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 القسمة -24

 هي تعيين الحصة الشائعة.القسمة : 

 :حكمة مشروعية القسمة 

يشترك الناس في تجارة أو عقارات أو أمالك، ويرغب بعض الناس في 

التصرف في أمواله بنفسه، والتخلص من سوء المشاركة، وكثرة األيدي 

 واآلراء.

شركاء من فأباح هللا القسمة تحقيقاً لهذه المقاصد، ليتمكن كل واحد من ال

 التصرف المستقل في أمواله بنفسه.

 :حكم القسمة 

 القسمة جائزة، سواء كانت في األعيان أو المنافع.

 .[8]النساء:  ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) قال هللا تعالى: -1

 .[28]القمر:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) وقال هللا تعالى: -2

 :أنواع القسمة 

 المقسوم نوعان:

 عيان.. وقسمة المنافع.قسمة األ

 فاألعيان كاألموال، والعقارات، واآلالت، والمزارع ونحو ذلك.

 والمنافع كالمياه.

 والقسمة نوعان:

: وهي التي فيها ضرر، ورد عوض من أحدهما على األول: قسمة تراض
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 اآلخر كاألرض الصغيرة، والدار الصغيرة ونحوهما.

ل ما ال يمكن قسمته باألجزاء فهذه ال تجوز إال برضا الشركاء كلهم، فك

 أو التعديل ال يقسم بغير رضا الشركاء كلهم كالبيع.

: وهي التي ال ضرر فيها على الشريكين، وال على الثاني: قسمة إجبار

أحدهما، وال رد عوض كاألرض الواسعة، والمحالت التجارية، 

د والمزارع الكبيرة، والمعدودات، والموزونات ونحو ذلك، فإذا طلب أح

الشركاء القسمة فيما ذُكر وأبى الشريك اآلخر، أُجبر الممتنع؛ لعدم 

 الضرر، ولحصول النفع لكل واحد.

 :شروط القسمة 

 يشترط لصحة قسمة التراضي ما يلي:

أهلية المتقاسمين .. ُملك ما يُقسم .. حضور الشركاء .. رضا الشركاء 

 بالقسمة.

 ويشترط لصحة قسمة اإلجبار ما يلي:

كاء أو أحدهم من القاضي قسمة ما بينهم.. أال يترتب على طلب الشر

 القسمة ضرر.. أن تكون القسمة عادلة غير جائرة.

 :نقض القسمة 

 تنقض القسمة باإلقالة.. أو بالتراضي على فسخها.

 

 ويجب نقض القسمة فيما يلي:

ظهور غبن فاحش في القسمة.. وجود خطأ في المال المقسوم.. ظهور 
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 شريك آخر في المال.. ظهور دين على الميت يحيط بالتركة المقسومة.

 :حكم قسمة المنافع 

قسمة المنافع جائزة كقسمة األعيان، وقسمة األعيان أقوى من قسمة 

م، والثانية المنافع؛ ألن األُْولى جمع المنافع في زمان واحد على الدوا

جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتية، وقد ذكر هللا قسمة المنافع في 

 .ملسو هيلع هللا ىلصناقة صالح 

 .[155]الشعراء:   (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)   قال هللا تعالى:

 :أنواع قسمة المنافع 

 قسمة المنافع نوعان:

: وهي أن يتفق شريكان على كيفية االنتفاع من الدار أو قسمة بالتراضي -1

 اء عن طريق التعاقب زماناً أو مكاناً. الم

: وهي أن يطلب الشركاء أو أحدهم القسمة من القاضي قسمة بالتقاضي -2

 قسمة المنفعة: 

مدة معينة لكل واحد كأن يزرع أحدهما هذه  إما بالمناوبة الزمانية

األرض سنة، ويزرعها اآلخر سنة أخرى، أو على سكنى الدار، هذا 

 ى، فهذه ال بد من تعيين المدة. سنة، واآلخر سنة أخر

ً في وقت واحد، كدار  المناوبة المكانيةأو  أن يتم انتفاع الشريكين معا

تجمع منافع، أحدهما في جزء من الدار، واآلخر في جزء آخر، أو 

 أحدهما في العلو، واآلخر في األسفل. 

 :محل قسمة المنافع 
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ي يقبل القسمة تصح قسمة المنافع المكانية في المال المشترك الذ

كاألرض الكبيرة، والدار الكبيرة، أّما ما ال يقبل القسمة كالسيارة، 

والحيوان، والكتاب، فال تمكن فيه القسمة المكانية؛ ألنه محل واحد، 

 وإنما تتعين فيه القسمة الزمانية لهذا يوم، ولهذا يوم.
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