الصلح ويقسم ب

تثنى من الصلح فال يبطل كان صلحھم عن المعلوم الظاھر عندھم ال  عن المجھول فيكون كالمس
ن فسد  إذا ظھر دي ة اسم للكل ف ة والترك الصلح وقيل يكون داخال في الصلح ألنه وقع عن الترك

  .)٣(الصلح ويجعل كأنه كان ظاھرا ثم الصلح

ذكور أ الم الم ن الك دم والحاصل م ول بع ى الق ن فعل ة دي ي الترك د الصلح ف ر بع و ظھ ه ل ن
ا  دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل وأما على القول بالدخول فالصلح فاسد كم

دين ظاھرا وقت الص ان ال و ك أل ا من الصلح ب ع التصريح بالصلح لح إال أن يكون مخرج ن وق
  .للدين من أعيان التركة

                                                 
  .٨٥٦مجلة األحكام العدلية وشرحھا الباز ص: باز  )١(
 .٢٧٢- ٢٧١ص  ،أحكام التركات والمواريث: ، أبو زھرة، محمد٣٠ص  ٧البدائع ج: الكاساني  )٢(
  .٢٧٠ص ٨حاشية ابن عابدين ج : ابن عابدين  )٣(
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روا لأوإذا أنكر الورثة ظھور شيء جديد لم يلزموا وال تقبل دعوى المصالح أما إن  . زمھمق
ة وھي : وقد عرفنا في المبحث الثالث ود المعاوضات المالي رون التخارج من عق اء يعتب أن الفقھ

ار : عقود الزمة تقبل الفسخ ل الفسخ بالخي دين وتقب اق العاق أي تقبل األلغاء بطريق اإلقالة أي بإتف
  .أيضا

د ا) ٥٤٠(ونص القانون المدني في المادة  ى شمول عق وال التلتخارج لألعل ا م ي ظھر أنھ
ا المتخارجات فال يشملھا للميت قبل العقد أما األ م بھ م يعل د التخارج ول د عق موال التي تظھر بع

  العقد 
  

  الخاتمة

ة لقسمة من خالل عرض  ة والمالئم ول العادل أحكام التخارج في الفقه اإلسالمي وجدنا الحل
ه وال ضرار، فالقسمة من مقتضيا األمالك ول، حيث الحاجة المشتركة بما ال ضرر في ت المعق

ن  د م ل واح تمكن ك ا، لي ة إليھ حابداعي اره  أص اب اختي ى حس رف عل ن التص تحقاق م االس
ه  وكثرة األيدي، وليتوفر على مصلحته وليتخلص من سوء المشاركة ا ال شك في  أنبكاملھا إذ مم

ى االس ه عل ي رجحان ر ال شك ف ه أم تغالل ملك رد باس تقالل الف ركاس اعي للش ي تغالل الجم اء ف
نھم ويغلب عب بين الشركاء وياما يكون مصدرا للمت ا، والشيوع كثيرالشيوع ع االختالف بي  أنق

  .المودة والرحمة وإبقاءواحدة فكان التخارج بينھم رفعا للنزاع  أسرةيكونوا أعضاء في 

ل لناس ويضعھم على المحجة البيضاء فقد جاء اإلسالم بنظامه المتكامل لينير الطريق ل فيزي
وم  بمبدأالسيئة التي كانت سائدة في الجاھلية، فجاء  ألوضاعا  خاطئيزيل كل ظلم ويغير كل مفھ

وه عن  ائھمآورث دبر، فسلك  ب لم السبل أدون ت اس و يفيض بتشر وأحكامھ راث، فھ ام المي يعه نظ
  .، ورضا وسكينةوطمأنينةتجد فيه النفوس المؤمنة عظة ووعدال وسدادا ورشدا بل  رحمة

م  أحكامھذه الدراسة تسليط الضوء على وقد حاولت  ان أھ والمالبسات صور الالتخارج وبي
افع من التي تتفرع عنه اب ن ره ب ا مر ذك واب، وھو كم زال  أب ه ت رائض ب ه الف ،وتتم إشكاالتفق

اس أى من الميراث خوجھھا الصحيح المتو الفائدة على  ى الن ذا لضاق الحال عل وال ھ ا ، ول ساس
ن المواض ر م ي كثي ة أو بعضھع وف ن الترك تفادة م ذرت االس ا ال يرضاه الصور ولتع و م ا وھ

   .الشارع الحكيم

ستنا ألحكام التخارج افإنه ال بد لكل عمل من ثمرة ، وإن من أھم خالصات وثمار در: وبعد
  :ما يأتي 

ه التراضي  .١ وفر في اء اذا ت اق الفقھ ائز بإتف ود التخارج عقد ج ين المتصالحين وھو من عق ب
ات املون  المعاوض اس يتع ة والن ي المالي ة ف ى األن وخاص حابة وال ر الص ذ عص ه من ب

  .العقارات

ا متنوعة الختالف الصيغة ال .٢ يم فيھ ة التقس ددة وطريق تم التصالح صور التخارج متع ي ي ت
 .عليھا بين الورثة
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ع التعامل بطر .٣ را حيث يكون البي اال كثي دا وم ا وجھ يقة التخارج بين الورثة يوفر عليھم وقت
 .االورثة سھال وميسورا، وليس معقدا ومكلفبين 

 .الورثةزالة الخصام والشقاق بين إالذمم و ءبراالحاجة تدعوا الى التخارج إل .٤

ك  .٥ ر صحيح وباطل شرعا وذل التخارج أحوال بعضھا صحيح وجائز شرعا ، وبعضھا غي
 .للتخارج التركة وتبعا الجناس المال المعطىتبعا ألجناس أموال 

م يأخذ يبطل التخارج ا .٦ ذي ل دني ال انون الم ا للق ر شرعا خالف ى الغي ون عل ذا كان للتركة دي
 .بذلك

 .الوارث الخارج من التركة يجب أن يظل وضعه عند التقسيم قائما كأنه لم يخرج .٧

ن حصص  .٨ تقلة ع لة ومس ريك منفص ل ش ة ك رز حص ي ف ار وھ ارج آث ى التخ ب عل يترت
  .لشركاء اآلخرين في المال المقسوما

أعالى، أن يبصرنا بأحكام شريعاسأل هللا ت أله جل ش ا أس ا، كم نه أن تنا،ويوفقنا إلى الحكم بھ
  .يجعل ما كتبت علما نافعا وعمال صالحا، انه سميع قريب مجيب الدعوات

ى  د وعل ابعين آوصلى هللا على سيدنا محم ه وصحبه والت وم ل ى ي م إل ى نھجھ ومن سار عل
  . ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال با العلي العظيمالدين والحمد  رب العالمين، وحسبنا هللا

  
  المصادر والمراجع

  القران الكريم

 الحديث النبوي الشريف

 اني اني ،االلب دين االلب ر ال د ناص ـ١٤٠٥( .محم ر ارواء ال). م١٩٨٥/ھ ي غمختص ل ف لي
   ..بيروت .المكتب االسالمي .٢ط .تخريج احاديث منار السبيل

 د هللا، البخاري ن إسماعيلأبو عب د ب ة اإلسالمية .صحيح البخاري.  محم تانبول .المكتب  .اس
  .تركيا

 ن الحسين ،البيھقي د ب و بكر أحم ـ١٣٤٤(. أب رى .)ھ ارف  .السنن الكب ة مجلس المع مطبع
  .الھند .النظامية

 ذي ن عيسى ،الترم د ب امع الصحيح  .محم ذي(الج نن الترم ي  .)س راث العرب اء الت دار احي
  .بيروت

 لفية .فتح الباري شرح صحيح البخاري .حمد بن حجر العسقالنيا ،ابن حجر ة الس . المطبع
  .القاھرة
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 ة .سنن أبي داود. )١٩٣٥/ھـ١٣٥٤(. سليمان بن األشعث، أبو داود ة  .المكتبة التجاري مطبع
   .مصطفى محمد

 وكاني ي، الش ن عل د ب ار. محم يد األخي ث س ن أحادي ار م ى األخب ار شرح منتق ل االوط  .ني
  .لتوفيقيةالمكتبة ا

 لم ابوري ،مس اج النيس ن الحج لم ب لم. مس حيح مس وث . ص ة إدارة البح اض .رئاس . الري
  .السعودية

  المراجع اللغوية

 القاھرة .٢ط  .المعجم الوسيط). م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢( .وآخرون .أنيس ،ابراھيم.   

 القاھرة  .مطبعة عيسى الحلبي .مختار الصحاح .محمد بن أبي بكر ،الرازي. 

 بيروت .دار صادر .لسان العرب .ابو الفضل جمال الدين بن منظور ،ابن منظور.  

 المراجع الفقھية

 بيروت .المطبعة األدبية. ٥ط  .شرح مجلة االحكام العدلية). ١٩٢٣( .سليم رستم ،باز.   

 اع  .)١٤٠٣/١٩٨٢. (منصور بن يونس بن إدريس ،البھوتي تن اإلقن اع عن م  .كشاف القن
  .والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر

 دي يد ،الجاون ن الرش د ب ن محم د ب را  .محم رح الس اني جيةش ريف الجرج ب  .لش ترتي
  .تركيا –طبع اوليمشدر  .وتصحيح مصطفى عاصم أفندي

 الي اب ،الجب د الوھ يس عب وانين  .)٢٠٠٨(. ق المية والق ريعة اإلس ي الش رأة ف راث الم مي
  .األردن، عمان .دار الحامد للنشر. ١ط .المقارنة

 ر ي ،جب ين عل عدي حس ـ١٤٢٣(. س ه  ).م٢٠٠٣/ھ ي الفق ا ف رق حلھ ة وط ات المالي الخالف
  .األردن .نشر دار النفائس .١ط. اإلسالمي

 بيروت. دار الكتاب العربي . ١ط. التعريفات .محمد بن علي السيد ،الجرجاني.  

 ين راج ،حس د ف المي). م١٩٩٧(. احم ه اإلس ي الفق تركة ف الك المش مة األم ر دار  .قس نش
   .اإلسكندرية .وعات الجامعيةبالمط

 د راضي ،الحنبلي ـ١٣٥١( .الشيخ محم رائض). م١٩٣٢/ھ م الف د في عل ر الخال . ١ط .األث
  .دمشق. مطبعة االعتدال

 لبنان .بيروت .دار صادر .الخرشي علي مختصر سيدي خليل. محمد بن عبد هللا ،الخرشي.  
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 ٢ط .في الشريعة االسالمية الميراث .)م١٩٨٣/ھـ ١٤٠٣( .ميياسين أحمد ابراھ ،دراركة. 
   .بيروت .مؤسسة الرسالة

 انون ).م١٩٧٧. (احمد محمد علي ،داود ه والق ة . ٢ط .الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفق مكتب
   .األردن .عمان .دار الثقافة للنشر

 دار الفكر .الفقه اإلسالمي وأدلته. وھبة، الزحيلي.  

 ه اإلسالميالع .)م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠. (مصطفى احمد ،الزرقا دار  .١ط .قود المسماة في الفق
   .سوريا، دمشق .القلم

 و زھرة ،أبو زھرة د أب ـ١٣٨٣. (محم ام التركات والمواريث). م١٩٦٣/ھ دار الفكر  .أحك
  .العربي

 دان ريم، زي د الك ـ١٤١٧. (عب ي ). م١٩٩٧/ھ لم ف ت المس رأة والبي ام الم ي أحك المفصل ف
  .بيروت .مؤسسة الرسالة .٣ط .الشريعة اإلسالمية

 ي ف، الزيلع ن يوس د هللا ب دين عب ال ال ائق . جم ين الحق دقائق تب ز ال رح كن يةش ع الحاش  .م
  .القاھرة .المطبعة االميرية

 مصر .القاھرة .مطبعة السعادة. ١ط .المبسوط .)ھـ١٣٢٤( .حمدأمحمد بن  ،السرخسي.   

 مالتاالنظريات العامة للمع .احمد فھمي أبو سنة ،أبو سنة.  

 ابوني يم ،الص د عل ـ١٣٩٩. (حم المية ). م١٩٧٩/ھ ريعة اإلس ي الش ث ف  .٢ط .المواري
  .جامعة اإلمام محمد بن سعود .الرياض

 افعي س ،الش ن إدري د ب ـ١٣٨١( . محم م .)م١٩٦١/ ھ اب األم ة  .كت ة الفني ركة الطباع ش
   .المتحدة

 ربيني د، الش يخ محم ـ١٣٠٨. الش اج .ھ اظ المنھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت ة  .مغن المطبع
  .القاھرة .الميمنية

 ـ ١٣٥٦. (محمد الشربوني، شرنوبي رائض .)م١٩٣٧ھ م الف ائض في عل ة  .النھر الف مطبع
  . مصطفى الحلبي

 لبي طفى .ش د مص انون ).م١٩٧٨. (محم ه والق ين الفق ث ب ام المواري ة  .أحك دار النھض
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