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 اىقطَـح

 :اىْض األضاش 

 ِٔ ُ َعيَْي ِ َطيَّى َّللاَّ َُّ َرُضَ٘ه َّللاَّ ُ قَاَه تَيََغِْي أَ ييِيِّ أََّّٔ ِِ َزْيٍذ اىذِّ ِر ْت ْ٘ ِْ ثَ اىِل َع ٍَ  ِْ ثَِْي يَْحيَى َع َحذَّ

 ْٗ ا َداٍر أَ ََ ِٕيِيَِّح ٗ َأَيُّ ٌِ اْىَجا َِٖي َعيَى قَْط ِٕيِيَِّح فَ ْت فِي اْىَجا ََ ْٗ أَْرٍع قُِط ا َداٍر أَ ََ ٌَ قَاَه أَيُّ َضيَّ َٗ
 ًِ ْضَ  ٌِ اْاِ َِٖي َعيَى قَْط ٌْ فَ ٌْ  ُْقَط ىَ َٗ  ًُ ْضَ  َٖا اْاِ .  أَْرٍع أَْدَرَم

            

 :اىَضاٍيِ ٗ االضتْتاج

 اعتثار ٍا قطٌ قثو ااض ً ٍينا شرعيا ٗ ى٘ تقطٌ اىجإييح 

 ٍا أدرمٔ ااض ً ٍَا ىٌ يقطٌ يجة قطَٔ ٗفق اىشرع 

 دالىح اىحذيث عيى ٍشرٗعيح اىقطَح إُ  ٌ اىقطٌ ٗفق  عاىئَ

 :اىتحييو

  عريف اىقطَح  .1

مَا أّٖا  طيق أيضا . اىتجسئح ٗ إفراز اىْظية، يقاه قطٌ اىشيء قطَا جسأٓ: اىقطَح ىغح 

 .عيى اىْظية اىَراد  جسئتٔ ّفطٔ

 ظيير ٍَي٘ك ٍشاع ٍعيْا تقرعح أٗ  راع ٗ ى٘ تاختظاص  ظرف : اىقطَح اطط حا

 .فئ

 :ٍا يشَئ اىتعريف

 قطَح اىثت(قطَح اىقرعح ٗ اىَراضاج تْ٘عيٖا( 
 قطَح اىَْفعح 

 حنَٖا ٗ دىيو حنَٖا ٗ حنَح ٍشرٗعيتٖا  .2

إَِرا  { :فَِ اىقرآُ ق٘ىٔ  عاىى. حنَٖا اىج٘از ٗ ٕي ٍشرٗعح قرآّا ٗ ضْح ٗ اجَاعا  َٗ
ْعُرٗفًا ٍَّ الً  ْ٘ ٌْ قَ قُ٘ىُْ٘ا ىَُٖ َٗ  ُْْٔ ٍِّ ُِ فَاْرُزقٌُُٕ٘  َطاِمي ََ اْى َٗ ى  ٍَ اْىيَتَا َٗ ىُْ٘ا اْىقُْرتَى  ْٗ حَ أُ ََ ٗ  (َحَضَر اْىقِْط

 .ٍِ اىطْح حذيث اىثاب

 :أٍا حنَح ٍشرٗعيتٖا فتيخض في اىتاىي

 ٔاىتخيض ٍِ ضرر اىشرمح أٗ  خفيف 

 اىتظرف فيَا يَينٔ اىَاىل دُٗ ٍضايقح. 

 دفع اىتشاجر ٗ ٗ اىتْازع تيِ اىشرماء.. 
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 أرماُ اىقطَح

ٕٗ٘ ٍِ يجريٖا ض٘اء ماُ أحذ اىشرماء أٗ غيرٓ ٍِ أجْثي أٗ قاع إرا : اىقاضٌ  .1

ٗ اىقاضٌ اى٘احذ ماف ٍا ىٌ يعيِ ٍقٍ٘ا ٗ إال أشترط .طية ٍْٔ رىل أٗ ٍِ يْيثٔ عْٔ

 .اىتعذد فئ

 .ٗ يشترط في اىقاضٌ اىَعيٌ ٍِ طرف اىقاضي ٗ اىعيٌ تنيفيح اىقطَح دُٗ ٍِ ىٌ يعيِ

ٗ يج٘ز ىي٘طي أُ يقطٌ يقطٌ عيى ٍحاجيرٓ فيَا تيٌْٖ ٗ فيَا تيٌْٖ ٗ تيِ غيرٌٕ تشرط 

 .اىطذاد ٗ اىَظيحح ٗ يَْع أُ يقطٌ تئْ ٗ تيِ ٍجاجيرٓ ال ٖأٍ تَراعاج ٍظيحتٔ

 :اىَقطً٘ ىٔ ٗ ٕ٘ اىشريناُ أٗ اىشرماء ٗ يشترط فئ . 2   

 َْٔمّ٘ٔ ٍاىنا ّظيثا عيى اىشياع فيَا يراد قط 

 أال ييحقٔ ضرر في اىقطَح 

 اىرضي في قطَح اىتراضي 

  حض٘ر اىشريل أٗ ٍِ يقً٘ ٍقأٍ أثْاء اىقطَح أٍا اىغائة اىثعيذ أٗ ٍجٖ٘ه اىحاه

 ٗ اىغائة اىقرية ىٔ حنٌ اىحاضر. فيت٘ىى اىقاضي اىقطَح عْٔ 

ٗ ٕ٘ اىَشترك ٍِ اىرقاب ٗ اىَْافع ض٘اء ماُ عقارا أط٘ال أٗ عرٗضا : اىَقطً٘  .2

  ٗ يشترط فئ. أٗ حي٘اّا  ٍثييا ماُ اىَشترك أٗ ٍقٍ٘ا

o  مّ٘ٔ ٍَي٘ما ىيشرماء ٗقت اىقطَح 

o مّ٘ٔ قات  ىيقطَح 

o ا حاد اىجْص أٗ اىظْف إُ ماّت اىقطَح قرعح.  


