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م ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

إن احلمد هلل حنمده و نتوكل عليه و نصلى و نسلم على سيدنا حممد و أله و صحبه
و سلم تسليما .
تتضمن هذه املطبوعة مادة املواريث اليت قدمت لطلبة السنة أوىل ماسرت حقوق
السداسي الثاين ختصص قانون األسرة .
حيث حاولت اإلملام جبميع مادة املواريث  ،فارتأيت تقسيم هذه املادة كالتايل حيث
تطرقنا يف املبحث األول ملقدمة يف علم املواريث و يف املبحث الثاين احلقوق املتعلقة بالرتكة
و يف املبحث الثالث األحكام العامة يف املرياث و يف املبحث الرابع الورثة و أنواع إرثهم
و يف املبحث اخلامس احلجب و يف املبحث السادس مرياث اجلد و يف املبحث السابع
تأصيل املسائل و كيفية تصحيحها و يف املبحث الثامن العول و الرد و يف املبحث التاسع
اإلرث بالتقدير و يف العاشر الصلح و يف املبحث احلادي عشر املناسخة و التنزيل .
أما منهجي يف هذه املطبوعة أنين قمت بتخريج كل اآليات يف اهلامش بذكر اسم
السورة مث رقم اآلية  ،أما األحاديث فقمت بتخرجيها فإذا كان احلديث يف صحيح البخاري
أو صحيح مسلم اكتفي هبما  ،أما إذا مل يكن يف أحدمها أخرجه من الكتب الستة مث
أذكر أقوال العلماء فيه من حيث الصحة و الضعف إن أمكن .
أما التهميش فكان بذكر اسم الكتاب مث املؤلف مث احملقق إن وجد ،مث دار
الطبع ورقم الطبعة وسنة النشر إن وجدا .
مع ضرب األمثلة و حلها حىت يتسىن للطالب حل املسائل و خاصة يف مباحث
العول و الرد و الصلح و اإلرث بالتقدير و املناسخة و التنزيل .
مت ذكرت يف األخري قائمة املصادر و املراجع و فهرس للموضوعات .
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المبحث األول  :مقدمة في علم المواريث
المطلب األول  :تعريف علم الميراث
سوف نتطرق من خالل هذا املبحث إىل تعريف املرياث يف الفرع األول تعريف
املرياث و يف الفرع الثاين مشروعيته .
الفرع األول  :تعريف الميراث

تعريف املرياث يقتضي منا تعريفه يف اجلانب اللغوي و اجلانب االصطالحي .

أوال  :تعريف الميراث لغة
املفعول.

إذا أطلق مصطلح املرياث لغة أريد منه املعىن املفهوم من املصدر أو من اسم

()1

فإذا أريد منه املصدر يقال ورث فالن أباه يرثه ورثا ووارثا ومرياثا ،ويطلق على

معنيني:

األول :البقاء ،ومنه مسى اهلل سبحانه وتعاىل "الوارث" أي الباقي بعد فناء اخللق،
ِّعنِي بِ ِ
ث ِمنِّي
الوا ِر َ
ومنه قوله عليه الصالة والسالم ﴿:اللَّ ُه َّم َمت ْ
ص ِري َو ْ
س ْمعي َوبَ َ
اج َعل ُْه َما َ
َ
﴾( )2أي أبقيهما ساملني إىل حني الوفاة.
الثاني :االنتقال ،انتقال الشيء من قوم آخرين حقيقة كانتقال املال أو معنوي
اء َوَرثَةُ ْاألَنْبِيَ ِاء ﴾( )3أو
كانتقال العلم ،ومنه قوله عليه الصالة والسالم ﴿:إِ َّن الْعُلَ َم َ
حكمها كانتقال املال إىل البنني ،وعنه مسي مال امليت إرثا.
وإذا أريد منه املعين املفهوم من اسم املفعول أي املوروث كان مرادفا للمرياث واإلرث

ومعناه لغة األصل والبقية ومنه حديث مسلم من قوله عليه الصالة والسالمُ ﴿:كونُوا َعلَى
مَ ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
الس ََل ُم ﴾( )4أي على أصل
يم َعلَْي ِه َّ
َ
شاع ِرُك ْم ،فَإنَّ ُك ْم َعلَى إ ْرث م ْن إ ْرث أَبي ُك ْم إبْ َراه َ

دينه وبقية منه ،ومنه مسي مال امليت إرثا ألنه بقية منه.
ثانيا  :تعريف الميراث في االصطَلح

( )1تاج العروس من جواهر القاموس .155/5
( )2سنن الرتمذي 480/5رقم 7/3604
( )3سنن ابن ماجه  81/1رقم .223
( )4سنن النسائي  255/5رقم  .3014و صححه الشيخ األلباين رمحه اهلل .
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ِ
ث
ْم يُ ْع َر ُ
ث َوَم ْن َال يَ ِر ُ
ف بِ ِه َم ْن يَ ِر ُ
و عرف علماء املالكية املرياث بأنه ( َو ُه َو عل ٌ
وِم ْق َدار ما لِ ُك ِّل وا ِر ٍ
ال ُك ِّل ِذي َح ٍّق َح َّقهُ ِم ْن تَ ِرَك ِة
إيص ُ
ضوعُهُ التَّ ِرَك ُ
ثَ ،وَم ْو ُ
ات َوغَايَتُهُ َ
َ ُ َ
َ
الْميِّ ِ
ت )(.)1
َ
الرتَكةُ ح ٌّق ي ْقبل الترجِّزي ي ثْبت لِمستَ ِح ٍّق ب ع َد مو ِ
ِ
ت َم ْن
َْ َْ
و عرف أيضا على أنه ( ر َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ْ
()2
ِ
ك لَهُ )
َكا َن ذَل َ
وكذلك يطلق عليه اسم الفرائض مجع فريضة مأخوذة من الفرض مبعىن التقدير ،قال
ضتُ ْم ﴾( )3أي قدرمت.
ف َما فَ َر ْ
ص ُ
تعاىل ﴿:فَنِ ْ
و عرفته املوسوعة الفقهية بأنه (ما خلفه امليت من األموال واحلقوق اليت يستحقها
()4
مبوته من ثبت له ذلك شرعا ).
الفرع الثاني  :مشروعية علم الميراث

شرع املرياث بنصوص شرعية من القرآن الكرمي ونصوص نبوية مكن السنة الشريفة .
أوال  :النصوص القرآنية

جند القرآن حث على تقسيم املال املوروث و أن كال من الرجال و النساء له احلق
ص ِ
ِ
ِ ِ
ان و ْاألَقْربو َن ولِلن ِ ِ
لرج ِ ِ
يب
يف هذا املال قال تعاىل ﴿ ل ِّ َ
ِّساء نَص ٌ
ال نَ ٌ
يب م َّما تَ َر َك ال َْوال َد َ َ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
ان و ْاألَقْربو َن ِم َّما قَ َّل ِم ْنهُ أَو َكثُر نَ ِ
وضا (.)5( ﴾ )7
صيبًا َم ْف ُر ً
م َّما تَ َر َك ال َْوال َد َ َ ُ
ْ َ
كما تدل اآليات الثانية يف نفس السورة على كيفية تقسيم الرتكة على النظام
الشرعي اإلسالمي ة قال تعاىل ﴿:ي ِ
وصي ُكم اللَّهُ فِي أ َْوَال ِد ُك ْم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ظ ْاألُنْ ثَيَ ْي ِن
ُ
ُ
ُ
( )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي (املتوىف1230 :ه )  ،دار الفكر ،
457/4
الزرقاين على خمتصر خليل  ،عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري (املتوىف1099 :ه )  ،دار الكتب
( )2شرح ُّ
العلمية ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1422 ،ه  2002م .360/8 ،
( )3سورة البقرة اآلية .237
( )4املوسوعة الفقهية الكويتية  ،صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،الكويت  ،الطبعة الثانية،
.120/45
( )5سورة النساء اآلية .7
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فَِإ ْن ُك َّن نِساء فَ و َق اثْ نت ي ِن فَ لَه َّن ثُلُثَا ما تَر َك وإِ ْن َكانَ ْ ِ
ف َوِألَبَ َويْ ِه
ِّص ُ
ت َواح َد ًة فَ لَ َها الن ْ
َ ً ْ ََ ْ ُ
َ َ َ
الس ُد ِ
ٍِ ِ
ِ
س م َّما تَ َر َك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَ ٌد فَِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َوَوِرثَهُ أَبَ َواهُ
ل ُك ِّل َواحد م ْن ُه َما ُّ ُ
ِ ِ
صيَّ ٍة ي ِ
الس ُد ِ ِ ِ
ِ
فَِِل ُِّم ِه الثُّلُ ُ ِ
وصي بِ َها أ َْو َديْ ٍن آبَا ُؤُك ْم
س م ْن بَ ْعد َو ُ
ث فَإ ْن َكا َن لَهُ إ ْخ َوةٌ فَِل ُِّمه ُّ ُ
وأَب نا ُؤُكم َال تَ ْدرو َن أَيُّهم أَقْرب لَ ُكم نَ ْفعا فَ ِر َ ِ
ِ
ِ
ِ
يما
ُْ َ ُ ْ ً
َ َْ ْ
ُ
يما َحك ً
يضةً م َن اللَّه إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعل ً
اج ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه َّن َولَ ٌد فَِإ ْن َكا َن لَ ُه َّن َولَ ٌد فَ لَ ُك ُم
ص ُ
(َ )11ولَ ُك ْم نِ ْ
ف َما تَ َر َك أَ ْزَو ُ
ِ
ُّ ِ
ِ ٍِ ِ
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن
ين بِ َها أ َْو َديْ ٍن َولَ ُه َّن ُّ
الربُ ُع م َّما تَ َرْك َن م ْن بَ ْعد َوصيَّة يُوص َ
ِ
لَ ُكم ولَ ٌد فَِإ ْن َكا َن لَ ُكم ولَ ٌد فَ لَه َّن الث ِ
ِ ٍِ
وصو َن بِ َها أ َْو َديْ ٍن
ُ
ُّم ُن م َّما تَ َرْكتُ ْم م ْن بَ ْعد َوصيَّة تُ ُ
ُ
ْ َ
ْ َ
ت فَلِ ُك ِّل و ِ
س فَِإ ْن
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
ور ُ
ث َك ََللَةً أَ ِو ْام َرأَةٌ َولَهُ أَ ٌ
خ أ َْو أُ ْخ ٌ
َوإِ ْن َكا َن َر ُج ٌل يُ َ
َ
الس ُد ُ
ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
وصى بِ َها أ َْو َديْ ٍن غَْي َر
َكانُوا أَ ْكثَ َر ِم ْن َذلِ َ
ك فَ ُه ْم ُش َرَكاءُ في الثُّلُث م ْن بَ ْعد َوصيَّة يُ َ
()1
صيَّةً ِمن اللَّ ِه واللَّه َعلِ ِ
ار و ِ
يم (﴾)12
ُم َ
يم َحل ٌ
َ ُ ٌ
َ
ض ٍّ َ
ك قُ ِل اللَّهُ يُ ْفتِي ُك ْم فِي الْ َك ََللَ ِة إِ ِن ْام ُرٌؤ َهلَ َ
و كذلك قوله تعاىل  يَ ْستَ ْفتُونَ َ
س لَهُ
ك لَْي َ
ف َما تَ َر َك َو ُه َو يَ ِرثُ َها إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ َها َولَ ٌد فَِإ ْن َكانَتَا اثْ نَتَ ْي ِن
ص ُ
َولَ ٌد َولَهُ أُ ْخ ٌ
ت فَ لَ َها نِ ْ
ِ ِ
ِ
اء فَلِ َّ
ِ
ِ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ظ ْاألُنْ ثَ يَ ْي ِن يُبَ يِّ ُن
سً
فَ لَ ُه َما الثُّلُثَان م َّما تَ َر َك َوإ ْن َكانُوا إ ْخ َوةً ِر َج ًاال َون َ
ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
يم ( ، )2(  )176أي تقسيم الرتكة فريضة من
اللَّهُ لَ ُك ْم أَ ْن تَضلُّوا َواللَّهُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
اهلل .
ثانيا  :النصوص النبوية
هي كثرية نكتفي حبديثني فقط .

األول :عن ابن عباس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ﴿:أَل ِ
ْح ُقوا
()3
ض بِأ َْهلِ َها ،فَ َما بَِق َي فَ ُه َو ِأل َْولَى َر ُج ٍل ذََك ٍر ﴾.
ال َف َرائِ َ
الديْ ِن قَ ْبل الو ِ
الثاني َ :ع ْن َعلِ ٍّي« ،أ َّ
ضى بِ َّ
صيَّ ِة»،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َن النَّبِ َّي َ
َ َ
( )1سورة النساء اآليات .12.11
( )2سورة النساء اآلية 176
()3صحيح البخاري  ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة  ،الطبعة األوىل،
1422ه  150/8 ،رقم .6732
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الو ِصيرةَ قَ ْب َل الدريْ ِن .
َوأَنْتُ ْم تَ ْقَرؤو َن َ

()1

المطلب الثاني  :نظرة تاريخية عن الميراث

إن املرياث كنظام يف تقسيم أموال امليت عرف عند مجيع الشعوب اليت تدين بدين
مساوي أو شريعة وضعية مع اختالف يف أسبابه و نظام تقسيمه .
الفرع األول  :عند األمم التي تدين بشرائع وضعية

أوال  :الميراث عند قدماء المصريين
كانت طريقة املرياث عندهم أن حيل مرشدهم حمل املتويف يف زراعة األرض واالنتفاع
هبا دون ملكيتها ،وكانوا ال يفرقون بني الذكر واألنثى و كان مرياث األنثى أقل من مرياث
()2
الذكر ،وذلك باختيارها ،كما كانوا يورثون الزوج واألم وباقي األقارب.
ثانيا  :الميراث عند قدماء الرومان

كان عبارة عن إقامة خليفة للمتويف خيتاره حال حياته من أبنائه أو من غريهم
بشرط موافقة على ذلك االختيار مث تغري الوضع سنة  543م وأصبحت القرابة قاعدة يف
اإلرث ،وتنحصر يف الفروع واألصول مث فروع األصول ،فإذا مل يوجدوا انتقلوا إىل القريب
البعيد ،فإن مل جيدوا فخزينة الدولة كما يستوي الذكر واألنثى ،ومل يكن للزوجني حق
()3
التوارث من بعضهما لعدم القرابة.
ثالثا  :الميراث عند قدماء اليونان

كان شبها باملرياث عند الرومان ،و أنه وصية حيتاج إىل القضاء بإثبات صحتها
خشية النزاع ،وإذا مات املوصي أصبح الوصي رئيسا على األسرة يتصرف يف أمواهلا وأفرادها
()4
كيف يشاء ،يزوج من يشاء ومينع من يشاء.
( )1سنن الرتمذي  ،حممد بن عيسى  ،الرتمذي( ،املتوىف 279ه )  ،حتقيق بشار عواد معروف  ،دار الغرب اإلسالمي
 ،بريوت  1998 ،م  435/4 ،رقم .2122
( )2أحكام الوصية و املرياث و الوقف يف الشريعة اإلسالمية  ،زكي الدين شعبان و أمحد الغندور طبعة مكتبة الفالح ،
الكويت الطبعة األوىل 1404ه 1984م ص .215
( )3املرجع نفسه ص .215
( )4املرجع نفسه ص .216
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المبحث األول  :مقدمة في علم المواريث
رابعا  :الميراث عند األمم الشرقية القديمة
املراد باألمم الشرقية القدمية هم الكلدانيون واألرام والسريان والفينيقيون وغريهم من
فروعهم ،وكان املرياث عندهم أن حيل االبن البكر حمل أبيه وعند عدم وجود البكر يقوم
مقامه أرشد األوالد مث اإلخوة مث األعمام وهكذا إىل أن يدخل األصهار وسائر العشرية
()1
وكانوا حيرمون األطفال والنساء من املرياث.
خامسا  :الميراث في الجاهلية

يعود التوارث يف اجلاهلية إىل سببني احللف واملعاهدة والتبين ومل يورثوا الصغار وال
اإلناث وإمنا ورث من قاتل على الفرس و محل السالح و دافع عن القبيلة .
الفرع الثاني  :عند األمم التي تدين بدين سماوي
أوال  :الميراث عند اليهود
من املعروف أن اليهود حيبون املال حبا مجا ،ويعتزون به إىل درجة احلرص على عدم
توريث األنثى مهما كانت ألنه خيرج عن نطاق األسرة ،وأسباب املرياث عندهم البنوة
واألبوة واألخوة والعمومية  ،ويكون املرياث للولد البكر مثل حظ األنثيني من أخوته األصغر
سنا منه ،وللبنات حق النفقة حىت تتزوج أو تبلغ سن البلوغ ،أما املتزوجة فال ترث زوجها
ولكن هلا احلق يف أن تعيش من تركة زوجها امليت ولو كان أوصي بغري ذلك ،وإن مل يكن
للميت أقارب ذكور  ،كانت أمواله مباحة ألسبق الناس ألخذها ،وحيازهتا ويكون وديعة
()2
عنده مدة  3سنوات فإذا مل يظهر وارث للميت يف أثناء هذه املدة كانت ملكا له تاما.
ثانيا  :الميراث عند المسحيين

أما املرياث عند املسحيني فلم يتعرض له يف األصل اإلجنيل  ،ألن املسيح حينما
أرسل كان يدعو إىل جالء اإلميان احلقيقي واحملبة وأعلن أنه مل جيئ لنقض الناموس اليهودي
()3
وإمنا ليكمله ،ولذا اتبعوا اليهود يف تقسيم مواريثهم.
( )1املرجع نفسه ص .216
( )2املرجع نفسه ص 217
( )3املرجع نفسه ص  .218املرياث  ،حممد زكريا الربديسي  ،مكتبة دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،طبعة  1971ص .7
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المبحث األول  :مقدمة في علم المواريث
ثالثا  :الميراث في القانون الفرنسي
حددت املادة  731من القانون الفرنسي الورثة الشرعيني بأربع فئات :الفروع
الذكور واإلناث مث األب واألم مث األعمام واألخوال مث بقية الورثة.
الفرع الثالث  :الميراث في اإلسَلم

كان التوارث يف بداية اإلسالم يقوم على اهلجرة واألخوة ،ع ِن اب ِن عبر ٍ ِ
َ ْ َ
اس َرض َي اللرهُ
ِ
عْن هما ،قَ َالِ َّ :
ت أَيْمانُ ُكم فَآتُ ُ ِ
ف الر ُج َل،
وه ْم نَصيبَ ُه ْم) " َكا َن الر ُج ُل ُحيَال ُ
ين َعاقَ َد ْ َ ْ
(والذ َ
َ
َ َُ
ِ
{وأُولُو
ك ْاألَنْ َف ُ
ب ،فَ َِري ُ
َح ُد ُُهَا ْاآل َخَر ،فَنَ َس َخ َذل َ
ال ،فَ َق َال تَ َع َاىلَ :
ث أَ
س بَْي نَ ُه َما نَ َس ٌ
لَْي َ
ض ُه ْم أ َْولَى بِبَ ْع ٍ
ض} [األحزاب.)1(" ]6 :
ْاأل َْر َح ِام بَ ْع ُ
فبطل بذلك املرياث عن طريق املؤاخاة ،ومع ذلك ترك تقسيم الرتكة للمورث
ليوزعها على والديه وأقربائه مث جاء أمر هلل للفصل فيها.
()2

أوال  :دعائم هذا النظام ما يلي:

أ -أنه موقف وسط بني االشرتاكية اليت تنكر مبدأ اإلرث والرأمسالية اليت ترتك احلرية
للرجل يف التصرف ،فأعطى الرجل حرية يف ثلث املال ،على أن يكون يف اخلري أما
بقية املال للورثة.
ب -أنه إجباري بالنسبة إىل املوروث والوارث ،فال ميلك املوروث أن مينع أحد  ،كما
ميلك الوارث نصيبه جربا من غري اختيار منه وال حبكم القاضي.
ت -أنه يف نطاق األسرة ال يتعدها.
ث -أنه قدر نصيب للورثة بالفروض ما عدا العصبات.
ج -أنه مل يفرق بني الصغري والكبري .و جعل للمرأة نصيب يف املرياث.
ح -أنه جعل احلاجة أساس املرياث ،فاألبناء هم أكثر احتياجا للمال من األب .
خ -أنه يوزع الثروة بني األسرة ويعطي فرص النهوض وحتسني الوضعية االقتصادية
للجميع .
( )1سنن أيب داود  128/3رقم .2921
( )2علم املرياث أسراره و ألغازه  ،مصطفى عاشور  ،مكتبة القرآن القاهرة  ،سنة  ،1988ص 22
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المبحث األول  :مقدمة في علم المواريث
ثانيا  :أصوله
يستمد علم الفرائض قواعده من ثالثة مصادر رئيسية:

()1

أ  :القرآن الكرمي ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﴿:إِن اهلل تَ َعالَى لم يكل
ِ
سمها أبين
انها فَ َق َ
قسم مواريثكم إِلَى ملك مقرب َوَال إِلَى نَبِي ُم ْرسل َولَكن تولى بَيَ َ

قسم ﴾ (.)2

ب  :السنة الشريفة :لقد ثبت بعض األحكام مع قلتها ،كمرياث أم األب باجتهاد
عمر رضي اهلل عنه ،وموافقة الصحابة وعليه إمجاع الصحابة.
ت  . :وقد ثبت بعض األحكام أيضا باإلمجاع مع قلتها ،كأم األب باجتهاد عمر
رضي اهلل عنه ،وموافقة الصحابة وعليه إمجاع الصحابة.
ومل يثبت شيء عن حق الورثة بالقياس ألنه ال جمال للقياس يف األشياء التقديرية
خلفاء وجه احلكمة يف التخصيص مبقدار دون آخر.
ثالثا  :فضل الميراث

هو من أجل العلوم نفعا وأرفعها شأنا وقد جاءت النصوص املوثوقة ببيان فضله
()3
وحالله واحلض على تعلمه وتعليمه.
ٍ
ود ر ِضي اللره عْنه قَ َال :قَ َال رس ُ ِ
ِ ِ
صلرى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلر َم:
َع ْن َعْبد اللره بْ ِن َم ْسعُ َ َ ُ َ ُ
ول اللره َ
َُ
َّ
وض
َّاس ،فَِإنِّي ْام ُرٌؤ َم ْقبُ ٌ
َّاسَ ،وتَ َعلَّ ُموا الْ َف َرائِ َ
ض َو َعلِّ ُموهُ الن َ
«تَ َعل ُموا الْ ُق ْرآ َن َو َعلِّ ُموهُ الن َ
ِ ِ
ان فِي الْ َف ِر َ ِ ِ ِ
ف ِاالثْ نَ ِ
ان ِمن ي ْق ِ
ضي
ض َوتَظ َْه ُر ال ِْفتَ ُن َحتَّى يَ ْختَلِ َ
ْم َسيُ ْقبَ ُ
يضة َال يَج َد ْ َ
َوإ َّن الْعل َ
بِ َها»(.)4

( )1املواريث و الوصايا يف الشريعة اإلسالمية فقها و عمال  ،محزة أبو فارس  ،منشورات  ، ELGAالطبعة الثالثة ،
 ، 2003ص .07
( )2الوسيط يف املذهب  ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف 505ه )  ،حتقيق أمحد حممود إبراهيم ،
حممد حممد تامر  ،دار السالم  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل.331/4 ، 1417 ،
( )3علم املرياث  ،ص 36
( )4رواه احلاكم يف املستدرك  369/4رقم 7950
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المبحث األول  :مقدمة في علم المواريث
فائدته
فيقوم املرياث على إيصال احلقوق ملستحقيها بعد البحث فيه عن حقوق أخرى ،
()1
من مؤمن التجهيز وقضاء الديون والوصية.

رابعا  :سبب نزول آية المواريث
ِ ِ
ت امرأَةُ س ْع ِد ب ِن الربِي ِع بِاب نَتَ ي ها ِمن س ْع ٍد إِ َىل رس ِ
ول
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْبد اهلل قَ َالَ :جاءَ ْ ْ َ َ ْ
َُ
ْ َْ ْ َ
ِ
ِ
ول اهللِ ،هاتَ ِ
ان ابْنَتَا َس ْع ِد بْ ِن الربِي ِع ،قُتِ َل أَبُو ُُهَا
ت :يَا َر ُس َ
صلرى اللرهُ َعلَْيه َو َسلر َم ،فَ َقالَ ْ
َ
اهلل َ
يدا ،وإِ رن ع رمهما أَخ َذ ما َهلما ،فَلَم ي َد ْع َهلما ماالً والَ تُْن َكح ِ
ك يَوَم أ ُ ٍ ِ
ان إِالر َوَهلَُما
َ
َم َع َ ْ
ُحد َشه ً َ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ َُ َ َ
ث رس ُ ِ
ِ ِ
ال ،قَ َال :ي ْق ِ
َم ٌ
ك فَ نَ َزلَ ْ
ضي اللَّهُ فِي ذَلِ َ
صلَّى اللَّهُ
ول اهلل َ
ت :آيَةُ الْم َيراث ،فَ بَ َع َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ُّم َنَ ،وَما بَِق َي
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِلَى َع ِّم ِه َما ،فَ َق َ
ال :أَ ْعط ابْ نَتَ ْي َس ْعد الثُّلُثَ ْي ِنَ ،وأَ ْعط أ َُّم ُه َما الث ُ
()2
ك.
فَ ُه َو لَ َ
ِ
ِ
يما بَينه اهلل ُسْب َحانَهُ ِيف كِتَابه من
قال السهيلي يف تفسري آية املواريث ( إ ِّين نظرت ف َ
َح َكام فَلم جنده افْتتح َشْيئا من َذلِك ِمبَا افْتتح بِِه آيَة الْ َفَرائِض َوَال
حرام وحدود َوأ ْ
َح َالل َو َ
ختم َشيئا من ذَلِك ِمبَا ختمها بِِه فَِإنره قَ َال ِيف أَوهلا {ي ِ
وصي ُكم اهلل فِي أ َْوَالد ُكم} فأخرب
َ ُ
ْ
ُ
َ َ
ِ
ِ
يما أوصى بِِه َ ...ول َذلِك قَ َال تَ َع َاىل ِحني
تَ َع َاىل َعن نَفسه أَنه موص تَ ْنبيها على حكمته ف َ
ختم ْاآلية {و ِ
صيَّة من اهلل
َ َ
()3
َواهلل عليم َحلِيم}
خامسا  :حقيقة علم الفرائض

أ  :معرفة الوارث من غري الوارث .
ب  :معرفة كيفية القسمة والعمل فيها .

سادسا  :عناصر علم الميراث يتكون علم املرياث عن العناصر التالية:

أ  .معرفة من يرث ومن ال يرث.
( )1علم املرياث ص .32
( )2سنن الرتمذي  485/3رقم .2092
( )3الفرائض وشرح آيات الوصية  ،أبو القاسم عبد الرمحن السهيلي (املتوىف581 :ه )  ،حتقيق د .حممد إبراهيم البنا
 ،املكتبة الفيصلية  ،مكة املكرمة  ،الطبعة الثانية 1405 ،ص .27
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المبحث األول  :مقدمة في علم المواريث
ب  .معرفة النصيب املخصص لكل وارث.
ت  .احلساب املوصول لذلك.
فالعنصر األول ندرسه يف الوارثني من الرجال والنساء ،والعنصر الثاين ندرسه يف
أصحاب الفروض والعصبة واحلجب ،والعنصر الثالث يف تصحيح املسائل وتأصيلها.
سابعا  :شرح بعض المصطلحات الخاصة بعلم الميراث

الفرض :هو النصيب املقدر شرعا للوارث نصا أو إمجاعا كالثمن والربع وال يزيد إال
بالرد وال ينقص إال بالعول.

السهم :يراد به اجلزء املعطى لكل وارث من أصل املسألة الذي هو خمرج فرض

الورثة أو عدد رؤوسهم مثل اثنني من ستة.

النسب :هو البنوة أو األبوة وإدالء بأحدُها عن طريق تغليب األبوة عن األمومة.
الجمع والعدد :يراد به يف املرياث كل ما زاد على الواحد كالبنتني والبنات مجع.

الفرع :إذا أطلق الفرع يراد به ابن امليت وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وإن نزل أبوُها.
وفرع األب يراد به األخوة واألخوات وبنو األخ شقيق أو األب.
وفرع اجلد يراد به العم الشقيق والعم ألب وغريُها.

األصل :إذا أطلق يراد به األبوان واألجداد الصحاح من جهة األب .
األدالء :هو االتصال بامليت مباشرة بالنفس  ،األدالء بالعصبة هو العصبة بنفسه،
هو كل ذكر ال تدخل يف نسبته إىل امليت أنثى وحدها.
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المـ ـ ـب ـ ـح ـ ـث ال ـ ـ ـ ـ ـثاني
الح ـ ـ ـ ـقـ ـوق ال ـ ـمـ ـت ـ ـعلقة بالـت ـ ـ ـ ـركة

المبحث الثاني  :الحقوق المتعلقة بالتركة

المطلب األول  :تعريف مصطلح الحق و التركة
نتناول يف هذا املطلب يف الفرع األول تعريف كلمة احلق و يف الفرع الثاين تعريف
كلمة الرتكة .
الفرع األول  :تعريف الحق
أوال  :في اللغة

()1

تطلق كلمة احلق يف اللغة على معاين متعددة نذكر منها املعاين التالية .
ِ
ٍِ
ْح َّق
احلق هو اهلل سبحانه و تعاىل قال تعاىل  يَـ ْوَمئذ يُـ َوفِّي ِه ُم اللَّهُ دينَـ ُه ُم ال َ
ِ
َويَـ ْعلَ ُمو َن أ َّ
ين (.)2(  )25
َن اللَّهَ ُه َو ال َ
ْح ُّق ال ُْمب ُ
احلق خالف الباطل ألنه مصدر الشيء فيقال ملرافق العقار حقوقه .
يطلق أيضا على املال و ملكية الشيء و ثبوت شيء لإلنسان .
ثانيا  :في االصطالح

هو اختصاص قرره الشارع هلل أو لشخص أو هلما معا ( ،)3و لقد عرفه الشيخ علي
( مصلحة مستحقة شرعا ) ( ،)4و عرفه أيضا فتحي الدريين ( هو
اخلفيف بأنه
اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر حتقيقا ملصلحة معينة )
(.)5
الفرع الثاني  :تعريف كلمة التركة

أوال  :في اللغة

()6

تطلق كلمة الرتكة يف اللغة على كل ما خيلفه امليت وراءه .

( )1الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية  – 1460/4خمتار الصحاح ص  – 77املصباح املنري .143/1
( )2سورة النور اآلية 25
( )3احلق و أنواعه  ،د صاحل بن عبد الرمحن احمليميد  ،جملة العدل السعودية العدد األول حمرم 1420ه ص .92
( )4احلق و الذمة و تأثري املوت فيهما  ،الشيخ علي اخلفيف  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  .1431 ،ص
.57
( )5احلق و مدى سل طان الدولة يف تقييده  ،د فتحي الدريين  ،مؤسسة الرسالة بريوت  ،الطبعة الثالثة  1404 ،ه ص
.193
( )6املصباح املنري  – 602/2تاج العروس  – 93/27الصحاح تاج اللغة .1577/4
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المبحث الثاني  :الحقوق المتعلقة بالتركة

ثانيا  :التعريف االصطالحي
أ  :تعريف الجمهور
هي كل ما خيلفه امليت من األموال واحلقوق الثابتة مطلقا فتشمل األشياء املادية من
منقوالت وعقارات واحلقوق العينية كحقوق االرتفاق  ،واملنافع كحق االنتفاع باملأجور
واملستأجر واحلقوق الشخصية كحق الشفعة (.)1
ب  :تعريف الحنفية:

هي كل ما يرتكه امليت من أموال وحقوق مالية اليت كان ميلكها قبل املوت ،صافية
عن تعلق حق الغري بعينه.
واحلقوق ال يورث منها إال ما كان تابعا للمال أو يف معىن املال مثل حقوق االرتفاق
وخيارات األعيان.
وال يدخل ضمن احلقوق عند احلنفية اخليارات الشخصية كخيار الشرط والرؤية،ـ
()2
واملنافع وقبول الوصية ،وحق االحتجاز وقد اعتمد ابن حزم رأي احلنفية.
سبب الخالف يقوم اخلالف على أمرين.

.1يف تفسري كلمة األموال ،فاحلنفية ال يعتربون املنافع املقومة يف ذاهتا ،واجلمهور
يعتربون هلا قيمة ذاتية.

 .2و لقد اتفق الفقهاء على أن احلقوق الشخصية ال تورث ،واختلفوا يف حتديدها

وتغيريها ،فأدخل احلنفية خيار الشرط والرؤية والشفعة وحق االحتجاز ،واجلمهور مل
يدخلوها بل اعتربوها حقوقا مالية ختدم املال أو تتبعه ولو ببعض التوسع.
وتسمى هذه األحكام بأحكام التبادلية.

( )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  – 457/4 ،حاشية الرملي على أسىن املطالب تاج الدين الرملي  ،دار الكتاب
العريب  – 3/3 ،املغين  ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي املتويف 620ه  ،مكتبة القاهرة  ،سنة 1968م
.295/6
( )2رد احملتار على در املختار  ،حممد أمني بن عابدين املتويف 1252ه  ،دار الفكر بريوت  ،الطبعة الثانية 1992 ،م
.759/6
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المطلب الثاني  :الحقوق المتعلقة بالتركة
لقد اختلف الفقهاء يف تعدد احلقوق  ،فذهب املالكية والشافعية وصاحب الدر من
()1
احلنفية إىل أهنا مخسة ،الديون العينية وجتهيز امليت ،والديون املطلقة ،والوصية واإلرث..
وذهب غري صاحب الدر من احلنفية إىل أن احلقوق املتعلقة بالرتكة أربعة ومل يعدوا
الديون العينية من الرتكة ألهنا ليست من الرتكة كما تقدم.
وقال احلنابلة وابن حزم احلقوق أربعة ألن لفظ الدين يشمل الديون العينية واملطلقة.
الفرع األول  :الحقوق المتعلقة بالتركة

أوال  :الحقوق العينية
هي احلقوق املتعلقة بعني من أعيان الرتكة يف حياة امليت قبل وفاته ،فهي الزمة حىت
تؤدى من الرتكة أو من غريها ،و ميكن تعريفها (سلطة مباشرة يقررها الشرع لشخص ما
استعماال
بيعا و
ً
على عني مالية معينة ميلك صاحبها أن يباشر حق التصرف هبذه العني ً
()2
احتباسا دون وساطة أحد )
و
ً
استغالال واستهال ًكا و ً
()3
وتتمثل هذه احلقوق فيما يلي:
.1الرهن :مثاله رهن (س) مذياع سلعة تقدر بـ ـ ـ ـ  1000دج فال توزع الرتكة حىت

يرجع املذياع إىل الورثة ويعطون 1000دج.
 .2القربات العينية :مثل زكاة حرث حلت قبل وفاته وهدي قلد ومات قبل بلوغ
وقت اهلدي ،وأضحية تعينت بذحبها.
 .3العقود التي أبرمت مثل تسليم املبيع إىل املشرتي ،وكذلك إمتام عقود
( )1حاشية الدسوقي  --457/4املوسوعة الفقهية 210/11
ِ
الدبـي ِ
ِ
ان  ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،
( )2املَُع َام َال ُ
َصالَة َوُم َع َ
ت املَاليَّةُ أ َ
اصَرة  ،أبو عمر ُدبْـيَان بن حممد ُّ َْ
اململكة العربية السعودية  ،الطبعة الثانية 1432 ،هـ .166/1 ،
( )3التاج واإلكليل ملختصر خليل  ،حممد بن يوسف أبو عبد اهلل املواق املالكي (املتوىف897 :هـ)  ،دار الكتب
العلمية  ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994،م  --.579/8 ،شرح خمتصر خليل للخرشي  ،حممد بن عبد اهلل
اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل (املتوىف1101 :هـ)  ،دار الفكر للطباعة  ،بريوت  --196/8 ،الرحبية يف علم
الفرائض  ،سبط املارديين  ،دار القلم  ،الطبعة الثامنة 1998 ،م  ،ص .28
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االستئجار أو رد املبالغ املالية اليت أخذها امليت قبل وفاته.

 .4تحمل مخالفات اليت يفعلها عبيده أو إمائه فيقدم فداؤه فيها أو إسالمه فيها.

واحلقوق خترج من مجيع الرتكة ولو أتت على كلها ،وإذا مل تف الرتكة فللعلماء أراء
 ،نوضحها فيما بعد عند تبيني ترتيب احلقوق بإذن اهلل.
ثانيا  :تجهيز الميت

واملراد بالتجهيز هو أداء ما يكفي لنفقات ما حيتاج إليه امليت من وقت موته إىل أن
يوارى يف قربه ،من غسل وكفن ومحل ودفن وغري ذلك ،ويتعلق بالرتكة بعد املوت ال قبله وال
وقته.
وقد اتفق األئمة على أنه واجب من الرتكة مبا يليق بأمثاله ويناسب الرتكة والورثة من
غري إسراف وال تقتري.
فإذا مل يكن للميت تركة فتجهيزه على من وجبت عليه نفقته حال حياته ،وجيب
جتهيز الزوجة على الزوج كان موسرا أو معسرا.
ثالثا  :قضاء الديون
الدين هو ما وجب يف الذمة بدال من شيء على سبيل املعاوضة ،ومسي حق اهلل من
زكاة وحج وكفارات دينا جمازا ألنه مل جيب يف الذمة بدال عن شيء وإمنا مسي بذلك باعتبار
أنه كان مطالبا به يف حياته.
وتتعلق الديون بالرتكة وقت املوت ألن يف حياته تكون متعلقة بذمته.
رابعا  :تنفيذ الوصية

تعرف الوصية على أنها متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع سواء أكان
املوصي به عينا أن منفعة وقدمت الوصية على الدين يف اآلية ،لألسباب التالية:
 أن الوصية أقل لزوما من الدين فقدمها اهتماما هبا وأخر الدين الحتمالعدمه.
 إن الوصية حظ املساكني الضعفاء فقدمها وأخر الدين ألنه حظ غرمي يطلبهبالقوة ولو التجأ إىل القضاء.
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 إن الوصية يثبتها املوصي من قبل نفسه فقدمها والدين ثابت مؤدي سواء ذكرهأو مل يذكره مىت قامت البينة عليه.
 تقدمي الدين على الوصية ظاهر ألن قضاء الدين واجب والوصية تطوع.ويشرتط يف الوصية ما يلي:
.1
.2

أن ال تكون لوارث
أن ال تزيد عن الثلث

فإذا كانت الوصية لوارث أو تزيد عن الثلث فهي موقوفة على إجازة الورثة ،بعد
ثبوت امللك هلم.
خامسا  :اإلرث :وهو حق الورثة يف مال امليت وسنوضحه يف البحوث القادمة.
الفرع الثاني  :تريب الحقوق
أوال  :أنواع الديون

()1

تنقسم الديون إىل قسمني .

أ .القسم األول باعتبار الدائن
 -1ديون اهلل تعالى :كالزكاة والكفارة والنذور.
 -2ديون العباد :وهي اليت لزمت ذمة امليت قبل وفاته كالقرض واملهر واألجور .
ب ـ ـ ـ ـ القسم الثاني باعتبار حالة المدين
 -1ديون الصحة ،هو ما كان ثابتا بالبينة أو باإلقرار حال صحة أو بإقرار يف زمان
مرضه وعلم ثبوته بطريق املعاينة بأن كان سببه معلوما للناس كثمن الدواء أو غريه
بدل شيء استهلكه يف حياته.

 -2ديون المرض :،هي ما ثبتت باإلقرار يف حالة املرض أو فيما هو يف حكم

املرض كمن أخرج للقتل قصاصا أو حدا.
ثانيا  :ترتيب الحقوق

()2

( )1الوسيط بني االختصار و التبسيط يف فقه الفرائض و حساب املواريث  ،علي بن ناشب بن حيي احللوي الشراحيلي ،
67/1 http://feqhweb.com/dan3/uploads/1380085556563.pdf
( )2املوسوعة الفقهية .217/11 ،
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لقد أمجع العلماء على أن التجهيز والدين مقدمان على الوصية ،كما أن الوصية
مقدمة على اإلرث إال أهنم اختلفوا يف الدين هل هو مقدم على التجهيز أو التجهيز مقدم
عليه.
فذهب احلنابلة ومال مسكني من احلنفية إىل الرتتيب التايل :جتهيز امليت مث قضاء
ديونه مث الوصية مث اإلرث.
وذهب ابن حزم أن الدين مقدم على التجهيز.
و ذهب احلنفية واملالكية والشافعية إىل تقدمي الديون العينية على التجهيز.
ترتيب الديون

و لقد ذهب ابن حزم إىل أن ديون اهلل تعاىل مقدمة على ديون العباد وديون العباد
يقدم ما كان متعلقا بعني من املال مث املطلقة اليت مل تتعلق بعني من املال.
ويذهب احلنفية إىل أن ديون اهلل تسقط باملوت إال إذا تربع هبا أو أوصى بأدائها،
يف حالة الوصية خترج من الثلث الباقي بعد التجهيز وبعد دين العباد.
ويقدم من ديون العباد املطلقة دين الصحة على دين مرض املوت ،ومل يفرق بني
ديون الصحة وديون املرض غري احلنفية.
وذهب املالكية إىل تقدمي ديون العباد على ديون اهلل حلاجة العباد وغىن اهلل تعاىل.
ونؤخر ديون اهلل وخترج من كل املال إذا أشهد عليها يف حياته ،أما إذا أوصى هبا ومل
يشهد عليها خترج من الثلث.
وذهب الشافعية إىل أن ديون اهلل تعاىل مقدمة على ديون العباد مث يقدمون الديون
العينية على املطلقة وتقدمي الديون العينية اجلناية مث الرهن مث البيع.
وذهب احلنابلة إىل املساواة بني ديون اهلل تعاىل وديون العباد ،فإذا مل تف الرتكة
تقسم على مقدار ديوهنما.
ويقدم من ديون العباد ما كان متعلقا بعني املال على غريه ،والرأي الصواب هو ما
ذهب إليه املالكية ،واهلل أعلم.
إذا كان ما تركه امليت يفي مبا عليه من هذه الديون سددت مجيعا ،وإذا مل تف
قسمت الرتكة على الديون قسمة تناسبية وأخذ كل دائن منها بنسبة دينه.
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األكحاا العامة

املبحث الثالث  :األحكام العامة
المطلب األول  :أركان الميراث و أسبابه و شروطه
نتعرض يف هذا املطلب إىل أركان املرياث يف الفرع األول و يف الفرع الثاين إىل
أسباب املرياث و يف الفرع الثالث إىل شروط املرياث .
الفرع األول  :أركان الميراث
أوال  :تعريف الركن
أ  :لغة هو اجلانب األقوى للشيء.

()1

ب  :اصطالكحا ما كان جز من حقيقة الشيء وال يوجد ذلك الشيء إال بوجوده،
()2

كالركوع يف الصالة.

()3

ثانيا  :أركان الميراث له ثالثة أركان .

أ -املورث :هو امليت حقيقة أو حكما أو تقديرا ،ترك ماال أو حقا  ،و هو الركن
األساسي .
ب -الوارث :هو الذي يستحق اإلرث بسبب من أسباب املرياث.
ت -املوروث :هو ما يرتكه امليت من مال أو حقوق ويسمى مرياثا وإرثا وتركة  ،فإذا
انتفى ركن من هذه األركان انتفى اإلرث.
الفرع الثاني  :أسباب الميراث

أوال  :تعريف السبب

أ  :لغة هو ما يتوصل به إىل غريه (.)4
ب  :اصطالكحا هو ما جعله الشارع عالمة على مسببه وربط وجود املسبب
( )1هتذيب اللغة  ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :هـ)  ،حتقيق حممد عوض مرعب ،
دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،الطبعة األوىل2001 ،م .108/10 ،
( )2علم أصول الفقه  ،عبد الوهاب خالف (املتوىف 1375هـ)  ،مكتبة الدعوة  ،الطبعة الثامنة  ،لدار القلم  ،ص
.119
( )3الكنوز امللية يف الفرائض اجللية  ،عبد العزيز احملمد سليمان  ،ص  —.07املرياث يف الشريعة اإلسالمية  ،حممد
الشحات اجلندي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،ص .61
( )4املصباح املنري .262/1 ،
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()1

بوجوده وعدمه بعدمه.

ثانيا  :أسباب الميراث
أ  :األسباب المتفق عليها للمرياث ثالثة أسباب متفق عليها بني املذاهب

()2

الفقهية.

.1الزوجية :ويراد هبا الزوجية الصحيحة اليت تكون بعقد شرعي صحيح سواء دخل

أو مل يدخل هبا .
 .2القرابة :هي الصلة النسبية بني املوروث والوارث سببها الوالدة ،ويعرب عنها
بالنسب احلقيقي وهي أصل الوجود وال تزول وتشمل الفروع واألصول واحلواشي وذوي
األرحام.
 .3الوالء :وهي عالقة حكمية بني املعتق وعتيقه ويعرب عنها بوالء العتاقة أو القرابة
احلكمية.
ب  :األسباب المختلف فيها

فيه.

()3

و توجد أسباب خمتلف فيها للمرياث و هي .
.1والء املواالة :هو ما كان بسبب احللف واملعاقدة ،فقد اختلف علماء الشريعة

فذهب أبو حنيفة إىل ثبوت اإلرث هبذا السبب إذا توفرت الشروط يف طلب الوالء
ويف قابل الوالء.
وذهب األمام مالك والشافعي وأمحد بن حنبل إىل عدم اإلرث هبذا السبب ألنه
كان يف صدر اإلسالم مث فسخ بعد ذلك.

( )1تيسريُ علم أصول الفقه  ،عبد اهلل بن يوسف بن عيسى العنزي  ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت
 ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ  1997م  ،ص .53
( )2التحفة اخلريية على فوائد الشنشورية  ،إبراهيم بن حممد الباجورى ،مطبعة مصطفى ابايب احلليب  ،مصر  ،ص .42
( )3العذب الفائض شرح عمدة الفارض  ،ابراهيم بن عبد اهلل بن ابراهيم  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب  ،مصر  ،الطبعة
األوىل  —.19/1 ، 1953 ،أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية  ،عبد احلسيب سند عطية  ،موقع شبكة األلوكة ،
 2008ص  .34الكنوز امللية يف الفرائض اجللية ص .08
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 .2بيت املال :فاختلف علماء الشريعة أيضا يف هذا السبب ،فذهب علماء احلنفية
واحلنابلة إىل أن بيت املال ال يكون وارثا أصال ،لكن إذا بقي املال أو مل يكن للميت وارث
فإنه ماله يوضع يف بيت املال مراعاة ملصلحة األمة على أنه مرياث لبيت املال وللمالكية
رأيان رأي املتقدمني فقالوا أنه وارث سواء كان منتظما أو غري ذلك ،ورأى املتأخرين يكون
وارثا بشرط أن يكون منتظما.
وللشافعية ثالثة أقوال قول يوافقون فيه احلنفية واحلنابلة وهذا الرأي املزين وابن سريج
وقول يوافقون فيه املالكية واختلفوا كما اختلف املالكية فذهب الشيخ أبو حامد إىل رأي
املتقدمني والعز بن عبد السالم إىل رأي املتأخرين.
الفرع الثالث  :شروط الميراث
أوال :تعريف الشرط

أ  :لغة يطلق الشرط يف اللغة على العالمة

()1

ب  :اصطالكحا  :هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده  ،و كان خارجا عن
()2

حقيقته  ،و ال يلزم من وجوده وجود الشيء  ،و لكن يلزم من عده عدم ذلك الشيء .
()3

ثانيا  :شروط الميراث للمرياث الشروط التالية .
.1موت املورث :جيب أن يتأكد من موت املورث إما حقيقة أو حكما أو تقديرا.
أ .فاملوت احلقيقي وهو املعروف ،وهو عدم احلياة بعد خروجها وحتقيقها ويثبت
برؤية أو مساع أو شهادة اتصل هبا القضاء أو قيام البينة املقبولة شرعا.
ب -املوت احلكمي :وهو أن حيكم القاضي مبوت إنسان مع تيقن حياته أو
احتماهلا ،فمثال تيقن احلياة واحلكم باملوت مثل املرتد ومثال احتمال احلياة مثل املفقود.
( )1خمتار الصحاح ص 163
( )2الوجيز يف أصول الفقه  ،عبد الكرمي زيدان  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ، 1987 ،ص .59
( )3املواريث يف الشريعة اإلسالمية  ،حسنني حممد خملوف  ،دار الفضيلة  ،ص  -- .24املواريث و الوصايا يف الشريعة
اإلسالمية فقها و عمال  ،ص —.41لباب الفرائض  ،حممد صادق الشطي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،الطبعة
الثالثة  ،1988 ،ص – 18املواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب و السنة  ،حممد علي الصابوين  ،دار احلديث
 ،القاهرة  ،ص .40
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ج .املوت التقديري :وهو كمن يضرب امرأة حامال يف بطنها فتسقط جنينا ميتا،
فإن حكم الشريعة يف ذلك إنه جيب على من ضرهبا غرة وهي  500دينار ذهيب ويقدر
موت اجلنني كان بسبب ذلك الضرب فيورث عنه  ،وسنوضحه يف باب توريث احلمل.
 .2حياة الوارث :الشرط الثاين من شروط املرياث حتقق حياة الوارث يف الوقت
الذي مات فيه املورث ،إما حياة حقيقية وهي الثابتة باملشاهدة أو بالبينة املقبولة شرعا ،أو
إحلاقه باألحياء تقديرا وهي احلياة الثابتة تقديرا للجنني عند موت املورث وسنتناول بالبحث
موضوع احلمل.
 .3انتفاء املانع أو العلم جبهة املرياث ،وهذا ليس شرطا يف اإلرث وإمنا هو شرط يف
التوريث أي خاص بالقضاء.
المطلب الثاني  :موانع الميراث

الفرع األول  :تعريف المانع
أوال  :لغة تطلق يف اللغة كلمة املنع على احملروم و هو ضد اإلعطاء و يطلق أيضا
()1

على اإلحالة بني الرجل و بني ما يرده .

ثانيا  :اصطالكحا هو ما يلزم من وجوده عدم احلكم أو بطالن السبب وحتقق

الشرط وال يلزم من عدمه وجود احلكم وال عدمه لذاته ،مبعىن ما ينتفي ألجله احلكم عن
شخص ملعين فيه بعد قيام سببه ويسمى حمروما ،فخرج ما انتفى ملعين يف غريه فإنه
()2
حمجوب.
الفرع الثاني  :أقسا المانع

فاملوانع تنقسم إىل قسمني :قسم أمجع عليه علماء الشريعة  ،وقسم اختلف حوله .

أوال  :الموانع المجمع عليها
أ .القتل

( )1املصباح املنري  -- 590/2لسان العرب  ،حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور األنصاري (املتوىف711هـ) ،
دار صادر  ،بريوت  ،الطبعة الثالثة  1414ه .343/8 ،ـ
( )2الوجيز يف أصول الفقه  ،وهبة الزحيلي  ،دار الفكر املعاصر  ،بريوت  ،دار الفكر  ،دمشق  ،الطبعة األوىل 1999 ،
 ،ص  -- 139أصول الفقه  ،حممد أبو زهرة  ،دار الفكر العريب  ،ص .62
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اتفق الفقهاء على أن القتل مانع من املرياث ،فالقاتل ال يرث من قتله َع ْن عُ َمَر بْ ِن
()1
اب  ،قَ َالَِ :مسعت رس َ ِ
اخلَطَّ ِ
س لَِقاتِ ٍل ِم َيراث» .
ْ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ول اللَّه َ
ْ ُ َُ
ول« :لَْي َ

ولكنهم اختلفوا يف نوع القتل املانع من املرياث.
فذهب املالكية إىل أن القتل املانع هو القتل العمد العدوان سواء كان باملباشرة أو
التسبب ،أما القتل اخلطأ فال حيرم من املرياث إال من الدية ،أما القتل حبق أو بعذر أو ممن
()2
ال يعتد بقصده أو جملاوزة حد الدفاع الشرعي ،فال مينع من املرياث.
وذهب احلنفية( )3إىل أن القتل الذي جيب فيه القصاص أو الكفارة ،مينع من املرياث
ويشمل عندهم أربعة أنواع العمد وشبه العمد واخلطأ وما جرى جمراه.
أما القتل الذي مل جيب الكفارة وال القصاص فال مينع من املرياث ويشمل القتل
بالتسبيب وحبق ومن غري املكلف وبعذر.
()4
وذهب األمام الشافعي إىل أن كل قتل مهما اختلفت التسمية مينع من املرياث.
وذهب احلنابلة إىل أن القتل املانع من املرياث هو القتل بغري حق وهو املضمون بقود
أو دية أو كفارة كالعمد وشبهه واخلطأ وما جرى جمراه والتسبب وعري املكلف ،وما ليس
()5
مبضمون ليس مبانع و هو ما كان حبق أو دفاعا أو ملصلحة للعالج فمات.
( )1سنن الدارقطين  ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين (املتوىف 385هـ)  ،حتقيق شعيب االرنؤوط ،حسن عبد
املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ  2004 ،م ،
168 /5رقم  4143و صححه األلباين يف إرواء الغليل  117/6رقم .1671
( )2القوانني الفقهية  ،أبو القاسم ،حممد بن أمحد ابن جزي الغرناطي (املتوىف 741هـ)  ،ص  – 259حاشية
الدسوقي . 486/4 ،
( )3رد احملتار على در املختار -- 767/6 ،
( )4أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف
926هـ)  ،دار الكتاب اإلسالمي  -- 17/3 ،بداية احملتاج يف شرح املنهاج  ،بدر الدين أبو الفضل حممد بن أيب
بكر األسدي الشافعي ابن قاضي شهبة ( 874 / 798هـ)  ،دار املنهاج للنشر والتوزيع ،جدة  ،السعودية  ،الطبعة
األوىل 432 ،هـ  2011 /م . 567/2 ،
( )5كشاف القناع عن منت اإلقناع  ،منصور بن يونس البهوتى (املتوىف 1051هـ)  ،دار الكتب العلمية 492/4 ،
 -مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  ،مصطفى بن سعد  ،الرحيباىن احلنبلي (املتوىف 1243هـ)  ،املكتباإلسالمي  ،الطبعة الثانية1415 ،هـ 1994 /م .669/4
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واملختار هو قول املالكية و هو ما اعتمده املشرع اجلزائري من خالل املادة 137
يف قانون األسرة اجلزائري (.)1
ب  :اختالف الدين

أ  :توريث الاافر من المسلم
أمجع مجهور العلماء على أن الكافر ال يرث املسلم لوجود االختالف وقت
()2

استحقاق املرياث وهو وقت موت املورث.
وقد خالف اإلمام أمحد يف رواية عنه واألمامية إىل الكافر إذا أسلم قبل قسمة الرتكة
()3
فإن املانع يزول.
والرأي املختار هو رأي اجلمهور.
()4

ب  :توريث المسلم من الاافر

فذهب مجهور العلماء من الصحابة والتابعني واألئمة األربعة إىل أن املسلم ال يرث
من الكافر بأي سبب كان.
وقد خالف يف ذلك األمامية ومعاذ ومعاوية وحممد بن حنيفة وعلي بن احلسني
وسعيد بن املسيب إىل أن املسلم يرث الكافر.
 .3الرق:

مينع الرق من املرياث مطلقا ،سواء أكان تاما أم ناقصا ،فال توارث بني رقيق ،ألن
الرق ينايف أهلية امللك.
ثانيا  :الموانع المختلف فيها و هي .

( )1املادة  137يرث القاتل اخلطأ من املال دون الدية أو التعويض
( )2التحفة اخلريية  ،ص  – 58حاشية الرحبية يف علم الفرائض  ،عبد الرمحن بن حممد  ،الطبعة اخلامسة  1989 ،ص
.15
( )3العذب الفارض  --.31/1الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية  ،عبد العزيز بن باز  ،طباعة إدارة البحوث العلمية و
الدعوة  ،السعودية  ،الطبعة اخلامسة 1409 ،ه  ،ص .28
( )4لباب الفرائض  ،ص  --.19أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص  -- .45التحقيقات املرضية يف املباحث
الفرضية  ،صاحل بن عبد العزيز الفوزان  ،مكتبة املعاريف  ،الرياض  ،ص .53
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أ  :الردة
 : 1تعريف الردة

لغة :هي الرجوع واالنصراف عن الشيء(.)1

()2

اصطالكحا :هي كفر املسلم بقول صريح أو لفظ يقتضه أو فعل يتضمنه.
 : 2أكحوال ميراث المرتد

للمرتد يف املرياث صورتني (. )3

 : 1-2ميراث المرتد من غيره ال خالف بني علماء املسلمني يف أن املرتد ال
يرث من قريبه املسلم إن مات قبله ،وكذلك غري املسلم أكان كافرا أم مرتدا ال يرثه .
 : 2-2ميراث الغير من المرتد

ال خالف بني العلماء على أن األموال اليت اكتسبها املرتد بعد ردته توضع يف بيت
مال املسلمني.
()4
وأما أمواله اليت اكتسبها قبل ردته فاختلف فيها العلماء.
قال أبو حنيفة إذا مات املرتد أو قتل أو حكم القاضي بلحاقه بدار احلرب مرتدا،
يقسمون أمواله إىل قسمني :قسم اكتسبه قبل ردته يكون لورثته املسلمني وعلى ذلك ال يرثه
إال من كان وارثا حال ردته  ،وما اكتسبه بعد الردة يكون فيئا للمسلمني.
وأما األنثى فيكون ما اكتسبته قبل املوت أو احلكم لورثتها املسلمني  ،وما اكتسبه
بعد املوت أو احلكم يكون فيئا.
فإذا عاد املرتد إىل اإلسالم فله ما وجد من أمواله وال يرجع على ورثته بشيء إال
إذا كانوا اقتسموه بغري حكم احلاكم.
وقالت الزيدية وأبو يوسف وحممد ال فرق بني الرجل واملرأة ،فكل ما اكتسبه كل
منهما قبل املوت أو احلكم باللحاق يكون لورثته املسلمني ولو كان بعد الردة.
( )1املصباح املنري .224/1
( )2املوسوعة الفقهية .180/22 ،
( )3التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية  ،ص —.60العذب الفائض .34 /1 ،
( )4املوسوعة الفقهية .196/22
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وقال مالك والشافعي وأمحد أن مال املرتد يوضع يف بيت مال املسلمني ويبقى
موقوفا بعد حلاقه وال حيكم بزوال ملكه كما مل يرتد ،فإذا مات أو قتل كان فيئا وإن عادة
مسلما دفع إليه ماله وجيب أن يرد إليه ما أخذ أو أتلف عليه لغريه.
 -2اختالف الدارين

أ  :تعريف اختالف الدارين
املراد بالدار الوطن من إمارة أو سلطنة أو مملكة أو مجهورية ،فاختالف الدار يف
عرف الفقهاء الذي يعرب عنه القوانني احلديثة باختالف الدولة أو اجلنسية أو باختالف
()1
الرعوية أو التبعية.
من خالل التعريف يتضح لنا اختالف الدار أن هلا خصائص و صور جنملها فيما
يلي.
ب  :خصائص اختالف الدارين

 .1اختالف القوة واملنعة ،و ذلك باستقالل املؤسسة العسكرية
 .2اختالف احلاكم األعلى من رئيس أو سلطان أو ملك.
 .3انقطاع العصمة بينهما حبيث يستحل كل منهما قتل األخرى.
ج  :صور اختالف الدارين هي ثالثة صور.

 .1أن يكون حقيقة وحكما كاحلربني إذا كان كل واحد منهما يف دار خمتلفة عن
األخرى.
 .2ويكون حكما فقط ،كمستأمن وقريب له ذمي يف بالدنا فإذا داريهما خمتلفتان
حكما مع كوهنما يف دار واحدة حقيقية ،ألن الدم من أهل الدار واملستأمن من دار احلرب
حكما ألنه
يتمكن من العودة.
 .3ويكون حقيقة فقط كمستأمن يف دار اإلسالم واحلريب يف دار احلرب ،فإن
دارمها خمتلفتان حقيقة لكن املستأمن من دار احلرب حكما ،فهما من دار واحدة حكما.
ِ
الز َحْيلِ ّي ،دار الفكر  ،سوريَّة  ،الطبعة الَّرابعة .7722/10 ،
اإلسالمي وأدلَّتُهُ َ ،وْهبَة بن مصطفى ُّ
ُّ
( )1الف ْقهُ
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د  :كحام اختالف الدار في الميراث
أمجع العلماء على أن اختالف الدار ال يكون مانعا من التوارث بني املسلمني  ،و
اختلفوا يف اختالف الدار بني غري املسلمني.

()1

فذهب مجهور ومنهم مالك وبعض احلنابلة إىل أن اختالف الدارين ال مينع من
التوارث غري املسلمني فيما بينهم ،وقد وافقهم يف ذلك األمامية.
وذهب أبو حنيفة إىل أن اختالف الدارين مينع من التوارث بني املسلمني النقطاع
العصمة.

 : 3الدور الحامي وهو أن يلزم من توريث شخص ما عدم توريثه فحينئذ يعدل

عن توريثه ،ومثال أن يقر أخ بابن للمتويف فيعطي لالبن مجيع الرتكة ،ومن شرط صحة
اإلقرار ينسب احملمول على الغري أن يكون املقر بذلك النسب حائزا على مجيع الرتكة حىت
ال يكون هتمة قبله بأنه أراد أن مينع الورثة من إرثهم  ،وهو قول الشافعية:
وأمجع األئمة الثالثة ،أبو حنيفة ومالك وأمحد على أن الدور احلكمي ال مينع من
املرياث.
و ميكننا القول بأن موانع اإلرث غري ما ذكرناه ال تعد أن تكون يف احلقيقة موانع،
وإمنا ينتفي
اإلرث لعدم حتقق شرط من شروط اإلرث السابقة أو عدم توفر سبب من األسباب.

( )1اختالف الدارين و أثره يف أحكام املناكحات و املعامالت  ،امساعيل لطفي فطامي  ،دار السالم  ،القاهرة  ،الطبعة
الثانية 1998 ،م  ،ص  -- .312أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص  – .52أسباب اإلرث و موانعه يف الفقه
اإلسالمي  ،جاسم زاهد قرانفيل  ،رسالة ماجستري  ،جامعة أم القرى  ،مكة السعودية 1982 ،م ص .218
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المبحث الرابع
الورثة و أنواع إرثهم

المبحث الرابع  :الورثة و أنواع إرثهم
المطلب األول  :الوارثون من الرجال و الوارثات من النساء
الفرع األول  :الوارثون من الرجال
أمجع علماء الشريعة على توريث مخسة عشر رجال و هم يف اجلدول التايل .

02

اجلد

أن ال يكون بينه و بني امليت

03

االبن

04

ابن االبن

------أنثى
أن ال يكون بينه و بني امليت

05

األخ الشقيق

06

األخ ألب

أنثىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشقيق
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األخ ألم
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العم الشقيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العم ألب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابن
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العم ألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابن
الشقيق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزوج

15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

14

املعتق

فروع امليت

األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فروع جد امليت

07

ابن

أصول امليت

فروع والدين امليت

01

األب

-------

سبب اإلرث

الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

العدد

الرجل الوارث

الشرط

09

نوع القرابة

()1

العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الزوجية

النكاح

العتق

العتق

( )1العذب الفائض  – 42/1التحفة اخلريية ص  – 64الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية  ،عبد بن حممد
الشنشوري  ،دار علم الفوائد  ،مصر  ،ص  – 37الرحبية يف علم الفرائض  ،ص  – 40قواعد و ظوابط يف فقه الفرائض
و املواريث  ،أمحد بن عمر بن سامل بازمول  ،دار الفرقان  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  2010 ،ص .13
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الفرع الثاني  :الوارثات من النساء

()1

أمجع علماء الشريعة على توريث عشرة نسوة و هن يف اجلدول التايل .
01

األم

-------

02

أم األم

أن تكون متصلة باإلناث أصول امليت

03

أم األب

04

البنت

05

بنت االبن

06

------األخت
فقط
الشقيقة ألب -------
األخت
األخت ألم -------

08

اختالف

فيها
فقط
------املذاهب

ال ـ ـقـ ـ ـ ـرابـ ـ ـ ـة

العدد

املرأة الوارثة

الشرط

07

نوع القرابة

سبب اإلرث

بني

أن تكون متصلة بالذكور

فروع امليت
فروع والدين
امليت

09

الزوجة

الزوجية

الزوجية

10

املعتقة

العتق

العتق

المطلب الثاني  :أصحاب الفروض

()2

تعريف الفرض لغة :يطلق الفرض يف اللغة على عدة معاين منها.
()3
ض اللَّهُ لَ ُك ْم تَ ِحلَّةَ ﴾:
التبني ،ومنه قوله تعاىل ﴿:قَ ْد فَ َر َ
()4
ضتُ ْم ﴾
ف َما فَ َر ْ
التقدير ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿:وقَ ْد فَ َر ْ
ص ُ
ضتُ ْم لَ ُه َّن فَ ِر َ
يضةً فَنِ ْ
()5
ِ ِ
ِ
ض اللَّهُ لَهُ ﴾.
يما فَ َر َ
اإلحالل ،يف قوله تعاىلَ ﴿:ما َكا َن َعلَى النَّب ِّي م ْن َح َر ٍج ف َ
( )1العذب الفائض  – 44/1التحفة اخلريية ص  – 70الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية  ،عبد بن حممد
الشنشوري  ،دار علم الفوائد  ،مصر  ،ص  – 40الرحبية يف علم الفرائض  ،ص  – 43قواعد و ظوابط يف فقه الفرائض
و املواريث  ،أمحد بن عمر بن سامل بازمول  ،دار الفرقان  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  2010 ،ص .13
( )2لسان العرب .202/7
( )3سورة التحرمي اآلية .2
( )4سورة البقرة اآلية .237
( )5سورة األحزاب اآلية .38
32

المبحث الرابع  :الورثة و أنواع إرثهم
ُّك إِلَى مع ٍ
ِ
اد
ك الْ ُق ْرآ َن لََراد َ
ض َعلَْي َ
التنزيل ،كما يف قوله تعاىل ﴿:إِ َّن الَّذي فَ َر َ
ََ
()1
﴾.
اصطالحا :هو السهم املقدر شرعا للوارث بالكتاب أو السنة أو اإلمجاع ،والفرض

هذا ال يزيد إال بالرد وال ينقص إال بالعول  ،والفروض املقدرة هي ستة النصف والربع
والثمن والثلثان والثلث والسدس (.)2
وأصحاب الفروض أثنا عشر أربعة من الذكور وهم األب واجلد والزوج واألخ ألم،
ومثان من اإلناث وهن :الزوجة والبنت ،وبنت األبن ،واألخت الشقيقة ،واألخت ألب،
األخت ألم واألم واجلدة .
الفرع األول  :أصحاب النصف

()3

أصحاب النصف مخسة باإلمجاع وهم:
.1الزوج :يأخذ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته املتوفاة سواء كان هذا
اج ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن
ص ُ
الفرع منه أو من غريه ،ودليله قوله تعاىلَ ﴿:ولَ ُك ْم نِ ْ
ف َما تَ َر َك أَ ْزَو ُ
()4
لَ ُه َّن َولَد ﴾.
 .2البنت :تأخذ النصف بشرطني:
 أن ال يكون معها ابن و هو أخوها . عدم التعدد أي أن تكون بنت واحدة فقط.()5
ودليل أخذها النصف قوله تعاىل ﴿:وإِ ْن َكانَ ْ ِ
ف ﴾.
ِّص ُ
ت َواح َدةً فَ لَ َها الن ْ
َ

( )1سورة القصص اآلية 85
( )2فقه السنة  ،سيد سابق (املتوىف1420 :هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت  ،لبنان  ،الطبعة الثالثة 1397 ،هـ ،
 1977م  – 612/3 ،أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص .59
( )3العذب الفائض ص  – 50الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية  ،حممد بن علي بن سلوم الزبريي  ،دار النوادر ،
بريوت  ،الطبعة األوىل  ، 2007 ،ص  – . 100شرح منظومة القالئد الربهانية  ،حممد بن صاحل العثيمني  ،دار مدار
الوطن للنشر  ،الرياض  ،الطبعة األوىل  ، 2008 ،ص  – . 98التحفة اخلريية ص  – .75الرحبية يف علم الفرائض ص
 – .49لباب الفرائض ص —.23التحقيقات املرضية ص .75
( )4سورة النساء اآلية .12
( )5سورة النساء اآلية .11
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 .3بنت األبن :وتأخذ النصف بثالثة شروط.
 عدم وجود املعصب وهو ابن األبن أخوها أو ابن عمها . عدم التعدد أي تكون بنت ابن واحدة . عدم احلاجب و هو االبن أو البنت صلبية.ودليل إرثها هو نفس دليل البنت ألن بنت االبن مبنزلة البنت عند الفقهاء
باإلمجاع.
 .4األخت الشقيقة وتأخذ النصف بثالث شروط.
 عدم وجود املعصب من أخ شقيق أو بنت أو بنت ابن . عدم التعدد بأن تكون واحدة منفردة . .عدم وجود احلاجب من أب أو فرع وارث مذكر.س
ك قُ ِل اللَّهُ يُ ْفتِي ُك ْم فِي الْ َك َاللَ ِة إِ ِن ْام ُرؤ َهلَ َ
والدليل قوله تعاىل ﴿:يَ ْستَ ْفتُونَ َ
ك لَْي َ
()1
ف َما تَ َر َك ﴾.
ص ُ
لَهُ َولَد َولَهُ أُ ْخت فَ لَ َها نِ ْ
 .5األخت ألب وتأخذ النصف بثالثة شروط
 عدم وجود املعصب من أخ ألب أو بنت أو بنت ابن . عدم التعدد أي منفردة . عدم وجود احلاجب من أب أو الفرع املذكر أو األخ الشقيق أو أخت شقيقة.ودليل إرثها هو نفس دليل األخت الشقيقة باإلمجاع .
الفرع الثاني  :أصحاب الربع:

بإمجاع العلماء أن أصحاب الربع هم كالتايل .

()2

.1الزوج :يأخذ الربع بتحقق شرط واحد أن يكون لزوجته املتوفاة فرع وارث سواء
كان منه أو من غريه أو حىت من زنا .
( )1سورة النساء اآلية .176
( )2العذب الفائض ص  – 51الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية ،ص  – . 103شرح منظومة القالئد الربهانية ،
ص  – . 106التحفة اخلريية ص  – .79الرحبية يف علم الفرائض ص  – .53لباب الفرائض ص —.24التحقيقات
املرضية ص .78
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 .2الزوجة أو الزوجات يأخذن الربع إذا مل يكن لزوجهن املتوىف فرع وارث منهن
أو من غريهن.

الربُ ُع ِم َّما تَ َرْك َن ِم ْن بَ ْع ِد
ودليل ذلك قوله تعاىلَ ﴿:ولَد فَِإ ْن َكا َن لَ ُه َّن َولَد فَ لَ ُك ُم ُّ

وِ
صيَّ ٍة
َ
()1
ِ
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُك ْم َولَد﴾
ين بِ َها أ َْو َديْ ٍن َولَ ُه َّن ُّ
يُوص َ
كما أن نصيب الزوجة أو الزوجات ال يتغري لورود صيغة اجلمع يف اآلية.
الفرع الثالث  :أصحاب الثمن

الثمن فرض صنف واحد من الورثة الزوجة أو الزوجات ،بشرط أن يكون لزوجهن
فرع وارث سواء كان منها أو من غريها )2(،ودليله قوله تعاىل ﴿:فَِإ ْن َكا َن لَ ُك ْم َولَد فَ لَ ُه َّن
()3
الث ِ
ِ ِ ٍِ
وصو َن بِ َها أ َْو َديْ ٍن﴾.
ُّم ُن م َّما تَ َرْكتُ ْم م ْن بَ ْعد َوصيَّة تُ ُ
ُ
الفرع الرابع  :أصحاب الثلثين
()4

الثلثان فرض أربعة من الورثة وهن مجيعا من اإلناث .
 .1البنتان فأكثر بشرطني:
 التعدد بأن يكن بنتني فأكثر . عدم عاصب وهو وجود األخ .()5
ِ
ِ
اء فَ ْو َق اثْ نَتَ ْي ِن فَ لَ ُه َّن ثُلُثَا َما تَ َر َك﴾
سً
ودليله قوله تعاىل ﴿:فَإ ْن ُك َّن ن َ
 .2بنتا االبن فأكثر ،بثالثة شروط:
( )1سورة النساء اآلية 12
( )2العذب الفائض ص  – 52الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية  ،ص  – . 104شرح منظومة القالئد الربهانية ،
ص  – . 108التحفة اخلريية ص  – .80الرحبية يف علم الفرائض ص  – .55لباب الفرائض ص —.24التحقيقات
املرضية ص .78
( )3سورة النساء اآلية 12
( )4العذب الفائض ص  – 51الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية  ،ص  – . 102شرح منظومة القالئد الربهانية ،
ص  – . 104التحفة اخلريية ص  – .78الرحبية يف علم الفرائض ص  – .51لباب الفرائض ص  -.24التحقيقات
املرضية ص .77
( )5سورة النساء اآلية .11
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.3
-

التعدد بأن يكن بنتا ابن فأكثر.
عدم وجود عاصب من أخ وهو ابن بن أو ابن عمها.
عدم وجود حاجب من ابن أو بنت أو بنات ودليل مرياثهن األمجاع.
األختان الشقيقتان فأكثر ،بثالثة شروط:
التعدد بأن يكن أختني فأكثر.

 عدم وجود عاصب وهو األخ الشقيق أو البنت أو بنت االبن . -عدم وجود احلاجب و هو األب أو الفرع الوارث املذكر .

ودليله قوله تعاىل ﴿:فَِإ ْن َكانَتَا اثْ نَتَ ْي ِن فَ لَ ُهما الثُّلُثَ ِ
ان ِم َّما
َ

 -4األختان ألب فأكثر ،بثالثة شروط.
 تعدد بأن يكون أختان فأكثر. -عدم وجود عاصب وهو األخ أو البنت أو البنات.

تَ َر َك ﴾.

()1

 عدم وجود احلاجب من الفرع الوارث املذكر أو األصل أو األخت الشقيقة.ودليله األمجاع على أن اآلية تشمل األخوات ألب كذلك.
الفرع الخامس  :أصحاب الثلث والثلث الباقي

أوال  :الثلث فرض اثنني من الورثة بإمجاع و فرض وارث واحد وقع فيه خالف بني
()2

مجهور العلماء و أبو حنيفة .

.1األم تأخذ الثلث بشرطني.
 عدم وجود فرع وارث مطلقا . عدم وجود مجع من األخوة مطلقا اثنني فأكثر.ث فَِإ ْن َكا َن
و دليل مرياثها السدس  فَِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َولَد َوَوِرثَهُ أَبَ َواهُ فَِِل ُِّم ِه الثُّلُ ُ

( )1سورة النساء اآلية .176
( )2العذب الفائض ص  – 53الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية  ،ص  – . 106شرح منظومة القالئد الربهانية ،
ص  – . 116التحفة اخلريية ص  – .83الرحبية يف علم الفرائض ص  – .59لباب الفرائض ص —.24التحقيقات
املرضية ص .85
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س .)1( 
لَهُ إِ ْخ َوة فَِِل ُِّم ِه ُّ
الس ُد ُ

 .2األخوة واألخوات ألم ،يأخذوا الثلث بشرطني .

 التعدد بأن يكونوا أكثر من اثنني و يقسم بالتساوي بني الذكر و األنثى . عدم وجود احلاجب من أصل مذكر أو فرع وارث مطلقا .ك فَ ُه ْم ُش َرَكاءُ فِي
ودليل توريث األخوة قوله تعاىل ﴿:فَِإ ْن َكانُوا أَ ْكثَ َر ِم ْن ذَلِ َ
()2
الثُّلُ ِ
ث ﴾.
اجلد.

 .3الجد يأخذ الثلث يف بعض حاالته مع اإلخوة و يكون التفصيل يف مرياث
ثانيا  :الثلث الباقي يأخذه اثنني من الورثة .

 :1األم .تأخذه الثلث الباقي مع األب وأحد الزوجني وتسمى العمريتان  ،و يكون
التفصيل يف املسائل اخلاصة .
 : 2الجد يأخذ الثلث الباقي عندما يكون األفضل له يف حالة وجود إخوة و
أصحاب فروض يف املسألة  ،و يكون التفصيل يف مرياث اجلد .
الفرع السادس  :أصحاب السدس
()3

السدس فرض سبعة من الورثة.

.1األب يرث السدس بشرط وجود فرع وارث مطلقا للميت و الدليل قوله تعاىل
 ﴿:وِألَب وي ِه لِ ُك ِّل و ِ
س ِم َّما تَ َر َك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَد ﴾(.)4
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
َ ََْ
َ
الس ُد ُ
 .2الجد و هو أبو األب و إن عال  ،يأخذ السدس بشرطني .
 عدم وجود األب أو جد أقرب منه  ،فهو يقوم مقام األب يف بعض املسائل .( )1سورة النساء اآلية . 11
( )2سورة النساء اآلية .12
( )3العذب الفائض ص  – 55الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية  ،ص  – . 110شرح منظومة القالئد الربهانية ،
ص  – . 124التحفة اخلريية ص  – .89الرحبية يف علم الفرائض ص  – .64لباب الفرائض ص —.25التحقيقات
املرضية ص .92
( )4سورة النساء اآلية .11
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 وجود فرع وارث للميت مطلقا .َن رج اال أَتَى رس َ ِ
ِ
صْ ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ول اهلل َ
و دليل تورثه َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
ني ،أ َّ َ ُ
َُ
ك ُّ
ات فَ َما ِيل ِم ْن ِم َرياثِِه؟ قَ َال " :لَ َ
فَـ َق َال :إِ َّن ابْ َن ابِِْن َم َ
س " .قَ َال :فَـلَ َّما أ َْدبَـَر َد َعاهُ
الس ُد ُ
س ْاْل َخ َر طُ ْع َمة "(.)1
آخ ُر " .قَ َال :فَـلَ َّما أ َْدبَـَر َد َعاهُ .قَ َال " :إِ َّن ُّ
ك ُس ُدس َ
قَ َال " :لَ َ
الس ُد َ
 .3األم تأخذ السدس بتوفر أحد الشرطين
 وجود الفرع الوارث . -أو وجود عدد من اإلخوة و األخوات .

و دليل أخذ األم السدس اآلية الكرمية  وِألَب وي ِه لِ ُك ِّل و ِ
س ِم َّما
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
َ ََْ
َ
الس ُد ُ
ث فَِإ ْن َكا َن لَهُ إِ ْخ َوة
تَ َر َك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَد فَِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َولَد َوَوِرثَهُ أَبَ َواهُ فَِِل ُِّم ِه الثُّلُ ُ
س .)2(
فَِِل ُِّم ِه ُّ
الس ُد ُ
 .4الجدة سواء كانت ألم أو ألب تأخذ السدس بتوفر شرط و هو عدم وجود
األم ويشرتكن يف السدس إذا اجتمعن.
ب ،أَنَّه قَ َال :جاء ِ
الصد ِ
ت ْ
اجلَ َّدةُ إِ َىل أَِيب بَ ْك ٍر ِّ
ِّيق ،تَ ْسأَلُهُ
يصةَ بْ ِن ذُ َؤيْ ٍ ُ
والدليل َع ْن قَبِ َ
ََ
ِ
ك ِيف سن َِّة نَِ ِ
ك ِيف كِتَ ِ ِ
ِمرياثـَها؟ فَـ َق َال :ما لَ ِ
ت لَ ِ ُ ِّ
اب اللَّه تَـ َع َاىل َش ْيءٌَ ،وَما َعل ْم ُ
ِب اللَّه َ
ََ
صلَّى اهللُ
َ
ِِ
ِ
َّاس ،فَـ َق َال الْ ُمغِ َريةُ بْ ُن ُش ْعبَةَ،
َعلَْيه َو َسلَّ َم َشْيئاا ،فَ ْارجعي َح َّىت أ ْ
َّاس ،فَ َسأ ََل الن َ
َسأ ََل الن َ
ت رس َ ِ
ك
اها ُّ
« َح َ
س» ،فَـ َق َال أَبُو بَ ْك ٍرَ :ه ْل َم َع َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَ ْعطَ َ
ول اللَّه َ
ض ْر ُ َ ُ
الس ُد َ
َغْيـ ُرَك؟ فَـ َق َام ُحمَ َّم ُد بْ ُن َم ْسلَ َمةَ ،فَـ َق َالِ :مثْ َل َما قَ َال الْ ُمغِ َريةُ بْ ُن ُش ْعبَةَ  ،فَأَنْـ َف َذهُ ََلَا أَبُو بَ ْك ٍر ُُثَّ
جاء ِ
اب ر ِضي اللَّه َعْنه تَسأَلُه ِمرياثـَها ،فَـ َق َال« :ما لَ ِ
ُخرى إِ َىل عُمر بْ ِن ْ ِ
ك ِيف
ت ْ
اخلَطَّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ
َ
ََ
ََ
اجلَ َّدةُ ْاأل ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
كِتَ ِ
اب اللَّ ِه تَـ َع َاىل َشيءٌ ،وَما َكا َن الْ َق َ َّ
ضي بِِه إَِّال لغَ ِْري ِكَ ،وَما أَنَا بَِزائِد ِيف لْ َفَرائِ ِ
ض،
ْ َ
ضاءُ الذي قُ َ
ِ
ِِ
ِ
ت بِِه فَـ ُه َو ََلَا»(.)3
ك ُّ
َولَ ِك ْن ُه َو َذل َ
اجتَ َم ْعتُ َما فيه فَـ ُه َو بَـْيـنَ ُك َماَ ،وأَيـَّتُ ُك َما َخلَ ْ
س ،فَِإن ْ
الس ُد ُ
 .4بنت االبن تأخذ السدس مع وجود بنت صاحبة النصف تكملة الثلثني
( )1مسند اإلمام أمحد  82/33رقم 19849و ضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف أيب داود .395/2
( )2سورة النساء اآلية .11
( )3سنن أيب داود  121/3رقم .2894
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بشروط.
 عدم وجود املعصب وهو ابن االبن . عدم وجود احلاجب و هو االبن أو اثنني من البنات .ِ
ت وابـنَ ِة اب ٍن وأُخ ٍ
ٍ
ِ
ت ،فَـ َق َال:
وسى َع ْن بِْن َ ْ ْ َ ْ
يل ،قَ َالُ :سئ َل أَبُو ُم َ
عن ُهَزيْ َل بْ َن ُشَر ْحب َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ت النِّصف ،ولِ ْْل ِ
لِْلبِْن ِ
ُخِ َرب
فَ ،وأْت ابْ َن َم ْسعُود ،فَ َسيُتَابِعُ ِِن ،فَ ُسئ َل ابْ ُن َم ْسعُودَ ،وأ ْ
ْ ُ َ ْ
ِّص ُ
ُخت الن ْ
بَِقوِل أَِيب موسى فَـ َق َال :لََق ْد ضلَْلت إِذاا وما أَنَا ِمن املهت ِدين ،أَقْ ِ ِ
َِّب
ضي ف َيها ِمبَا قَ َ
ضى النِ ُّ
َ ُ ََ
ُ َ
ْ
َ ُْ َ َ
ِ
س تَ ْك ِملَةَ الثُّلُثَ ْي ِنَ ،وَما بَِق َي
فَ ،وِالبْ نَ ِة ابْ ٍن ُّ
ِّص ُ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم« :ل ِالبْ نَ ِة الن ْ
َ
الس ُد ُ
فَلِ ِْلُ ْخ ِ
ت» فَأَتَـْيـنَا أَبَا
موسى فَأَخبـرنَاه بَِقوِل اب ِن مسع ٍ
ود ،فَـ َق َال :الَ تَ ْسأَلُ ِوين َما َد َام َه َذا احلَْبـ ُر فِي ُك ْم (. )1
ُ َ ْ َْ ُ ْ ْ َ ْ ُ
 .6األخت ألب :تأخذ السدس مع وجود األخت الشقيقة صاحبة النصف تكملة
الثلثني بشروط.
 عدم وجود املعصب وهو األخ ألب و الفرع الوارث املؤنث و جلد يف بعضاحلاالت .
 عدم وجود احلاجب و هو األب و الفرع الوارث املذكر و األخ الشقيق واألختان الشقيقتان والدليل اإلمجاع.
 .7األخت ألم أو األخ ألم بشروط .
 عدم وجود احلاجب األصل املذكر والفرع الوارث مطلقا .ث َك َاللَةً أَ ِو ْام َرأَة َولَهُ أَخ أ َْو
ور ُ
 االنفراد ،والدليل اآلية الكرمية َ وإِ ْن َكا َن َر ُجل يُ َأُ ْخت فَلِ ُك ِّل و ِ
ِ ِ
ك فَ ُهم ُشرَكاء فِي الثُّلُ ِ
ث
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
َ
س فَِإ ْن َكانُوا أَ ْكثَ َر م ْن ذَل َ ْ َ ُ
الس ُد ُ
.)2(

( )1صحيح البخاري  151/8رقم .6736
( )2سورة النساء اآلية .12
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المطلب الثالث  :العصبة
الفرع األول  :تعريف العصبة
أوال  :لغة تدل كلمة العصبة يف اللغة على معىن اإلحاطة بالشيء ،يقال عصب
()1
القوم بفالن ،إذا أحاطوا به حلمايته ،ودفع العدوان عنه.
ثانيا  :اصطالحا تدل كلمة العصبة يف علم املرياث على كل من مل يكن له فريضة
مقدرة يف الشريعة سواء كان ذكرا أو أنثى مفردا أو مجعا فيأخذ الرتكة إذا انفرد هبا أو الباقي
بعد أصحاب الفروض ،وإذا مل يبق عنهم شيء فال يرث  ،فهم يف املرتبة بعد أصحاب
الفروض)2(.تنقسم العصبة انقساما كليا إىل قسمني .
.1العصبة النسبية :وهي اليت تكون من جهة النسب
 .2العصبة السببية :وهي اليت تكون بسبب العتق ،وهذا النوع ليس حمل دراستنا
األن.
الفرع الثاني  :أنواع العصبة النسبية

العصبة.

تتنوع هذه العصبة إىل ثالثة أنواع:
 -3عصبة مع الغري
 .2عصبة بالغري
 -1عصبة بالنفس
إذا أطلقت كلمة العصبة تنصرف إىل النوع األول ألهنا حقيقة فيه وهو األصل يف
أوال  :العصبة بالنفس هو كل قريب ذكر ميكن نسبته إىل امليت دون توسط أنثى

()3

بينهما.

أ  -أصناف العصبة بالنفس ختتلف أصناف العصبة بالنفس تبعا الختالف

العلماء يف مرياث األخوة مع اجلد.
( )1خمتار الصحاح ص  – 210املصباح املنري .412/2
( )2الرحبية يف علم الفرائض ص  --.79أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص .134
( )3املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص  – 90املواريث و الوصايا يف الشريعة اإلسالمية ص  -- 59علم الفرائض
واملواريث يف الشريعة اإلسالمية والقانون السوري  ،حممد خريي املفيت  ،املكتبة الشاملة  ،ص  – 81علم املرياث ،
ص  – 114التحقيقات املرضية ص .108
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()1

فالذين جعلوا اجلد مثل األب هم احلنفية ،فجعلوا العصبة بالنفس أربعة.
.1فروع امليت وهم ابن وابنه و إن نزل.
 .2أصول امليت وهم األب واجلد وإن عال.
 .3فروع األب وهم األخوة األشقاء أو ألب وإن نزلوا.
 .4فروع اجلد وهم أعمام امليت األشقاء أو ألب وإن نزلوا.

أما الذين جيعلون اجلد واألخوة سواء جعلوا أصناف العصبة مخسة و هم
()2
اجلمهور.
.1فروع امليت الذكور وإن نزلوا.
 .2أصل امليت وهو األب.
 .3أصل امليت الثاين وإن عال مع األخوة األشقاء أو ألب.
 .4فروع أخوة امليت األشقاء أو ألب وإن نزلوا.
 .5فروع اجلد امليت وهو األعمال األشقاء أو ألب وأبناؤهم وإن نزلوا.
ب  -دليل توريث العصبة

ثبت توريث العصبة بالنفس بقول اهلل تعاىل ﴿:وِألَب وي ِه لِ ُك ِّل و ِ
س
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
َ ََْ
َ
الس ُد ُ
ث فَِإ ْن َكا َن لَهُ إِ ْخ َوة
ِم َّما تَ َر َك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَد فَِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َولَد َوَوِرثَهُ أَبَ َواهُ فَِِل ُِّم ِه الثُّلُ ُ
()3
س ﴾.
فَِِل ُِّم ِه ُّ
الس ُد ُ
ك
ك قُ ِل اللَّهُ يُ ْفتِي ُك ْم فِي الْ َك َاللَ ِة إِ ِن ْام ُرؤ َهلَ َ
وكذلك قوله تعاىل ﴿:يَ ْستَ ْفتُونَ َ
()4
ف َما تَ َر َك َو ُه َو يَ ِرثُ َها إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ َها َولَد ﴾.
ص ُ
س لَهُ َولَد َولَهُ أُ ْخت فَ لَ َها نِ ْ
لَْي َ
( )1جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  ،عبد الرمحن بن حممد املدعو بشيخي زاده( ،املتوىف1078 :هـ)  ،دار إحياء
الرتاث العريب  -- 753/2 ،الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار  ،حممد بن علي بن حممد املعروف
بعالء الدين احلصكفي احلنفي (املتوىف 1088هـ)  ،حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة
األوىل1423 ،هـ2002 -م  ،ص .763
( )2العذب الفائض .75/1
( )3سورة النساء اآلية .11
( )4سورة النساء اآلية .176
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ِ
ض بِأ َْهلِ َها ،فَ َما بَِق َي فَ ُه َو
وكذلك قول النِب صلى اهلل عليه وسلم ﴿:أَلْح ُقوا ال َف َرائِ َ
()1
ِأل َْولَى َر ُج ٍل ذَ َك ٍر ﴾.
ِ
ت ْامَرأَةُ َس ْع ِد
ويدل على ذلك أيضا ما روي عن َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْبد اللَّ ِه قَ َالَ :جاءَ ْ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ول اللَّ ِه،
ت :يَا َر ُس َ
بْ ِن َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،فَـ َقالَ ْ
الربِي ِع بِابْـنَتَـْيـ َها م ْن َس ْعد إِ َىل َر ُسول اللَّه َ
هاتَ ِ
َخ َذ َما ََلَُما ،فَـلَ ْم
الربِي ِع ،قُتِ َل أَبُ ُ
ان ابْـنَتَا َس ْع ِد بْ ِن َّ
ُح ٍد َش ِه ا
وُهَا َم َع َ
َ
يداَ ،وإِ َّن َع َّم ُه َما أ َ
ك يَـ ْوَم أ ُ
ي َد ْع ََلما م ااال وَال تُـْن َكح ِ
ال ،قَ َال« :ي ْق ِ
ان إَِّال َوََلَُما َم ٌ
ت :آيَةُ
ضي اللَّهُ فِي َذلِ َ
ك» فَـنَـَزلَ ْ
َ
َ
َ َُ َ َ
ِ ِ
ث رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َىل َع ِّم ِه َما ،فَـ َق َال« :أَ ْع ِط ابْ نَتَ ْي َس ْع ٍد
ول اللَّه َ
امل َرياث ،فَـبَـ َع َ َ ُ
()2
ِ
ِ
يث حسن ِ
يح
ُّم َنَ ،وَما بَِق َي فَ ُه َو لَ َ
ك»َ :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
الثُّلُثَ ْي ِنَ ،وأَ ْعط أ َُّم ُه َما الث ُ
صح ٌ
ج  -كيفية توريث العصبة بالنفس

علمنا مما تقدم أن العاصب بنفسه له أربع جهات ،فيكون اإلرث بالرتتيب ،أما إذا
()3
تعددوا أي وجد أكثر من عاصب فيكون الرتجيح حسب اآليت:
.1الرتجيح باجلهة :إذا تعدد العصبة بالنفس فإنه يكون الرتجيح عن طريق اجلهة،
فتقدم جهة البنوة ُث أبوه ُث األخوة مع اجلدُ ،ث األعمام.
 .2الرتجيح بالدرجة :إذا تعدد العصبة بالنفس واحتدوا يف اجلهة يكون الرتجيح
بينهم بالدرجة ،فيقدم أقرهبم درجة إىل امليت فيقدم ابن على ابنه واألب على اجلد واألخ
على ابنه والعم على ابنه.
 .3الرتجيح بقوة القرابة :إذا حتدوا يف اجلهة والدرجة كان الرتجيح بقوة القرابة ،فمن
كانت قرابته أقوى كان هو العصبة ،مع العلم أن الرتجيح بقوة القرابة ال يكون يف جهة
الفروع أو األصول ،وإمنا يكون يف جهة األخوة واألعمام ،فيقدم األخ الشقيق على األخ
ألب ،وابن األخ الشقيق عن ابن األخ ألب ،والعم الشقيق على العم ألب وابن العم
( )1سبق خترجيه .
( )2سنن الرتمذي  414/4رقم .2092و حسنه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل  122/6رقم .1678
( )3أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص  – 138التحقيقات املرضية ص  – 115الرحبية يف علم الفرائض ص 81
– لباب الفرائض ص  – 28األساليب احلسابية يف حل املسائل اإلرثية  ،مولود ملخص محاد الراوي  ،رسالة ماجستري ،
كلية اإلمام األعظم  ،بغداد .69 ، 2014 ،
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الشقيق على ابن العم ألب.
إن العصبة بالنفس ال يكون إال ذكرا إال يف حالة املعتقة  ،وهي العصبة السببية.
أما إذا تعدد العاصب بنفسه فإن املال يقسم بينهم بالتساوي .
د  -ترتيب العصبة بالنفس

العصبة النسبية
الرتتيب

العاصب

الرتتيب

العاصب

الرتتيب

العاصب

01

االبن

05

األخ الشقيق

09

العم الشقيق

02

ابن االبن مهما نزل

06

األخ ألب

10

العم ألب

03

األب

07

ابن األخ

11

ابن العم الشقيق

04

اجلد مهما عال

12

ابن العم ألب

13

 08ابن األخ ألب
لشقيق
العصبة السببية
املعتق

ثانيا  :العصبة بالغير
أ  -تعريف العصبة بالغير هي كل أنثى فرضها النصف إن كانت واحدة والثلثان
إن كن اثنتني فأكثر احتاجت يف عصوبتها إىل الغري فرتث معه بالتعصب ال بالفرض ويكون
()1
العاصب الذكر يف طبقة األنثى أو دوهنا إذا احتاجت إليه.
ب  -العصبة بالغير هم

( )1أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص  – 139التحقيقات املرضية ص  – 114الرحبية يف علم الفرائض ص 84
– لباب الفرائض ص  – 29األساليب احلسابية يف حل املسائل اإلرثية .71 ،
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املعصوبة

العاصب

كيفية قسمة املال

البنت

االبن

يقسم املال بينهم للذكر مثل

بنت االبن

ابن بن

األخت الشقيقة

األخ الشقيق

األخت ألب

األخ ألب

حظ األنثيني.

ج -دليل توري العصبة بالغير

الدليل على توريث العصبة بالغري قوله تعاىل ﴿ :ي ِ
وصي ُكم اللَّهُ فِي أ َْوَال ِد ُك ْم لِ َّ
لذ َك ِر
ُ
ُ
()1
ِ
ِ
اء فَلِ َّ
ِ
ِ
ِّ
لذ َك ِر
سً
مثْ ُل َحظ ْاألُنْ ثَ يَ ْي ِن ﴾  ،وكذلك قوله تعاىلَ ﴿:وإ ْن َكانُوا إ ْخ َوةً ِر َج ًاال َون َ
ِمثْل َح ِّ
ظ ْاألُنْ ثَ يَ ْي ِن ﴾ ()2وقد وقع اإلمجاع على أن املقصود باإلخوة هم األشقاء أو ألب.
ُ
د  -شروط العصبة بالغير
.1أن تكون األنثى صاحبة فرض كاألخت أو البنت ،فإذا مل تكن صاحبة فرض
فال تكون عصبة بالغري.
 .2أن تكون هي ومن يعصبها يف قوة قرابة واحدة ،كاألخت الشقيقة مع األخ
الشقيق.
 .3أن تكون هي ومن يعصبها يف درجة واحدة أو يكون العاصب أقل منها درجة
بشرط أن حتتاج إليه.
ه  -الفرق بين العصبة بالنفس وبالغير

العصبة بالنفس

العصبة بالغير

ال يكونوا إال رجاال

يكون فيها رجل مع امرأة أو أكثر

يقسم بينهم املال بالتساوي إذا تعددوا

يقسم بينهم للذكر مثل حظ األنثيني.

ثالثا  :العصبة مع الغير
( )1سورة النساء اآلية .11
( )2سورة النساء اآلية .176
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أ  -تعريف العصبة مع الغير.
هي كل أنثى صاحبة فرض تصبح عصبة مع أنثى أخرى ال تشاركهما تلك
العصوبة ،وهذه العصبة منحصرة يف األخوات الشقيقات أو ألب مع الفرع الوارث املؤنث
إذا مل يكن معهن من يعصبهن من األخوة ،و العاصب ال يشرتك يف املرياث مع من
أصبحت عصبة فتأخذ صاحبة الفرض فرضها والباقي تأخذه املعصوبة (.)1

ب  -دليل توريث العصبة مع الغير
ِ
ت وابـنَ ِة اب ٍن وأُخ ٍ
ٍ
ِ
ت ،فَـ َق َال:
وسى َع ْن بِْن َ ْ ْ َ ْ
يل ،قَ َالُ :سئ َل أَبُو ُم َ
عن ُهَزيْ َل بْ َن ُشَر ْحب َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ت النِّصف ،ولِ ْْل ِ
لِْلبِْن ِ
ُخِ َرب
فَ ،وأْت ابْ َن َم ْسعُود ،فَ َسيُتَابِعُ ِِن ،فَ ُسئ َل ابْ ُن َم ْسعُودَ ،وأ ْ
ْ ُ َ ْ
ِّص ُ
ُخت الن ْ
بَِقوِل أَِيب موسى فَـ َق َال :لََق ْد ضلَْلت إِ اذا وما أَنَا ِمن املهت ِدين ،أَقْ ِ ِ
َِّب
ضي ف َيها ِمبَا قَ َ
ضى النِ ُّ
َ ُ ََ
ُ َ
ْ
َ ُْ َ َ
ِ
س تَ ْك ِملَةَ الثُّلُثَ ْي ِنَ ،وَما بَِق َي
فَ ،وِالبْ نَ ِة ابْ ٍن ُّ
ِّص ُ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم« :ل ِالبْ نَ ِة الن ْ
َ
الس ُد ُ
ت» فَأَتَـيـنَا أَبا موسى فَأَخبـرنَاه بَِقوِل اب ِن مسع ٍ
فَلِ ِْلُ ْخ ِ
ود ،فَـ َق َال :الَ تَ ْسأَلُ ِوين َما َد َام َه َذا احلَْبـ ُر
ْ َ ُ َ ْ َْ ُ ْ ْ َ ْ ُ
فِي ُك ْم (.)2
ج  -الفرق بين العصبة بالغير ومع الغير

.1أحد الطرفني يف العصبة بالغري عاصب بنفسه أي ذكر ،وليس واحد من الطرفني
يف العصبة مع الغري عاصب بنفسه.
 .2يف العصبة بالغري يشرتك العاصب واملعصوب يف اقتسام الرتكة فتأجل العصوبة
إىل أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم أما العصبة مع الغري الذي يتأجل فقط املعصوب
أما العاصب فيأخذ فرضه.
 .3هناك احتمال أخذ العصبة بالغري مجيع الرتكة وذلك مثل بنت وابن أما العصبة
مع الغري فيشرتط فيها أن يكون هناك صاحبة فرض.
رابعا  :أحوال الورثة

( )1أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص  – 141التحقيقات املرضية ص  – 114الرحبية يف علم الفرائض ص 84
– لباب الفرائض ص  – 30األساليب احلسابية يف حل املسائل اإلرثية .72 ،
( )2سبق خترجيه
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ينقسم الورثة إىل أربعة أقسام
.1قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة :الزوج والزوجة واألم واجلدة ألم واجلدة ألب
واألخ ألم واألخت ألم.
 .2قسم يرث بالتعصيب فقط وهم مثانية :األبن ،وابن االبن ،واألخ الشقيق،
واألخ ألب ،وابن األخ الشقيق وابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن العم الشقيق
وابن العم ألب.
 .3قسم يرث مرة بالفرض ومرت بالتعصيب وقد جيمع بينهما وهم اثنان :األب
واجلد .
 .4قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب وال جيمع بينهما وهم أربعة :البنت
وبنت األبن واألخت الشقيقة واألخت ألب.
خامسا  :تمارين على أصحاب الفروض و العصبة
بني نصيب كل وارث يف املسائل التالية
 -1توفيت عن :زوج ،وأب ،وابن قتلها عمدا.
زوج

2/1

أب

عصبة

وابن قتلها عمدا

ممنوع من املرياث

 -2توفيت عن :زوج ،وأم ،وأختني شقيقتني ،وأب
زوج

2/1

أم

6/1

أختني شقيقتني

حمجوبتني باألب

أب

عصبة

 -3توفيت عن :زوج :وأم ،وابن
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زوج

4/1

أم

6/1

ابن

عصبة

 -4توفيت عن :زوج ،وأم ،وبنت
زوج

4/1

أم

6/1

بنت

2/1

 -5توفيت عن :زوج ،وبنت بنت ،وأب
زوج

2/1

بنت بنت

ال ترث إال عن طريق التنزيل

أب

عصبة

 -6توفيت عن :زوجة ،وبنت ،وأم
زوجة
بنت
أم

8/1
2/1
6/1

 -7توفيت عن :زوجة ،وأب ،وبنت ابن
زوجة
أب
بنت ابن

8/1
 6/1زائد الباقي تعصيبا
2/1

 -8توفيت عن :زوجة ،وأم ،وأخ شقيق
زوجة

4/1

أم

3/1
47

المبحث الرابع  :الورثة و أنواع إرثهم
أخ شقيق

عصبة

 -9توفيت عن :زوجة ،وابن ابن
زوجة
ابن بن

8/1
عصبة

 -10توفيت عن :زوجة ،وبنت ابن ،وأب ،وأم
زوجة
بنت ابن
أب
أم

8/1
2/1
 6/1زائد الباقي تعصيبا
6/1
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المبحث الخامس  :الحجب
المطلب األول  :ماهية الحجب
الفرع األول  :تعريف الحجب
أوال  :لغة تطلق كلمة احلجب يف اللغة على املنع واحلرمان و السرت لقوله تعاىل﴿:
َك اَّل إِنا ُه ْم َع ْن َربِّ ِه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َن ( )1(﴾ )15أي أهنم ممنوعون عن رؤية اهلل تعاىل

يوم القيامة.

فاسم الفاعل يف هذه الكلمة حاجب فهو الذي مينع غريه من اإلرث واسم املفعول
()2
"حمجوب" فهو الذي مينع من اإلرث.
ثانيا  :اصطَّلحا هو منع شخص من مرياثه كله أو بضعه بعد وجود سبب اإلرث
()3

وانتفاء موانعه لوجود شخص آخر أثر عليه.
الفرع الثاني  :أنواع المنع

ينقسم املنع إىل قسمني.

()4

أوال  :المنع باألوصاف هو حرمان الشخص من املرياث لوصف قام به مثل الرق

أو القتل أو اختالف الدين ويطلق على هذا النوع (املمنوع) فهو ال يستحق املرياث من
البداية وهذا النوع يدرس يف موانع اإلرث.
ثانيا  :المنع باألشخاص هو منع شخص من املرياث لوجود شخص آخر أثر عليه

إما مبنعه من املرياث كله أو من أوفر حظيه ،ويطلق على هذا النوع (احملجوب).
ثالثا  :الفرق بين المحجوب والمحروم (الممنوع)

أ .املمنوع من املرياث ليس أهال للمرياث لوجود مانع من موانع اإلرث.
أما احملجوب فهو أهل للمرياث لوجود اإلرث فيه وانتفاء موانعه عنه ،ولوجود
( )1سورة املطففني اآلية .15
( )2لسان العرب  – 298/1املصباح املنري  – 121/1خمتار الصحاح ص .66
( )3التحقيقات املرضية ص  – 122األساليب احلسابية ص  – 79التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص – 117
الرحبية يف علم الفرائض ص  – 87حاشية الرحبية يف علم الفرائض ص  – 41العذب الفائض  – 93/1الفواكه الشهية
شرح املنظومة الربهانية ص .134
( )4التحقيقات املرضية ص .122
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شخص آخر أثر عليه ال يرث.
ب .احملروم يعترب معدوما بالنسبة لبقية الورثة فال يؤثر يف غريه من الورثة  ،أما
احملجوب فال يعترب معدوما فهو يؤثر يف غريه مع كونه ال يرث ،و هو موضوع الدراسة هو
احلجب.
المطلب الثاني  :أنواع الحجب

يتنوع احلجب إىل نوعني حجب احلرمان و حجب النقصان.

()1

الفرع األول  :حجب حرمان
هو منع الشخص من املرياث كله لوجود شخص آخر أوىل منه باملرياث .
أوال  :أنواع الورثة بالنسبة لهذا الحجب
يتنوع الورثة بسبب هذا احلجب إىل نوعني .

أ  :قسم ال حيجبون حجب حرمان مطلقا وهم ستة أفراد ،األب ،األم ،االبن،
البنت ،الزوجة  ،الزوج.

ب  :قسم حيجبون حجب حرمان وهم باقي الورثة من الرجال والنساء.
ثانيا  :قواعد حجب حرمان
فهذا النوع من احلجب مبين على ثالث قواعد ،وهي:

أ :اإلدالء فكل من يديل إىل امليت بوارث حيجب به ما عدا األخوة ألم فإهنم
يدلون باألم إىل امليت ومع ذلك يرثون معها.
وبيان ذلك أنه إذا احتد سبب اإلرث يف املدىل به حجب املدىل مبن أدىل به سواء
استحق كل الرتكة أو مل يستحق كل الرتكة كاجلد واألب ،فاألب حيجب اجلد عن املرياث
كله ،أو أم األم مع األم فإن األم حتجب اجلدة.
وإن اختلف سبب إرثهما فال حيجبه إال إذا كان الواسطة يستحق كل الرتكة
( )1التحقيقات املرضية ص  – 123األساليب احلسابية ص  – 80التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص – 118
الرحبية يف علم الفرائض ص  – 88حاشية الرحبية يف علم الفرائض ص  – 43العذب الفائض  – 93/1الفواكه الشهية
شرح املنظومة الربهانية ص .134
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كاألخوة مع األب فالسبب خمتلف واألب يستحق كل الرتكة فهو حيجب األخوة.
فإن كان الواسطة ال يستحق كل الرتكة وسبب اإلرث خمتلف بالواسطة ال حيجب
من أدىل به إىل امليت كاألخ ألم مع األم ،فاألم ال تستحق كل الرتكة والسبب خمتلف
فريثون معها.
ب  :القرب فاألقرب حيجب األبعد مطلقا سواء احتد سبب إرثهما أو اختلف

وذلك كاألبن وبان األبن واألخ وابن األخ ،فهذه القاعدة تكمل األوىل.
ج  :قوة القرابة ويكون ذلك عند التساوي يف الدرجة حيث حيجب األقوى
قرابة األضعف قرابة وال يكون ذلك إال يف األخوة والعمومة ،فاألخ الشقيق حيجب األخ
ألب ،والعم الشقيق حيجب العم ألب.
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الرقم
1
2

احملجوبون
اجلد أبو األب
األخ الشقيق

3

األخ ألب

احلاجب
حيجب باألب واجلد القريب حيجب اجلد البعيد .
حيجب باألب وبالفرع الوارث املذكر مهما نزل.
حيجب مبن حيجب به األخ الشقيق وبه هو أيضا وباألخت الشقيقة
إذا أصبحت عصبة مع الغري ألهنا حينئذ يف قوة أخيها الشقيق.

حيجب باألصل املذكر  ،والفرع والوارث مطلقا .
األخ ألم
4
حيجب باالبن فاألقرب إىل امليت حيجب األبعد.
ابن االبن
5
حيجب باألب واجلد واالبن وابنه والشقيق واألخ ألب.
 6ابن األخ الشقيق
ابن األخ ألب حيجب مبن حيجب به ابن األخ الشقيق ويزاد عليه ابن األخ الشقيق.
7
حيجب بابن األخ ألب ومبن حيجب به هذا األخري أيضا.
العم الشقيق
8
حيجب بالعم الشقيق ومبن حيجب العم الشقيق.
العم ألب
9
حيجب بالعم ألب ومبكن حيجب العم ألب ممن تقدموا.
 10ابن العم الشقيق
حيجب بابن العم الشقيق ومبن حيجبه أيضا.
ابن العم ألب
11
المحجوبات حجب حرمان
احلاجب
احملجوبة
حتجب باألم يف مجيع احلاالت ،وحتجب اجلدة من جهة األب
اجلدة مطلقا
1
باألب و باجلدة األقرب منها من جهة األم.
أم األم أو أم األب
2
3
4
5

بنت األبن
األخت الشقيقة
األخت ألب
األخت ألم

حتجب باالبن وبالبنتني فأكثر إال إذا وجد معصب.
حتجب باألب وبالفرع الوارث املذكر مهما نزل .
حتجب باألب والفرع الوارث املذكر وبالشقيق وبالشقيقة إذا صارت
حتجب باألصل املذكر والفرع الوارث مطلقا
عصبة مع الغري وبالشقيقتني إال إذا وجد معصب
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الفرع الثاني  :حجب النقصان
أوال  :تعريف حجب النقصان
هو منع من قام به سبب اإلرث من أوفر حظيه بسبب وجود شخص آخر أثر
عليه  ،فعند التدقيق جند هذا النوع هو االنتقال بالوارث من حالة إىل حالة أخرى يستحق
()1
فيها أقل النصيبني  ،و ال يكون إال يف أصحاب الفروض حقيقة وجمازا يف العصبة.
ثانيا  :أنواع حجب النقصان
()2

يتنوع إىل األنواع التالية.

أ .االنتقال بالوارث من فرض أعلى إلى فرض أدنى
وهذا النوع يتحقق يف حق الورثة الذين جعلت هلم الشريعة فرضني أحدمها أقل من
األخر ،و يتحقق يف حق مخسة من الورثة .
احملجوب

احلاجب

الفرض من – إىل --

01

الزوج

الفرع الوارث مطلقا

من  2/1إىل 4/1

02

الزوجة

الفرع الوارث مطلقا

من  4/1إىل 8/1

03

األم

الفرع الوارث أو مجع من اإلخوة من  3/1إىل 6/1

04

بنت ابن

البنت

من  2/1إىل 6/1

05

األخت ألب

األخت الشقيقة

من  2/1إىل 6/1

( )1التحقيقات املرضية ص  – 123األساليب احلسابية ص  – 81التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص – 118
الرحبية يف علم الفرائض ص  – 88حاشية الرحبية يف علم الفرائض ص  – 44العذب الفائض  – 93/1الفواكه الشهية
شرح املنظومة الربهانية ص .134
( )2األساليب احلسابية ص  81و ما بعدها .
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ب .االنتقال بالوارث من اإلرث بالفرض إلى اإلرث بالتعصيب
وهذا النوع يتحقق يف حق أربعة من الورثة و هم البنت و بنت ابن و أخت الشقيقة
و أخت ألب فيأخذون عند االنفراد النصف و عند التعدد الثلثان و عند التعصيب لذكر
مثل حظ االنثيني  ،و أوفر حظ يف التعصيب ذكر و أنثى فاألنثى تأخذ نصف الذكر .
من الفرض إىل التعصيب

احملجوب

احلاجب

01

البنت

االبن

02

بنت ابن

ابن بن

03

األخت الشقيقة

األخ الشقيق

04

األخت ألب

األخ ألب

من  2/1إىل التعصيب و
كلما كثر عدد اإلخوة هلن
نقص نصبهن .

ج .االنتقال بالوارث من اإلرث بالتعصيب إلى اإلرث بالفرض
وهذا النوع يتحقق يف حق الورثة الذين يرثون مرة بالتعصيب ومرة بالفرض ،و مها
األب و اجلد .
احملجوب

احلاجب

من التعصيب إىل فرض 6/1

01

األب

الفرع الوارث

من التعصيب إىل فرض 6/1

02

اجلد

الفرع الوارث

من التعصيب إىل فرض 6/1

و لكن إذا كان الفرع الوارث مؤنث يأخذا  6/1زائد الباقي تعصيبا .

د .االنتقال بالوارث من تعصيب إلى تعصب أقل منه

وهذا النوع يتحقق يف حق الورثة الذين يرثون مرة بالتعصيب مع الغري ومرة
بالتعصيب بالغري و احلجب منحصر يف األخت الشقيقة و األخت ألب .
احملجوب

احلاجب

من العصبة مع الغري إىل العصبة

01

األخت

األخ الشقيق

02

األخت ألب
الشقيقة
ه .المزاحمة في الفرض

من العصبة مع الغري إىل العصبة
بالغري
من العصبة مع الغري إىل العصبة
بالغري

األخ ألب

بالغري
وهذا النوع يتحقق يف حق الورثة الذين يرثون بالفرض مث يتغري الفرض إذا تغري العدد
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أو يشرتكون يف الفرض الواحد إذا تغري العدد .
01

البنت

بنت أخرى أو أكثر

من  2/1إىل 3/2

02

بنت االبن

بنت ابن أخرى أو أكثر

من  2/1إىل 3/2

03

األخت

أخت شقيقة أخرى أو من  2/1إىل 3/2

04

األخت ألب
الشقيقة
الزوجة

أخت ألب أخرى أو أكثر
أكثر
زوجة أخرى أو أكثر

االشرتاك يف  8/1أو 4/1

06

اجلدة

جدة أخرى أو أكثر

االشرتاك يف 6/1

07

األخ ألم

أخ أو أخت ألم أو أكثر

االشرتاك يف  3/1بالتساوي

05

من  2/1إىل 3/2

و .المزاحمة في التعصيب
ويكون يف حق بعض الورثة الذين يرثون بالتعصيب بالنفس فتقل قيمة السهم إذا
كثر العدد ،ما عدا األب و اجلد  ،مثل االبن فإنه يأخذ كل الرتكة عند االنفراد و النصف
عند وجود ابن أخر معه .
ر .المزاحمة في العول

وهذا النوع يكون يف كل املسائل العائلة وستأيت دراستها إن شاء اهلل.

مَّلحظات:

 النوع  7 ،6 ،5ال يتعني فيه احلاجب من احملجوب. األخوة األشقاء أو ألب حيجبون عند أبو حنيفة باجلد كذلك. ابن األبن أو بنت األبن تكون وارثة مع األبن عن طريق الوصية الواجبة أو التنزيلنصيب أبيها بشرط أال يكون أكثر من الثالث.
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تمارين على الحجب

 -11توفيت عن :زوج ،وأب ،وأم ،وأخوين شقيقني
زوج

2/1

أب

ع

أم

6/1

أخوين شقيقني

باألب

حمجوبني

 -12تويف عن :ابن بنت ،زوجة ،وأخ ألب ،وأم
ابن بنت
زوجة
أخ ألب
أم

ال يرث إال عن طريق التنزيل
4/1
ع
3/1

 -13توفيت عن :زوج ،وابن بنت ،وأخت شقيقة
زوج

2/1

ابن بنت

ال يرث

أخت شقيقة

2/1

 -14توفيت عن :أم ،وأخ ألم ،وزوج ،وبنت ابن
أم
أخ ألم

6/1
حمجوب

زوج

4/1

بنت ابن

2/1

ببنت ابن
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 -15توفيت عن :زوج ،وبنت ابن ،وأم ،وأب
حمجوب من النصف ببنت ابن

زوج

4/1

بنت ابن

2/1

أم

6/1

حمجوبة من  3/1ببنت ابن

أب

 + 6/1ع

حمجوب من التعصيب ببنت ابن

 -16توفيت عن :زوج ،وأخت ألب
زوج

2/1

أخت ألب

2/1

 -17توفيت عن :زوج ،وأخت شقيقة،
زوج

2/1

أخت شقيقة

2/1

 -18تويف عن :زوجة ،وبنت ابن
زوجة

8/1

بنت ابن

2/1

حمجوبة من  4/1ببنت ابن

 -19توفيت عن :زوج ،وابن غري مسلم ،وأخت ألب
زوج
ابن غري مسلم
أخت ألب

2/1
ممنوع من املرياث
2/1
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 -20تويف عن :زوجتني ،وأخ ألم
زوجتني

4/1

أخ ألم

6/1

املزامحة يف الفرض
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المبحث السادس  :ميراث الجد
المطلب األول  :أحوال الجد في الميراث
الفرع األول  :تعريف الجد .
املراد باجلد هنا هو اجلد ألب العصيب ويسمى جمازا اجلد الصحيح أو الثابت وهو الذي ال
تدخل يف نسبته إىل امليت أنثى ،ويقابله اجلد الرمحي ويسمى جمازا اجلد الفاسد أو الغري الثابت وهو
()1
الذي يكون يف نسبه إىل امليت أنثى فهو ليس صاحب فرض وال عصبة بل هو من ذوي األرحام.
الفرع الثاني  :أحوال الجد في الميراث
()2

للجد حالتان يف املرياث .

أ  :أن ال يكون معه أحد من األخوة أو األخوات األشقاء أو ألب أو ألم  ،ففي هذا
احلالة له أربع احتماالت وهي:

 .1السدس فرضا مع الفرع الوارث املذكر.

 .2السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث املؤنث.
 .3التعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
 .4أن حيجب باألب وباجلد األقرب منه.

ب  :أن يكون معه أحد من اإلخوة  ،هلذه احلالة صورتني .
 : 1أن يكون معه إخوة ألم فإنه حيجبهم مثل األب بإمجاع العلماء .
 : 2أن يكون إخوة أشقاء أو ألب ففي هذه الصورة اختلف فيها العلماء إىل أقوال

وأمجعوا يف النهاية على رأيني:

 : 1 - 2أن اجلد حيجب األخوة عن املرياث مطلقا أي حجب حرمان وأشهر من قال

به من الصحابة ابن عباس وأبو بكر وعبد اهلل بن الزبري و عثمان ،وعائشة ،وأيب بن كعب ،وأيب

( )1لسان العرب  -- 117/3املوسوعة الفقهية  – 113/15التحفة اخلريية ص  – 129شرح خمتصر خليل للخرشي ،
 – 202/8حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 463/4 ،
( )2املبسوط  ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف 483هـ)  ،دار املعرفة  ،بريوت 1414 ،هـ ،
1993م  -- 180/29 ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد  ،أبو الوليد حممد بن أمحد رشد الشهري بابن رشد احلفيد (املتوىف
595هـ)  ،دار احلديث  ،القاهرة 1425 ،هـ  2004 ،م  -- 131/4املغين . 306/6 ،
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الدرداء ،ومعاذ بن جبل ،وأيب موسى ،وأيب هريرة و عمران بن احلصني ،وجابر بن عبد اهلل ،وأيب
الطفيل ،وعبادة بن الصامت ( رضي اهلل عنهم ) ومجاعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأبو
ثور و عطاء و طاوس واملزين وابن سريج من أصحاب الشافعي ،وداود الظاهري .
 : 2 – 2أن األخوة يرثون مع اجلد وال حيجبون به ،وأشهر من قال به من الصحابة

علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت ،وابن مسعود (رضي اهلل عنهم ) و اجلمهور املالكية والشافعية
واحلنابلة.
فعند التحقيق والنظر يف األدلة جند أن رأي احلنفية أقوى أدلة ،ولكن بالنظر لعموم
املصلحة وتوزيع الثروة على مجيع الورثة مت األخذ برأي اجلمهور لعموم الفائدة ،وهذا جانب نظري
يرجع فيه إىل أمهات الكتب.
وقبل التفصيل يف رأي اجلمهور وكيفية املشاركة له فتناول أوجه االختالف بينه وبني األب.
الفرع الثالث  :أوجه االختالف بين الجد واألب

أوال  :أن األب حيجب األخوة مطلقا واتفقوا على أن اجلد حيجب األخوة ألم ،واختلفوا
يف األشقاء وألب.

ثانيا  :أن األب حيجب اجلدات اليت من قبله فقط مطلقا أما اجلد فال حيجب األ اجلدة
املدلية به فقط

ثالثا  :إذا احنصرت الرتكة بني الوالدين وأحد الزوجني فاألم تأخذ الثلث الباقي واألب

يأخذ الباقي تعصيبا ،أما إذا احنصرت الرتكة يف أحد الزوجني وأم وجد فهنا تأخذ األم ثلث
الكل.
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المطلب الثاني  :كيفية توريث األخوة مع الجد
الفرع األول :أن يوجد مع الجد أحد الصنفين.

()1

أوال  :أن ينحصر الورثة يف اجلد و أحد الصنفني من األخوة ،إما أشقاء أو ألب فقط
دون أصحاب الفروض.
ثانيا  :أن يوجد معهما أصحاب فروض.
أ  :أن ينحصر الورثة يف اجلد وأحد صنفني من األخوة فقط فيكون للجد يف
هذه احلالة أفضل الصور التالية وهي:
 .1المقاسمة :وهي أن نعترب اجلد كأخ يقاسم األخوة ويأخذ حكم األخ
 .2ثلث جميع المال

 .3أن تستوي عنده املقامسة وثلث مجيع املال.
و ميكن تفسري ذلك كالتايل .

أوال  :تكون املقامسة أفضل له يف الصور التالية ،وهي عندما يكون األخوة أقل من مثليه،

فتكون االحتماالت التالية:
جد وأخ
جد وأخت
جد وأخ وأخت
جد وأختني
جد وثالث أخوات
-

فيأخذ النصف تعصيبا
فيأخذ الثلثني تعصيبا
فيأخذ  5/2تعصيبا
فيأخذ النصف تعصيبا
فيأخذ  5/2تعصيبا.

مثليه ،فتكون االحتماالت التالية:
 -جد وثالث أخوة

فيأخذ الثلث فرضا

ثانيا  :ويكون ثلث مجيع املال أفضل له يف الصور التالية ،عندما يكون األخوة أكثر من

( )1العذب الفائض —106/1شرح السراجية  ،شريف بن حممد اجلرجاين  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب  ،القاهرة 1944 ،م ،
ص  – 145الرحبية يف علم الفرائض  ،ص  – 99حاشية الرحبية يف علم الفرائض ص  – 48التحقيقات املرضية ص -- 141
اجلد و اإلخوة  ،مصطفى أمحد نور  ،الراشدية  ،ديب  ،ص .16
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 جد ومخس أخوت جد واخوان وأختجد وثالث أخوات وأخ

//
//
//

//
//
//

//
//
//

ثالثا  :وتستوي له املقامسة وثلث مجيع املال يف الصور التالية وذلك عندما يكون األخوة
مثليه ،فتكون االحتماالت التالية:
 جد وأخوين جد وأخ وأختني جد وأربع أخواتيف هذه احلالة ال يوجد صاحب فرض ويوجد اجلد مع أحد الصنفني من األخوة إما أشقاء
أو ألب.
ب  :أن يكون مع اجلد أحد صنفني األخوة و أصحاب الفروض ،فيكون للجد يف هذه

احلالة أفضل الصور التالية:

 .1المقاسمة :وهي أن نعترب اجلد كأخ يأخذ حكمه.
 .2الثلث الباقي :فيأخذ اجلد الثلث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
 .3السدس :يأخذه إذا مل يبق يف الرتكة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم إال

السدس أو أقل منه أو مل يبق شيء.

 .4المقاسمة تساوي الثلث الباقي و تكون أحيانا.
 .5المقاسمة تساوي السدس وتكون أيضا أحيانا.
 .6الثلث الباقي يساوي السدس ويكون أيضا أحيانا.
 .7المقاسمة والثلث الباقي والسدس يستوون يف بعض احلاالت .
و ميكن تفسري ذلك كالتايل

أوال  .تكون املقامسة أفضل له يف الصور التالية:
 إذا كان األخوة أقل من مثليه ويكون الفرض إما سدسا أو ربعا أو ربعا وسدس أونصفا ،فيكون عدد االحتماالت عشرون صورة.
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 وكذلك يف حالة وجود أخت مع اجلد والفرض يكون إما ثلثني أو نصف وسدس فهنااحتمالني.
 وكذلك تكون املقامسة أفضل يف حالة وجود أخ أو أخت أو أختني والفرض يكوننصفا ومثن.
 وكذلك تكون املقامسة أفضل يف حالة وجود أخ أو أخت والفرض يكون إما ثلثا أوالثلث والربع.
 وكذلك تكون املقامسة أفضل يف مسألة األكدرية ،وهي أن تتوىف امرآة عن زوج وأموجد وأخت.
ثانيا  .الثلث الباقي :ويكون الثلث الباقي أفضل للجد من املقامسة يف حالة وجود أخوة

أكثر من مثليه ،والفرض أقل من النصف ،فيكون ذلك يف احلاالت التالية إما أن يكون سدسا أو
ربعا أو سدسا وربعا ،أما األخوة فيشرتط أن يكونوا أكثر من مثليه أي أكثر من ثالث أخوة أو
مخس أخوات أو أخوين وأخت أو ثالث أخوات وأخ.

ثالثا  :السدس ويكون السدس أفضل للجد من املقامسة والثلث الباقي يف الصور التالية:

 يف حالة وجود صاحب فرض ثلثني :وعدد األخوة أكثر من أخ فعدد االحتماالتهي أخ وأخت أو ثالث أخوات ،وهذه الصورة غري منحصرة.
 يف حالة عدم بقاء شيء بعد أصحاب الفروض فيفرض للجد وتعول املسألة أو يبقىشيء أقل من السدس.

رابعا  .المقاسمة تساوي الثالث الباقي :ويكون للجد املقامسة أو الثلث الباقي أفضل
من السدس ،يف الصورة التالية ،وهي عندما يكون األخوة مثلي اجلد ،وهذه ثالث
احتماالت أخوين أو أخ وأختني أو أربع أخوات ويكون الفرض إما ربعا أو سدسا أو
ربعا وسدسا.
خامسا  .المقاسمة تساوي السدس :ويكون للجد املقامسة أفضل من الثلث الباقي يف

احلاالت التالية ،وهي عندما يكون األخوة مثل اجلد وهذا يتحقق باحتمالني إما أخ أو أختني،
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ويكون القرض إما ثلثني أو نصفا وسدسا ،وهناك صورة أخرى يف حالة وجود أخت والفرض
يكون نصفا وربعا.
سادسا  .السدس يساوي الثلث الباقي ،ويكون السدس أو الثلث الباقي أفضل للجد

من املقامسة ،وذلك يف حالة وجود إخوة أكثر من مثليه ويكون الفرض نصف الرتكة واحتمال
األخوة أكثر من مثلي اجلد ويكون باالحتماالت التالية إما ثالث أخوة أو مخس أخوات أو أخ
وثالث أخوات أو أخوين وأخت.
7سابعا  .المقاسمة تساوي الثلث الباقي وتساوي السدس ،ويكون ذلك بوجود مثلي
اجلد يف األخوة وهذا يتحقق بأخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختني والفرض نصفا.
مالحظة :فجملة املسائل اليت يقاسم فيها اجلد األخوة مخسة ومخسون مسألة وبالنظر إىل
صنفني يكون عدد املسائل مائة وعشرة.
()1

الفرع الثاني  :أن يوجد الصنفين مع الجد.

فتسمى هذه املسائل باملعادة ،وذلك أن األخوة األشقاء يعدون األخوة ألب على اجلد
مث يعدون فيأخذون ما بأيدهم من الرتكة ،وضابط هذه املسائل أن يكون األشقاء دون مثلي اجلد،
وهذا مخس احتماالت ،شقيق أو شقيقتان أو ثالث شقيقات ،أو شقيق وشقيقة أو شقيقة ،وأن
يكون مع كل احتمال من األخوة ألب ما يكمل مثلي اجلد أو دون ذلك ،ويكون ذلك
باحتماالت التالية:
فإما أن ال يوجد معهم صاحب فرض أو يوجد صاحب فرض إما النصف أو الربع أو
السدس أو السدس والربع فهذه مخسة فروض ،فيكون جمموع املسائل مخسة وستون مسألة.
وهناك صور أخرى يف حالة ما يكون الفرض أكثر من النصف كالثلثني أو نصفا وسدسا
أو نصفا ومثنا وتكون أخت شقيقة واحدة وأخت ألب واحدة.
فهذه الصورة السابقة ال يبقى لألخوة ألب شيء ،وهناك احتماالت أخرى يبقى فيها
شيء لألخوة ألب وهي.

( )1العذب الفارض  – 114/1التحفة اخلريية على فوائد الشنشورية ص  – 141التحقيقات املرضية ص .147
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أن يكون مع اجلد شقيقة ،ومن األخوة ألب ،أخ أو أختان أو أخ أو أخت أو ثالثة
أخوات ،هذا يف حالة عدم الفرض.
أما يف حالة الفرض ،فيشرتط أن يكون الفرض سدسا ،وهذا يف صورتني جد وشقيقة
وثالث أخوات ألب ،جد وشقيقة وأخ وأخت ألب.
مسائل يفرض فيها لألخت الشقيقة

 .1مسألة األكدرية ،وذلك إذا توفيت زوجة وتركت زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة .
 .2وكذلك يف مسألة إذا ما تويف إنسان وترك جد وشقيقة واخوان ألب أو أخ وأختان
ألب أو أربع أخوات فإنه يفرض لألخت النصف ويعطي للجد الثلث ويعطي الباقي لألخوة
وتصحح بعدد الرؤوس.
 .3وكذلك يف مسألة إذا تويف إنسان وترك زوجة وجد وشقيقة واخوان ألب أو أخ وأخت
ألب أو أربع أخوات ألب فإنه يفرض لألخت النصف ويأخذ اجلد الثلث الباقي بعد الزوجة
والباقي لألخوة من األب إن بقي شيء.

 .4وكذلك يف مسألة إذا مات إنسان وترك أما أو جدة وجد وشقيقة واخوان ألب أو أخ
وأختان ألب أو أربع أخوات ألب ،فيأخذ اجلد الثلث الباقي بعد السدس ويفرض
لألخت شقيقة النصف والباقي ،يأخذه األخوة ألب إن بقي شيء.
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أحوال الجد

التعصيب مع عدم وجود

 6/1مع وجود

 + 6/1الباقي مع

الفرع الوارث املذكر

وجود الفرع الوارث املؤنث

الفرع الوارث مطلقا

مع الصنفين من اإلخوة وتعرف باملسائل املعادة وتكون في حالة املقاسمة فقط

مع صنف واحد من األخوة
مع عدم وجود صاحب فرض

املقاسمة

 3/1املال

وبالجد األقرب

باإلجماع

األشقاء وألب

رأي الجمهور

رأي األحناف يحجبهم جميعا مثل األب

م = 3/1

يحجب باألب

يحجب اإلخوة ألم

مع اإلخوة

وجود صاحب فرض

املقاسمة

 3/1الباقي

6/1

املقاسمة =  3/1ب املقاسمة =6/1
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 3/1ب = 6/1
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المبحث السادس  :ميراث الجد
جدول بيان األفضل للجد مع أحد الصنفين
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض

أخ

أخت

أختين

 3أخوات

أخ وأخت

 4أخوات

أخ وأختين

أخوين

 3أخوة

 5أخوات

أخوين وأخت

 3أخوات وأخ

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

م = 3 /1

م = 3 /1

م = 3 /1

3/1

3/1

3/1

3/1

6/1

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

م =  3 /1ب

م =  3 /1ب

م =  3 /1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

4/1

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

م =  3 /1ب

م =  3 /1ب

م =  3 /1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

6/1 + 4/1

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

م =  3 /1ب

م =  3 /1ب

م =  3 /1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

2/1

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

م = 6/1

م = 6/1

م = 6/1

= 6/1

= 6/1

= 6/1

= 6/1

=  3/1ب

= 3/ 1ب

=  3/ 1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

 3/1ب

8/1 + 2/1

المقاسمة

المقاسمة

المقاسمة

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

4/1 + 2/1

6/1

م = 6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

3/1

المقاسمة

المقاسمة

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

4/1 + 3/1

المقاسمة

المقاسمة

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

3/2

م = 6/1

المقاسمة

م = 6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1 + 2/1

م = 6/1

المقاسمة

م = 6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

مالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظة :م :المقاسمة

 :6/1سدس المال

 3/1ب :الثلث الباقي
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المبحث السابع  :أصول المسائل و كيفية تصحيحها

المطلب األول  :أصول المسائل أو التأصيل
الفرع األول  :مفهوم التأصيل
أوال  :تعريف التأصيل  :التأصيل هو احلصول على أدىن عدد ميكن أن تأخذ منه سهام كل
()1

وارث صحيحة من غري كسر.

ثانيا  :أهمية التأصيل  :هو إجياد عدد تنيب عليه و يكون منه تصحيحيها و قسمة الرتكة ،

فاخلطأ فيه جسيم و يكون بسببه ضياع احلقوق و يف كثري من األحيان ال ميكن إصالحه خاصة إذا
وزع املال و تويف بعض الورثة .
الفرع الثاني  :حاالت التأصيل

أوال  :الورثة كلهم عصبة و ليس معهم صاحب فرض ،فلهذه احلالة صورتني.

()2

 :1إذا كان الورثة كلهم ذكور.،
أصل المسألة = عدد رؤوس العصبة
مثال  : 1مات عن ثالث بنني .
عصبة
مثال  : 2ماتت عن أخوين شقيقني .

ابن
ابن
ابن

3
1
1
1
2

عصبة

أخ

1

أخ

1

( )1منح اجلليل شرح خمتصر خليل  ،حممد بن أمحد عليش ،أبو عبد اهلل املالكي (املتوىف 1299هـ)  ،دار الفكر  ،بريوت ،
الزرقاين على خمتصر خليل  ،عبد الباقي بن يوسف الزرقاين (املتوىف1099هـ) ،
1409هـ1989/م  -- 640/9 ،شرح ُّ
دار الكتب العلمية ،بريوت  ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ  2002 /م . 378/8 ،
( )2األساليب احلسابية يف حل مسائل املرياث  ،ص  -- 207الفرائض الالحم ص  -- 20لباب الفرائض ص – 108
التحقيقات املرضية ص .159
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 :2إذا كانوا ذكورا وإناثا فلذكر مثل حظ األنثيين.
أصل المسألة = ( عدد رؤوس الذكور ×  + ) 2عدد رؤوس اإلناث
مثال  : 1مات عن ابن و بنتان .
4
عصبة

ابن

2

بنت

1

بنت

1

أصل املسألة  4لالبن  2و لكل بنت سهم
واحد

مثال  : 2ماتت عن ثالث إخوة و أخت أشقاء.
7

عصبة

أخ

2

أخ

2

أخ

2

أخت

1

أصل املسألة  7لكل أخ سهمان و لكل أخت
سهم

ثانيا  :وجود أصحاب فروض
فلهذا الوجود احتمالني  ،إما فرض واحد أو أكثر من فرض.
 : 1وجود فرض واحد إن الفروض املقدرة يف كتاب اهلل تعاىل هي --8/1-4/1-2/1
 ، 3/2-3/1-6/1فنستنتج أن املقامات هي مخسة و ثالثة مكررة  ،فأصل املسألة ال ميكن أن
يكون من غري هذه اخلمسة  ،إذا كان فرض واحد و هي.

أصل المسألة هو مقام الفرض الموجود في المسألة و هو - 6 – 3 – 8 – 4 -2 -
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مثال  : 1مات عن بنتان و أخ ألب .
3
بنت
بنت
أخ ألب

1

3/2

1
1

عصبة

مثال  : 2مات عن زوجة و أب و أخت شقيقة .
4
زوجة

4/1

1

أب

عصبة

3
حمجوبة باألب

أخت شقيقة
 : 2وجود أكثر من فرض

إذا كان يف املسألة أكثر من فرض ،يوجد طرقتني إلجياد أصل املسألة.

أ  :الطريقة الحديثة

و هي طريقة املضاعف املشرتك األصغر بني املقامات سواء كانت متماثلة أو متداخلة أو
()1
متباينة أو متوافقة .

ب  :كيفية الحصول على المضاعف المشترك األصغر حنلل األعداد إىل عواملها األولية مث

حنسب جداء هذه العوامل حيث يؤخذ كل عامل مرة واحدة فقط وبأكرب أس ،مثل إذا كان يف
املسألة 4/1و 6/1فإن أصل املسألة .12
( )1متاثل عددين ،كون أحدمها مساويًا لآلخر ،كثالثة ثالثة ،وأربعة أربعة.
ثالث ،كالتسعة مع العشرة ،فإن العدد القاسم هلما واحد ،والواحد ال يعد قامسا
عدد ٌ
معا ٌ
تباين عددين  ،أال يقسم العددين ً
مشرتكا .
تداخل عددين  ،أن يعد أقلهما األكثر ،أي يقسمه  ،مثل :ثالثة وتسعة.
عدد ثالث ،كالثمانية مع العشرين ،يقسمهما أربعة ،فهما متوافقان
توافق عددين  ،أال يقسم أقلهما األكثر ،ولكن يقسمهما ٌ
ج الوفق.
بالربع؛ ألن العدد القاسم خمر ٌ
كتاب التعريفات  ،علي بن حممد الشريف  ،اجلرجاين (املتوىف 816هـ)  ،دار الكتب العلمية بريوت  ،الطبعة األوىل
1403هـ 1983/م ص . 66
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ج  :طريقة الفقهاء قديما  ،فإن علماء الفرائض قسموا الفروض إىل نوعني :
النوع األول.8/1 ،4/1 ،2/1 :

النوع الثاين.6/1 ،3/1 ،3/2 :

 : 1 - 2طريقة إيجاد األصل من النوع األول .

إذا كانت الفروض من نوع واحد ،فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها
مثال  : 1مات عن بنت و زوجة و أخ ش .
8
بنت

2/1

4

زوجة

8/1

1

أخ شقيق

عصبة

3

مثال  : 2مات عن أختان ألب و أم و عم .
6
أخت ألب

6
2

3/2

4

أم

6/1

1

1

عم

عصبة

1

1

أخت ألب

2

 : 2 - 2إذا كانت الفروض من نوعين ،فنتتبع الطريقة التالية:
 .1إذا اختلط النصف من النوع األول بالنوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة من .6
 .2إذا اختلط الربع من النوع األول بالنوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة من .12
 .3إدا اختلط الثمن من النوع األول بالنوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة من .24
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أمثلة :
مثال  : 1مات عن بنت وأم و أخت ش .
6
بنت

2/1

3

أم

6/1

1

أخت شقيقة

عصبة

2

يوجد فرضني مها  2/1و 6/1
فاألصل من 6

مثال  : 2ماتت عن بنت و زوج و أم و أخت ش و أخ ألب.
12
بنت

2/1

6

زوج

4/1

3

أم

6/1

1

أخت شقيقة

عصبة

2

أخ ألب

يوجد يف املسألة 2/1و  4/1و 6/1
فأصل املسألة من 12

حمجوب باألخت ألب

مثال  : 3مات عن زوجة و بنتان و أم و أخت ألب .
24

24

8/1

3

3

3/2

16

أم

6/1

4

4

أخت ألب

عصبة

1

1

زوجة
بنت
بنت

8
8
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يوجد يف املسألة فرض  8/1و
 3/2و  6/1فإن أصل املسألة
من 24
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تأصيل المسائل

إذا كان الورثة كلهم عصبة

إذا كان الورثة كلهم ذكور

إذا كان في المسألة فرض واحد

فأصل المسألة عدد الرؤوس

إذا كانوا ذكور و إناث فأصل
المسألة عدد رؤوس الذكور في
اثنان زائد عدد رؤوس اإلناث

إذا كان الورثة بينهم أصحاب فروض

فأصل المسألة مقام الفرض

إذا كانت الفروض من طائفة واحدة
فأصل المسألة هو أكبر مقام

إذا كان  2/1من الطائفة األولى مع أحد
الفروض من الطائفة الثانية
فأصل المسألة هو 6

إذا كان  4/1من الطائفة األولى مع أحد
الفروض من الطائفة الثانية
فأصل المسألة هو 12

77

إذا كان في المسألة أكثر
من فرض

إذا كانت الفروض من
طائفتين

إذا كان  8/1من الطائفة األولى مع أحد
الفروض من الطائفة الثانية
فأصل المسألة هو24
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المطلب الثاني  :تصحيح المسائل
الفرع األول  :تعريف التصحيح

()4

أوال  :لغة التصحيح لغة إزالة السقم .

ثانيا  :اصطالحا هو العدد األقل الذي يأيت منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا
من غري كسر  ،و يقصد به إزالة الكسر الذي وقع بني سهام كل فريق و عدد رؤوسهم (.)5
ثالثا  :الفرق بين التأصيل والتصحيح :املعترب يف التأصيل أن خترج أنصبة كل فريق
صحيحة سواء كانت تنقسم على أحاده انقساما صحيحا أم ال ،فإن مل تنقسم جلأنا إىل
التصحيح إلعطاء أنصبة ورثة كل الفريق صحيحة.
الفرع الثاني  :طريقة التصحيح

فإذا كانت السهام منقسمة على الرؤوس قسمة صحيحة ال حنتاج إىل التصحيح  ،أما
االحتمال الثاين أن تكون السهام غري منقسمة على الرؤوس قسمة صحيحة مبعىن يوجد باقي
نتيجة القسمة  ،فهنا لدينا حالتني أن تكون هناك طائفة واحدة أو أكثر.
أوال  :أن تكون طائفة واحدة ،وهلا صورتني:

()6

أ  :أن تكون بني السهام والرؤوس موافقة يف هذه الصورة نضرب ناتج قسمة عدد
الرؤوس على الوفق يف أصل املسألة و منه تصح  ،و تتضح باملثال التايل أكثر .
مثال  : 1تويف عن أب و أم و عشر بنات

( )4لسان العرب 507/2
( )5البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،زين الدين بن إبراهيم  ،املعروف بابن جنيم املصري (املتوىف 970هـ)  ،دار
الكتاب اإلسالمي  – 590/8 ،حاشية الدسوقي  -- 477/4هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  ،مشس الدين حممد
بن أيب العباس الرملي (املتوىف 1004هـ)  ،دار الفكر ،بريوت 1404 ،هـ1984/م  -- 37/6 ،املغين 289/6 ،
 -معجم لغة الفقهاء  ،حممد رواس قلعجي و حامد صادق قنييب  ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعةالثانية 1408 ،هـ  1988 /م  ،ص  -- 163األساليب احلسابية  ،ص .239
( )6الذخرية  ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف (املتوىف 684هـ)  ،حتقيق حممد حجي و
سعيد أعراب  ،حممد بو خبزة  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1994 ،م  – 98/13 ،األساليب
احلسابية ص  -- 240الفرائض الالحام  ،ص  – 50لباب الفرائض ص  – 113التحقيقات املرضية ص 169
– املواريث يف الشريعة اإلسالمية  ،الصابوين ص  – 139التحفة اخلريية ص  – 165شرح السراجية ص .110
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6
أب

30

+ 6/1الباقي 1

5

أم

6/1

1

5

10بنات

3/2

4

20

بني عدد رؤوس البنات و نصبهم موافقة كلهما يقبل القسمة
على  2فناتج قسمة 10على  2هو  5فنضرهبا يف أصل
املسألة  6و الناتج  30و منه تصح فاألب و األم كل
منهما يأخذ  5سهام و البنات  20تقبل القسمة عليهم
كل بنت تأخذ  2أي سهمان .

ب  :أن يكون بني السهام والرؤوس تباين ففي هذه الصورة نضرب عدد الرؤوس يف
أصل املسألة و منه تصح  ،و تتضح باملثال التايل أكثر .
مثال  :توفيت عن زوج و جدة و ثالث أخوات ألم .
6

18

زوج

3 2/1

9

جدة

1 6/1

3

 3أخوات ألم

2 3/1

6

بني نصيب أخوات ألم و نصبهن تباين فنضرب عدد الرؤوس يف
أصل املسألة و ناتج  18و منه تصح فالزوج يأخذ  9سهام
و اجلدة  3سهام و األخوات ألم  6و هو عدد يقبل القسمة عليهم
فكل أخت تأخذ سهمان .

ثانيا  :أن تكون أكثر من طائفة ال تنقسم عليها السهام قسمة صحيحة ،وفيها أربع
صور.

()7

يف احلالة األوىل نظرنا أفقيا و األن ننظر عموديا .

أ  :أن يكون بني عدد الرؤوس الطوائف مماثلة ،يف هذه الصورة يضرب أحد األعداد

املماثلة يف أصل املسألة.
إن العالقة بني عدد الرؤوس و السهام متاثل فنضرب  3يف أصل املسألة و

18 6
 3بنات 12 4 3/2
الناتج  18فتأخذ البنات  12و هي تقبل القسمة عليهن و اجلدات 3
 3جدات 3 1 6/1
و األعمام  3و كلهما تقبل السهام القسمة على عدد الرؤوس .
3 1
 3أعمام ع
ب  :أن يكون بني عدد رؤوس الطوائف تداخل ،يف هذه الصورة يضرب العدد األكرب
يف أصل املسألة و منه تصح .
( )7الفرائض الالحم  ،ص  – 54لباب الفرائض ص  – 115التحقيقات املرضية ص  –– 182التحفة اخلريية
ص  – 167شرح السراجية ص .113
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مثال  :مات عن أربع زوجات و ثالث جدات و اثىن عشر عم .
144 12
 4زوجات

3 4/1

36

 3جدات

2 6/1

24

7

84

ع

 12عم

إن العالقة بني عدد الرؤوس تداخل فإننا نضرب العدد األكرب يف أصل
املسألة  =12×12و الناتج  144هو أصل املسألة اجلديد فتأخذ
الزوجات  36سهم و فتأخذ كل زوجة  9سهام و اجلدات  24سهم
فتأخذ كل جدة  8سهام و األعمام  84سهم فيأخذ كل عم  7سهام.

ج  :أن يكون بني عدد رؤوس الطوائف تباين ،يف هذه الصورة تضرب األعداد املتباينة
يف بعضها البعض مث تضرب يف أصل املسألة و منه تصح .

مثال  :تويف عن زوجة و جدة و مخس بنات و سبعة أعمام .
24

840

زوجة

3 8/1

105

جدة

4 6/1

140

5بنات

16 3/2

560

 7أعمام ع

1

إن العالقة بني عدد الرؤوس تباين فإننا نضرب  7×5فالناتج  35نضربه
يف  24فأصل املسألة اجلديد  840فأخذ الزوجة  105سهم و تأخذ
اجلدة  140سهم و تأخذ البنات 560سهم هلن مجيعا فتأخذ كل بنت
 12سهم و يأخذ األعمام  35سهم فيعطى كل عم  5سهام .

35

د  :أن يكون بني عدد رؤوس الطوائف توافق يف هذه الصورة يضرب وفق أحد عدد
الرؤوس يف مجيع العدد الثاين يف أصل املسألة .

مثال  :تويف عن 4زوجات و بنتان و جدة و  6أعمام .
864 24

 4زوجات 3 8/1

108

بنتان

576 16 3/2

جدة

144

 6أعمام

4 6/1
ع

1

إن العالقة بني عدد الرؤوس توافق  ،فيضرب وفق  4و  2يف كامل العدد
الثاين و هو  6و الناتج  12نضرهبا يف  24و احلاصل  864فأخذ
الزوجات  108سهم مجيعا فتأخذ كل واحدة  27سهم و تأخذ البنتان
 576سهم مجيعا فتأخذ كل واحدة  288سهم و تأخذ اجلدة 144
سهم و يأخذ األعمام  36سهم مجيعا فيأخذ كل واحد  6سهام .

36
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المطلب األول  :العول
الفرع األول  :تعريف العول
أوال  :في اللغة :تطلق كلمة العول يف اللغة على املعاين التالية :رفع الصوت بالبكاء،
()1
امليل ،اجلور واالحنراف عن احلق ،االشتداد والتفاقم.
ثانيا  :االصطالح :زيادة يف جمموع السهام ،عن أصل املسألة ،ونقص واقعي يف
()2

األنصبة.

ثالثا  :ما يستنتج من التعريف ما يلي:

أن العول ال يكون إال يف املسائل اليت فيها فروض فقط أو مل يبق للعصبة شيء.
العول ال يكون إال إذا زاد عدد السهام عن أصل املسألة ،فإذا تساوى عدد
السهام وأصل املسالة تسمى عادلة ،أما إذا نقصت تسمى مسألة ردية.
الفرع الثاني  :العول في المسائل

عرفنا مما سبق أن أصول املسائل سبعة هي ، 24- 12- 8- 6- 4- 3- 2 :منها
أربعة ال تعول و ثالثة تعول(. )3
أوال  :األصول التي ال تعول فاألصول اليت ال تعول هي أربعة.8 ،4 ،3 ،2 :
فإذا كان أصل املسألة أحد هذه األرقام فإهنا ال تعول ،ألن الفروض املتعلقة هبذه األرقام
أن يكون فرض واحد أو فرضني بينهما متاثل أو تداخل أو يبقى من أصل املسألة زائد فيأخذه
أصحاب العصبة.
ثانيا  :أصول التي تعول .24 ،12 ،6 :

أ  :ستة :فالستة تعول إىل أربع مرات ،تعول إىل  7و  8و  9و .10
ب  :اثنى عشر :فاثنا عشر تعول ثالث مرات  ،تعول إىل  13و 15و . 17
ج  :أربعة عشرون :فإنه يعول مرة واحدة إىل . 27
( )1املصباح املنري  – 438/2خمتار الصحاح ص .221
اإلسالمي وأدلَّتُهُ  -- 7819/10 ،القوانني الفقهية ص  – 260التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص 152
ُّ
( )2الف ْقهُ
( )3العذب الفارض  – 161/1التحفة اخلريية ص  – 162شرح منظومة القائد الربهانية ص  -- 200التحقيقات املرضية ص
 – 164املواريث يف الشريعة اإلسالمية الصابوين ص -- 117
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أ  :ستة
 : 1سبعة :تعول الستة إىل السبعة بالفروض التالية:
 6/1 + 2/1 + 2/1أو  6/1 + 3/2 + 3/1أو  6/1 + 6/1 + 2/1 + 3/1أو
.3/2 + 2/1
 : 2ثمانية :تعول الستة إىل الثمانية بالفروض التالية:
 6/1 + 3/2 + 2/1أو  6/1 + 6/1 + 2/1 + 2/1أو .3/1 + 2/1 + 2/1

 : 3تسعة :تعول الستة إىل التسعة بالفروض التالية

 6/1 + 6/1 + 3/2 + 2 /1أو .3/2 + 3/1 + 2/1
 : 4عشرة :وتعول الستة إىل عشر بالفروض التالية:

 3/1 + 6/1 + 3/2 + 2/1أو .3/1 + 6/1 + 6/1 + 2/1 + 2/1
ب  :اثنى عشر
 : 1ثالثة عشرة :تعول اثنا عشر إىل ثالثة عشر بالفروض التالية
 6/1 + 4/1 + 3/2أو .6/1 + 6/1 + 4/1 + 2/1
 : 2خمسة عشر :تعول اثنا عشر إىل مخسة عشر بالفروض التالية:
 4/1 + 6/1 + 6/1 + 3/2أو .6/1 + 6/1 + 6/1 + 2/1 + 4/1
 : 3سبعة عشر :تعول اثنا عشر إىل سبعة عشر بالفروض التالية
.6/1 + 3/1 + 3/2 + 4/1

ج  :أربعة وعشرون

تعول األربعة والعشرون عوال واحدا إىل سبعة وعشرون بالفروض التالية:

 6/1 + 6/1 + 8/1 + 3/2أو .6/1 + 6/1 + 8/1 + 6/1 + 2/1

ميكن القول يف النهاية .
 األصل اثنا عشر جيب أن يكون فيه أحد الزوجني ،إما الزوج مع الفرع الوارث ،أوالزوجة بعدم الفرع الوارث.
 األصل األربعة والعشرون جيب أن تكون فيه الزوجة مع الفرع الوارث.83
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المبحث الثامن  :العول و الرد
المطلب الثاني  :الرد
نتطرق يف هذا املطلب إىل ماهية الرد و الورثة الذين يرد عليهم .
الفرع األول  :ماهية الرد
أوال  :تعريف الرد

()4

 : 1لغة :تطلق كلمة الرد يف اللغة على املعاين الرفض و الصرف و اإلعادة .

 : 2اصطالحا :هو نقص يف عدد السهام عن أصل املسألة وزيادة يف مقادير
السهام املفروضة  .أو صرف زائد من الفروض إىل أصحاب الفروض املوجودين بنسبة
()5
فروضهم على من يستحقه بشرط عدم وجود عاصب ،فهو عكس العول.
()6

ثانيا  :شروط الرد :من خالل التعريف نستنتج شروط الرد هي.

.1
.2
.3

وجود صاحب فرض
بقاء فائض من الرتكة بعد أصحاب الفروض
عدم وجود عاصب نسيب أو سبيب

ثالثا  :الورثة الدين يرد عليهم

يرد على مجيع أصحاب الفروض ما عدا الزوجني وهم  ،البنت و بنت
األبن واألخت الشقيقة واألخت ألب واألم واجلدة واألخت ألم واألخ ألم.
أما األب واجلد فال يرد عليهم ألنه إذا بقي شيء من الرتكة يأخذونه
تعصيبا.
أما الزوجان فال يرد عليهم ألن قرابتهما ليست قرابة نسبية إمنا هي قرابة
()7
سببية ،اكتسبت بسبب النكاح وانقطعت باملوت ،فيأخذ كل واحد فرضه بدون زيادة.
( )4املصباح املنري  – 224/1خمتار الصحاح ص .191
( )5العذب الفارض  —03/2حاشية الرحبية ص  -- 83التحفة اخلريية ص  – 218التحقيقات املرضية يف املباحث
الفرضية ص  – 248الرد يف الفرائض فقها و حسابا  ،فهد بن عبد الرمحن اليحىي  ،جملة العدل  ،وزارة العدل السعودية ،
العدد  ، 33حمرم  ، 1428ص .113
( )6املبسوط  -- 193/29العدة شرح العمدة  ،عبد الرمحن بن إبراهيم هباء الدين املقدسي (املتوىف 624هـ)  ،دار
احلديث ،القاهر 1424 ،هـ  2003م  ،ص  -- 357التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص . 249
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الفرع الثاني  :أقسام الرد:

()8

ينقسم الرد إىل قسمني و كل قسم ينقسم إىل حالتني .

أوال  :القسم األول أن ال يكون بين الورثة أحد الزوجين إن هذا القسم توجد
فيه حالتان .

أ  :الحالة األولى أن يكون املوجود يف املسألة صنفا واحدا ممن يرد عليه فيجعل

أصل املسألة هو عدد رؤوسهم ،ألن مجيع املال هلم بالفرض والرد.
مثال  :1مات عن بنتني فقط.

بنت
بنت

3/2

3

2

1

1

1

1

البنتان يأخذان  3/2و الباقي  1فيصبح أصل
املسألة اجلديد هو عدد الرؤوس و هو  2فتأخذ كل
بنت النصف فرضا و ردا

مثال  : 2ماتت عن أم .
أم

3/1

3

1

1

1

تأخذ األم  3/1من  3و يبقى  2فاملسألة ردية
فتأخذ كل الرتكة فرضا و ردا

ب  :الحالة الثانية أن يكون يف املسألة أكثر من صنف واحد يرد عليه فيجعل
أصل املسألة هو جمموع سهام الفروض املوجودة يف املسألة ،و إذا مل تنقسم السهام على
عدد الرؤوس يكون التصحيح من أصل املسألة الثاين الردي.
مثال  : 1مات عن بنت وبنت ابن .
6

4

2/1

3

3

بنت ابن 6/1

1

1

بنت

أصل املسألة  6تأخذ البنت  3و بنت ابن  1و
يبقى  2فاملسألة ردية  ،فاألصل اجلديد هو جمموع
السهام 4

( )7املغين  -- 295/6تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  ،عثمان بن علي  ،فخر الدين الزيلعي (املتوىف  743هـ)
 ،املطبعة الكربى األمريية  ،بوالق ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1313 ،هـ  -- 246/6 ،التحقيقات املرضية يف
املباحث الفرضية ص  – 252العذب الفرض  – 4/2املواريث يف الشريعة اإلسالمية  ،الصابوين ص .124
( )8العذب الفائض  – 3/2التحفة اخلريية ص  – 218الرد يف الفرائض فقها و حسابا ص .125
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مثال  : 2مات عن ثالث بنات وأم .
 15 5 6أصل املسألة  6تأخذ البنات  4و األم  1و يبقى 1
4
بنت
4
4
3
/
2
 4فاملسألة ردية  ،و األصل اجلديد هو جمموع السهام 5
بنت
4
بنت
تأخذ البنات  4و األم  1و نصيب البنات ال يقبل
أم 3 1 1 6/1
أيضا ينقسم
الزوجين و
القسمة الورثة
ثانيا  :القسم الثاني أن يكون بين
اجلديد
القسماألصل
هذا من
التصحيح
عليهنأحدفيكون

إىل حالتني.

الثاين .
املسألة صنف واحد مع أحد الزوجني ،فيجعل أصل
أ  :الحالة األولى أن يكون يف

املسألة من خمرج أي مقام أحد الزوجني ويعطي فرضه منه ويقسم الباقي على عدد الرؤوس.
مثال  :1تويف عن زوجة وثالث شقيقات .

زوجة 4/1

12

4

4

3

1

1

شقيقة

تأخذ الزوجة  3من  12و الشقيقات  8من 12و
الباقي  1فاملسألة ردية  ،و األصل اجلديد  4مقام
فرض الزوجة فتأخذ نصيبها سهم و الثالثة الباقني
للشقيقات

1

شقيقة 3/2

8

1

3

1

شقيقة

المثال الثاني :توفيت عن زوج و بنتا ابن ،فللزوج الربع لبنات األبن الثلثني ،فأصل املسألة
اجلديد هو أربعة فيأخذ الزوج سهم واحد وبنات األبن ثالثة أسهم فتصحح املسألة وذلك
بضرب األصل اجلديد وهو أربعة يف الوفق وهو  ،2ألن بني عدد رؤوس بنات ابن وعدد
السهام موافقة بالثلث فيصبح األصل اجلديد مثانية ومنه تصحح املسألة.

زوج
بنت ابن
بنت ابن

12

4

8

8

4/1

3

1

2

2

3/2

8

3

6

3
3

يأخذ الزوج  3من  12و بنات ابن  8من 12و
الباقي  1فاملسألة ردية  ،و األصل اجلديد  4مقام
فرض الزوج فيأخذ نصيبه سهم و الثالثة الباقني لبنات
ابن و هي ال تقبل القسمة عليهن فيضرب عدد
رؤوسهن  2يف األصل اجلديد  4و منه تصح .
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يتقرر ما يلي يف تصحيح مسائل
 إذا كانت القسمة صحيحة بني عدد السهام وعدد الرؤوس متاثل أو تداخل فالتصحح املسألة.
 أما إذا كانت القسمة غري صحيحة وكان بني عدد الرؤوس والسهام توافقنضرب وفق عدد الرؤوس يف األصل اجلديد و منه تصح  ،أما إذا كانت تباين نضرب كامل
عدد الرؤوس يف أصل املسألة.

ب  :الحالة الثانية أن يكون يف املسألة أكثر من صنفني مع أحد الزوجني ،نتبع

اخلطوات التالية .
 نتأكد من أن املسألة ردية . جنعل أصل املسألة اجلديد خمرج أي مقام نصيب أحد الزوجني ،مث حنل املسألةحلني مع املالحظة أن نقوم بالتصحيح يف كل مرحلة أو نأخره إىل النهاية .
 احلل األول فيه أحد الزوجني و يعطى نصيبه و حنتفظ بالباقي لبقية الورثة . احلل الثاين بدون أحد الزوجني . مث ننظر بني الباقي على أحد الزوجني و أصل املسألة يف احلل الثاين بدون أحدالزوجني بأحد النسب إما متاثل أو توافق أو تباين.
األمثلة :

 : 1حالة التماثل :وهي حالة انقسام نصيب الورثة على أصل مسألتهم بدون أحد
الزوجني قسمة صحيحة .

مثال  :مات عن زوجة وأم وأخوين ألم.
املرحلة األوىل

12
زوجة

4/1

3

أم

6/1

2

أخوين ألم

3/1

4

املرحلة الثانية

4
4/1

مجع املرحلتني

6

3

1
3
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4
1

6/1

1

1

1

3/1

2

2

2
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 : 2حالة التوافق :وهي حالة عدم انقسام نصيب الورثة على أصل مسألتهم بدون
أحد الزوجني قسمة صحيحة لكن النسبة توافق.
مثال  :مات وترك زوجتني وأم وبنت.
املرحلة
األوىل

املرحلة
الثانية

24
زوجتني 8/1

3

أم

6/1

4

بنت

2/1

12

احلل
النهائي

8/1

8

16

1

2

7

14

4

6

32
4

6/1

1

1

7

2/1

3

3

21

 : 3حالة التباين :وهي حالة عدم انقسام لكن النسبة تباين ،مثل مات عن زوجة
وبنتني وأم.
املرحلة األوىل

24
زوجة

8/1

3

بنتني

3/2

16

أم

6/1

4

املرحلة الثانية

8
8/1

مجع املرحلتني

6

5

1
7

40
5

3/2

4

4

28

6/1

1

1

7

متارين
 4 /- 1زوجات  /بنت  /بنت ابن  /أم .
 / - 2زوجة /أخت ش ./
 / - 3زوجة  /بنت  /بنت ابن  /أم  /أخت ألب .
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المطلب األول  :ميراث الحمل
الفرع األول  :ماهية الحمل
أوال  :تعريف الحمل

أ  :تعريف الحمل.

 : 1لغة احلمل يطلق يف اللغة على ما يف البطن أو رأس الشجرة  ،يقال امرأة حامل و
()1

ومنه قوله تعاىل 

حاملة إذا كانت حبلى و احلمل اجلنني يف بطن أمه الستتاره ،
َحم ِ
ض أع َن َح أملَ ُه َّن .)2( 
َوأ َ
ُوال ُ
َجلُ ُه َّن أَ أن يَ َ
ال أ َ
ت أاأل أ َ
 : 2اصطالحا واملراد باحلمل يف علم الفرائض ولد املرأة املتويف عنه يف بطنها ،وهو يرث
()3

أو حيجب يف مجيع التقادير ،أو بعضها.

ب  :دليل مشروعية إرث الحمل
ثبت مرياث احلمل باألدلة الشرعية العامة يف املرياث و اخلاصة به .

فمن األدلة العامة إن كان من زوجة املتوىف أو زوجة ابنه فهو يدخل يف قوله تعاىل
﴿ي ِ
وصي ُكم اللَّهُ فِي أ أَوَال ِد ُك أم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثأل َح ِّ
ظ أاألُنأ ثَيَ أي ِن ﴾ )4( ،و إن كان من أم أو زوجة أب
ُ
ُ
ُ
ت فَلِ ُك ِّل و ِ
اح ٍد
ور ُ
ث َك َاللَةً أَ ِو أام َرأَةٌ َولَهُ أَ ٌ
خ أ أَو أُ أخ ٌ
فيدخل يف قوله تعاىل ﴿ َوإِ أن َكا َن َر ُج ٌل يُ َ
َ
()5
ِ ِ
ك فَ ُهم ُشرَكاء فِي الثُّلُ ِ
ث﴾.
ِم أن ُه َما ُّ
س فَِإ أن َكانُوا أَ أكثَ َر م أن َذل َ أ َ ُ
الس ُد ُ
صلى اهللُ َعلَْي يه َو َسل َم قَ َال« :إِذَا
و من األدلة اخلاصة به ما روي َع ْن أيَِب ُهَريْ َرَةَ ،ع ين الني ِّ
ِب َ
ث»(.)6
ود ُوِّر َ
استَ َه َّل ال َأم أولُ ُ
أ
و أمجع العلماء أن احلمل يرث و يورث إذا كان مستوفيا للشروط و انتفت املوانع و لو
( )1خمتار الصحاح ص  – 81مصباح املنري .151/1
( )2سورة الطالق اآلية .4
( )3العذب الفارض  – 89/2الفرائض الالحم ص  – 141التحقيقات املرضية ص  – 217اإلرث بالتقدير دراسة فقهية مقارنة
 ،سعيد عثمان أبوبكر العمودي  ،رسالة ماجستري  ،جامعة أل البيت  ،األردن  ،سنة  2003ص . 32
( )4سورة النساء اآلية .11
( )5سورة النساء اآلية .12
( )6سنن أِب داود  128/3رقم .2920و صححه الشيخ األلباين رهمه اهلل .
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()1

كان من زنا فإنه يرث من أمه اليت ولدته .
ثانيا  :شروط ميراثه

()2

أ  :الشروط :يشرتط إلرث احلمل شرطان.

 : 1حتقق وجوده يف الرحم حني موت املورث ولو نطفة.
 : 2أن يولد حيا حياة مستقرة.
ب  -ما يتحقق به كل شرط:

()3

 : 1يتحقق الشرط األول بأحد أمرين.

 :1 1أن يولد حيا حياة مستقرة ألقل من ستة أشهر من حني موت املورث .للنصوص
ِ
ِ
ات ي ر ِ
اد أَ أن يُتِ َّم
ض أع َن أ أَوَال َد ُه َّن َح أولَأي ِن َكاملَأي ِن لِ َم أن أ ََر َ
الشرعية و هي قوله تعاىل َ وال َأوال َد ُ ُ أ
()4
ِ
صالُهُ ثََالثُو َن َش أه ًرا )5( و هو ما أخذ به املشرع اجلزائري من
َّ
الر َ
ضَ
اعةَ و قوله َ و َح أملُهُ َوف َ
أن أقل مدة احلمل ستة أشهر ( ،)6هذا إذا كان احلمل من غري زوجة املتوىف فتضعه يف أجل أقصاه
 6أشهر .
 : 2 1أن يولد ألكثر مدة احلمل فأقل من حني موت املورث ،بشرط أال توطأ أمه ،وال

تكون فراشا ملن يطأ من حني موت املورث إىل وضع احلمل و هذا يتعلق بزوجة املتوىف .
 : 2يتحقق الشرط الثاين بوجود ما يدل على احلياة ،كالصراخ ،والبكاء ،العطاس،
( )1اجلامع ألحكام القرآن  ،أبو عبد اهلل حممد بن أهمد القرطِب (املتوىف 671ه )  ،حتقيق أهمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،
دار الكتب املصرية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية1384 ،ه  1964 ،م  – 65/5 ،اإلمجاع  ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن
املنذر النيسابوري  ،حتقيق أبو عبد األعلى خالد بن حممد بن عثمان  ،دار اآلثار للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،الطبعة األوىل،
 1425ه  2004 ،م  ،ص .85
( )2العذب الفائض  – 91/2الفرائض الالحم ص  – 142التحقيقات املرضية ص  -- 217اإلرث بالتقدير دراسة فقهية
مقارنة ص  – 34أقل مدة احلمل و أكثرها بني الفقه و الطب و أثر ذلك يف مرياثه  ،عبد العزيز بن علي الغامدي  ،جملة العدل
وزارة العدل  ،السعودية  ،العدد  ، 43رجب 1430ه  ،ص .205
( )3التحقيقات املرضية ص  – 30الفرائض الالحم ص  – 142اإلرث بالتقدير ص .34
( )4سورة البقرة اآلية . 233
( )5سورة األحقا اآلية .15
( )6قانون األسرة املعدل و املتمم يف  27فرباير  ، 2005اجلريدة الرمسية العدد  ، 15سنة  2005ص .21
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ول الل يه
والرضاع ،واحلركة الكثرية ،والتنفس الكثري ،وحنو ذلك َع ْن َجابي ير بْ ين َعْب يد الل يه ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ي
ث ﴾( )1واالستهالل الصراخ ،أو
استَ َه َّل َّ
صلِّ َي َعلَأي ِه َوُوِر َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ﴿ إِذَا أ
الصبِ ُّيُ ،
َ
الصوت مطلقا أو بكل عالمة تدل على احلياة و يكفي يف ذلك شهادة الطبيب على أنه حي
()2
بعدم تسليمه رخصة الدفن .
الفرع الثاني  :قسمة التركة

أوال  :الجانب النظري
أ  :معاملة الورثة مع وجود الحمل.
 : 1قسمة التركة قبل وضع الحمل إن تقسيم الرتكة بالنظر إىل احلمل و الورثة فيه
احتمالني .

 -إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إىل وضح احلمل ،ويف هذه احلالة ال تقسم الرتكة و

هو األوىل و خروجا من اخلال الفقهي  ،و أيضا حىت ال تقسم الرتكة مرتني .
 إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة الرتكة ،قبل وضع احلمل.هذه احلالة اختلف الفقهاء يف تقسيم الرتكة إىل قولني .

 1- 1القول األول  :ال يستجاب إىل قوهلم و حيتفظ بالرتكة إىل حني الوضع و هو
الرأي املشهور عن اإلمام الشافعي و الراجح عند املالكية  ،حىت ال يكون تقسيم الرتكة مرتني .

()3

 2-1القول الثاني  :يستجاب للورثة لتقسيم الرتكة و حيتفظ للحمل بأوفر نصيب و
()4

يعامل الورثة بأقل نصيب هلم  ،و هو رأي احلنابلة و احلنفية و املعتمد عند الشافعية .
و عند التدقيق جند القول الثاين هو الراجح و هو ما أخذ به قانون األسرة اجلزائري يف

( )1سنن ابن ماجه  483/1رقم  1508و صححه الشيخ األلباين
( )2حاشية ابن عابدين  -- 588/6املبسوط  --51/30املغين .385/6
( )3املهذب يف فقه اإلمام الشافعي  ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (املتوىف 476ه )  ،دار الكتب العلمية ،
 -- 418/2اجملموع شرح املهذب  ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شر النووي (املتوىف 676ه )  ،دار الفكر - 109/16
 شرح خمتصر خليل للخرشي  -- 224/8 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .487/4 ،( )4رد احملتار على الدر املختار  ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر الدمشقي احلنفي (املتوىف 1252ه )  ،دار الفكر ،بريوت
 ،الطبعة الثانية1412 ،ه 1992 ،م  – 800/6 ،املغين .382/6 ،
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املادة  173من قانون األسرة .

()1

ب  :تقدير الحمل للحمل ستة تقديرات وهي كما يأيت:

أن يولد ذكرين
04
أن يولد ميتا
01
أن يولد أنثيني
05
أن يولد ذكرا
02
أو يولد ذكرا وأنثى
06
أن يولد أنثى
03
أما كونه أكثر من اثنني فنادر ،والنادر ال حكم له فال حيتاج إىل تقدير.
ج  :أحوال إرث الورثة بوجود الحمل  :للوارث مع احلمل ثالث حاالت:

()2

 : 1الحالة األول أال خيتلف نصيبه يف مجيع التقادير ،وهذا يعطي نصيبه كامال ،ألن

احلمل ال يؤثر عليه أي ال حيجبه .
 : 2الحالة الثانية أن يسقط يف بعض التقادير ،وهذا ال يعطي شيئا حىت يوضع احلمل،
الحتمال أن يولد من يسقطه  ،أي حيجبه حجب حرمان .
 : 3الحالة الثالثة أن ينقص يف بعض التقادير ،وال يسقط ،وهذا يعطي األقل الحتمال
أن يولد من ينقصه حجب نقصان .

()3

د  :أحوال إرث الحمل إن أحواله يف املرياث ثالث حاالت و هي .

 : 1الحالة األول أن يكون احلمل حمجوبا حجب حرمان لكن ال يؤثر يف مرياث غريه
من الورثة  ،ففي هذه احلالة ال يوقف له شيء و تقسم على الورثة .
مثال مات عن زوجة و أم و ابن و أم حامل من غري أبيه

( )1التحقيقات املرضية ص – 224
( )2اخلالصة يف علم الفرائض  ،ناصر بن حممد الغامدي  ،دار طيبة اخلضراء  ،مكة  ،الطبعة األوىل  ، 2015 ،ص – 456
تسهيل الفرائض  ،حممد بن صاحل العثيمني  ،دار طيبة  ،السعودية  ،الطبعة األوىل  ، 1983 ،ص -- 102
( )3اخلالصة يف علم الفرائض  ،ص  – .455تسهيل الفرائض ص —.102العذب الفائض  – 89/2التحفة اخلريية ص
.209
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24
زوجة

8/1

3

أم

6/1

4

ابن

عصبة

17

أم حامل من غري أبيه

احلمل حمجوب باالبن ألنه أخ
ألب فتقسم الرتكة و ال يوقف له
شيء.

حمجوب باالبن

 : 2الحالة الثانية أن يكون احلمل وارثا لكن خيتلف إرثه من حالة إىل أخرى  ،فيوقف
للحمل أكثر من إرث ذكرين أو انثيني .
القاعدة يف هذه احلالة إذا زادت الفروض يف املسألة على الثلث فمرياث األنثيني أفضل ،
و إن نقصت فمرياث الذكرين أفضل  ،و إن استوت الفروض بالثلث فيستوى عندها فرض
الذكرين و األنثيني .
 : 3الحالة الثالثة أن يكون احلمل وارثا لكن ال خيتلف نصيبه بالذكورة أو األنوثة ،

فيوقف له نصيب اثنني .

ثانيا  :الجانب التطبيقي صفة العمل في مسائل الحمل .

()1

أ  :خطوات حل مسألة فيها حمل .نتبع يف حل املسألة اخلطوات األربع التالية .
 -1جيعل لكل تقدير مسألة ،وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح.

 -2يوجد املضاعف املشرتك األصغر للمسائل كلها ،بطريق النسب األربع ،أو بقاعدة
إجياد املضاعف املشرتك بني األعداد ،وذلك هو اجلامعة للمسائل.
 -3تقسم اجلامعة على املسائل كلها ،وما خيرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

 -4يضرب نصيب كل وارث يف كل مسألة ويعطي األقل منها ،ومن ال خيتلف نصيبه
يعطه كامال من إحدى املسائل ،ويوقف الباقي إىل وضع احلمل ،فإذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي
إن كان على مستحقه.

( )1الفرائض الالحم ص  – 146اخلالصة يف علم الفرائض ص  – 457التحقيقات املرضية ص – 224تسهيل الفرائض ص
-- 103
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ب  :األمثلة
 : 1مثل كون األكثر نصيب ذكرين:
تويف شخص عن أخ ألب ،وهمل زوجة أب.
الجامعة

الجامعة

الجامعة

اخ ألب

1

20

1

1

1

20

1

1

عصبة

1

60

1

20

2

الجامعة

زوجة أب حامل

2

30

1

15

1

15

الجامعة

1

60

3

60

1

30

2

1

30

1

الجامعة

ع

4

60

2

60

3

60

2

40

2

1

20

2

2

1

1

ميت

ذكرين

أنثيني

ذكر

أنثى

ذكر  +أنثى

الشرح
 جعلنا لكل تقدير مسألة أوجدنا املضاعف املشرتك األصغر للمسائل وجعلناه هو اجلامعة قسمنا اجلامعة على كل مسألة ضربنا نصيب كل واحد يف جزء السهم يف كل املسألة أعطينا األخ األقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير احلمل بذكرين ،ووقفناالباقي ،وهو أربعون.
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5

60

2

24

24

12
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و يكون توزيع الموقوف وفق االحتماالت التالية
-

إن ولد احلمل ميتا فاملوقو لألخ
وإن ولد احلمل ذكرين فاملوقو له .
وإن ولد احلمل ذكرا أو أنثيني فلألخ منه عشرة والباقي للحمل.
وإن ولد ذكرا وأنثى فلألخ من املوقو أربعة والباقي للحمل.
وإن ولد أنثى فلألخ من املوقو عشرون والباقي للحمل.

 :2مثال كون األكثر نصيب أنثيين

تويف شخص عن زوجة ،وأم حامل من أبيه وعم.
الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

12

936

12

24

936

12

13

936

12

936

12

13

936

12

36

936

زوجة

4/1

3

234

4/1

3

6

234

4/1

3

216

4/1

3

234

4/1

3

3

216

4/1

3

9

234

أم

3/1

همل األم

ميت

عم

ع

4
5

7

4

ذكرين

ميت

حمجوب

عصبة
أنثيني

00

ذكر

312

7

عصبة

7

273
3 /2
273

4

288
288

حمجوب

عصبة

ذكر +أنثى

أنثى

حمجوب

390

6/1

2

4

156

6/1

2

144

3/1

5

عصبة

4

312
390

00

3/1

6

6
00

432
عصبة

7

14
7

2/1

4

4

288

6/1

2

6

156
364
182
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الشرح
 جعلنا لكل تقدير مسألة نظرنا بني املسائل فوجدنا 12و  13مكرر و  24و . 36 نظرنا بينها فوجدنا املضاعف املشرتك األصر هو  936و هو اجلامعة . قسمنا اجلامعة على كل أصل مسألة وهو جزء سهمها والناتج ضربنه يف سهامالورثة و هو موضح يف اجلدول
 قارنا بني ما حصل عليه كل وارث وأعطينه األقل، سهام الورثةأعطيت الزوجة  216سهم .
أعطيت األم  144سهم .
مل يعطى العم شيئا ألنه يسقط يف أغلب التقادير.
وفقنا الباقي للحمل و هو  576سهم
و يكون توزيع الموقوف وفق االحتماالت التالية
576

576

576

576

576

576

ميت

ذكرين

أنثيني

ذكر

أنثى

ذكر +أنثى

زوجة

18

18

00

18

00

18

أم

168

12

00

168

144

12

273

288

273

288

00

00

همل األم
عم

390

98

390

432

00

00

ذ 364
ث 182
00

المبحث التاسع  :اإلرث بالتقدير
تمارين عن الحمل
 -1تويف عن زوجة حامل وابن عم

 -2تويف عن زوجة ابن حامل وأم وأب

 -3توفيت عن أمها حامال من أبيها وزوج وأخ ألب
 -4تويف عن أمه حامال من غري أبيه وأخ شقيق

 -5تويف عن همل زوجة أخ شقيق وأم وأخوين ألم

 -6تويف عن همل زوجة أخ ألب وأخت شقيقة وعم
 -7تويف همل زوجة عم شقيق وبنت وابن عم ألب
 -8تويف عن همل زوجة عم ألب وبنت

 -9تويف رجل عن زوجة حامل وبنتني وأم

-10تويف عن زوجة جده من قبل أبيه حامال وأخت شقيقة وأخت ألب.
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المطلب الثاني  :ميراث المفقود
نتطرق يف هذا املطلب إىل ماهية الفقد و حاالت املفقود يف املرياث .

الفرع األول  :ماهية الفقد

أوال  :تعريف المفقود لغة املفقود اسم مفعول أصله فقد و يطلق يف اللغة على
عدة معاين .

()1

الضياع نقول فقد الشيء إي ضاع و غاب منه و منه قوله تعاىل  قَالُوا نَ أف ِق ُد
اع الأملِ ِ
ك .)2( 
ُ
ص َو َ َ

املعدوم يقال فقد الكتاب أي خسره و عدمه .
ال َما لِ َي َال أ ََرى ال ُأه أد ُه َد
املطلوب عند الغيبة و منه قوله تعاىل َ وتَ َف َّق َد الطَّأي َر فَ َق َ
()3
ِ
ِِ
ين ( )20
أ أَم َكا َن م َن الأغَائب َ
ثانيا  :اصطالح علماء المواريث :األدمي الذي خيتفي وينقطع خربه ،فال يعلم له
()4
حياة وال موت و نعر حاله بأي سبب وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
الفرع الثاني  :حاالت المفقود في الميراث

()5

أوال  :وضعية المفقود له حالتان إما أن يكون موروثا أو وارثا .

 : 1الحالة األول أن يكون موروثا  ،للمفقود من حيث غلبة السالمة أو اهلالك
صورتان و ال يورث إال حبكم من القاضي حبكم وفاته  ،و هلذه احلالة صورتني .

( )1املصباح املنري  – 478/2خمتار الصحاح ص  – 241لسان العرب .337/3
( )2سورة يوسف 72
( )3سورة النمل اآلية .20
( )4أثر وسائل االتصال احلديثة على مرياث املفقود يف الفقه اإلسالمي  ،مؤمن أهمد ذياب شويدح  ،رسالة ماجستري ،
اجلامعة اإلسالمية غزة  ، 2006 ،ص  – 29اإلرث بالتقدير ص  – 64اخلالصة يف علم الفرائض ص – 462
التحقيقات املرضية ص  – 227الفرائض الالحم ص .169
( )5الفرائض الالحم ص  --.169أثر وسائل االتصال احلديثة على مرياث املفقود ص .30
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 1-1الصورة األول أن يغلب عليه السالمة ،كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب
علم ،أو حنو ذلك.

 2-1الصورة الثانية أن يغلب عليه اهلالك ،كمن فقد يف املعركة أو كان يف سفينة

غرق مع ركاهبا وسلم بعضهم ،ومل يعلم كونه من أي الفريقني ،أو اختطف وانقطع خربه
وحنو ذلك.
ثانيا  :حاالت انتهاء الفقدان

()1

ينتهي الفقدان بالصور التالية .

أ  :الصورة األول أن يرجع املفقود حيا إىل أهله و وطنه  ،بعدما كان جمهوال و
بذلك تنتهي حالة الفقدان .

ب  :الصورة الثانية أن يثبت بالبينة القاطعة أن املفقود قد مات و تقدم البينة أمام

القاضي ليحكم مبوته  ،و يعني القاضي وكيال على أمواله لتصفيتها سلبا و إجيابا .

ج  :الصورة الثالثة إذا مل يتبني بالدليل وضعية املفقود هل هو حي أم ميت اجتهد

الفقهاء يف هذه الصورة بتحديد مدة انتظار حبكم وفاته .
ثالثا  :مدة انتظار المفقود
لقد اختلف القول حول مدة انتظار املفقود إىل رأيني .
 : 1الرأي األول ال تقدر مدة انتظار املفقود بل يرتك األمر للقاض حيكم كل حالة
حبسبها و هو ظاهر مذهب احلنفية و املشهور عند املالكية و الصحيح من مذهب الشافعية
()2
و إحدى الروايتني عند احلنابلة .
 : 2الرأي الثاني جيب حتديد املدة فإن رجع خالهلا و إال حكم القاضي بوفاته ،

( )1املدونة مالك بن أنس األصبحي املدين (املتوىف 179ه )  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل1415 ،ه /
1994م  – 32/2 ،حاشية الدسوقي  -- 487/4التجريد لنفع العبيد  ،حاشية البجريمي على شرح املنهج ،
سليمان بن حممد بن عمر البُ َجْي َريمي املصري الشافعي (املتوىف 1221ه )  ،مطبعة احللِب 1369 ،ه 1950 /م
 -- 260/3أثر وسائل االتصال احلديثة على مرياث املفقود ص .33
( )2حاشية ابن عابدين  – 293/4حاشية الدسوقي  – 487/4اجملموع شرح املهذب  – 68/16املغين – 389/6
اخلالصة يف علم الفرائض ص.463
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لكن جند الفقهاء اختلفوا يف حتديد املدة .
ذهب احلنفية يف حتديد املدة هبالك مجيع أقرانه .
و ذهب املالكية بتحديها بسبعني سنة .
و حددها الشافعية بتسعني سنة .
أما احلنابلة فرقوا بني حالة يغلب عليه فيها اهلالك و حالة يغلب عليه فيها النجاة ،
يف احلالة األوىل أربع سنني و الثانية تسعني سنة .
و الراجح يف هذه األقوال و اآلراء هو الرأي األول  ،بأن األمر يرتك للقاضي كل
حسب حالته و ظروفه .
 : 2أحوال ميراث المفقود :يعامل املفقود بإحدى االحتماالت التالية .
أ  :أال يؤثر املفقود عليه ،وهذا يعطي نصيبه كامال.
ب  :أن يسقطه املفقود وهذا ال يعطي شيئا.
ج  :أن ينقصه وال يسقطه وهذا يعطي األقل.
 - 3صفة العمل في مسائل المفقود
صفة العمل يف مسائل املفقود كما يأيت

 -1جيعل مسألة يقدر فيها ميتا ،ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير،
وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح.

 -2جيعل مسألة يقدر فيها املفقود حيا ،ويعامل فيها الورثة على هذا
التقدير وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح.
-3
-4
-5

ينظر بني املسألتني بالنسب األربع وما حيصل فهو اجلامعة
تقسم اجلامعة على كل مسألة ،وما خيرج فهو جزء سهمهما.
يضرب نصيب كل وارث يف كل مسألة يف جزء مسهما.

 -6يقارن بني نصيِب كل وارث يف املسألتني ،ويعطي األقل ،ويوقف
الباقي إىل أن يتضح أمر املفقود ،أو حيكم مبوته مث يعطي ملستحقه.
األمثلة
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المثال األول :تويف شخص عن أم ،وأخ ألب موجود ،وأخ ألب مفقود.
الجامعة

الجامعة

6
أم
أخ ألب مفقود

1 6/1

2

2

1 3/1

4

2

5

5

5

عصبة

2

8

5

5

5

عصبة

أخ ألب

12 12

3

12

املسلم
للورثة

املوقو
للمفقود

5
ميت

حي
الشرح

 -1جعل مسألة لتقدير املفقود ميتا ،أعطيت األم فيها الثلث وأعطي األخ املوجود
الباقي ،ومل حتتج إىل تصحيح.

 -2جعل مسألة لتقدير املفقود حيا ،وأعطيت األم فيها السدس ،والباقي أعطي

األخوين ،وصححت املسألة من اثىن عشرة.

 -3نظر بني املسألتني فوجد بينهما تداخل ،فأخذت الكربى االثين عشر.
 -4قسمت اجلامعة على املسألتني ،فخرج على األنثى عشر واحد وهو جزء

سهمها ،وخرج على الثالثة أربعة وهو جزء سهمها.

 -5ضرب نسيب كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها.
 -6قورن بني أنصباء الورثة يف املسألتني ،فوجد أن نصيب األم يف مسألة احلياة

اثنان ،ويف مسألة الوفاة أربعة فأعطيت األقل اثنني ،ووجد نصيب األخ املوجود يف مسألة
املوت مثانية ،ويف مسألة احلياة مخسة ،فأعطى األقل منهما مخسة ،ووقف الباقي مخسة.
و يكون توزيع الموقوف كالتالي
-1
-2
-3

إذا بان املفقود حيا فاملوقو له.
وإن بان ميتا قبل موت مورثه فلألم من املوقو اثنان والباقي لألخ.
وإن بان ميتا بعد موت مورثه أو حكم مبوته حكما فاملوقو لورثة

املفقود األحياء حني موته ،أو حني احلكم مبوته.
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المثال الثاني :تويف شخص عن أم ،وأب ،وأخ شقيق ،وأخ ألب مفقود
الجامعة

الجامعة

6

6

أب

ع

5

5

ع

أم

1 6/1

1

1 3/1

2

أخ ش

مح

مح

مح

أخ ش مفقود مح

مح

حي

3

6

2

4

ميت

و يكون توزيع الموقوف كالتالي
 -1إذا بان ميتا قبل موت مورثه فاملوقو لألم

 -2وإن بان حيا فاملوقو لألب ألن األم أصبح فرضها السدس فقط
وهو واحد لوجود عدد من األخوة مع كوهنم حمجوبني باألب ولألب الباقي تعصيبا
وهو مخسة.
المثال الثالث :تويف شخص عن جدة ،وشقيقتني ،وأخت ألب ،وأخ ألب
مفقود ،وعم.
الجامعة

جدة
شقيقة
شقيقة
أخ ألب مفقود
عم

6/1

1

3

3

3/2

4

6

6

6

6

1

1

2

2

عصبة

أخت ألب

6

18

18

1

الجامعة

6/1
3/2

1

3

4

6
6

مح

مح

ع

حي

ميت
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18

1

3

المبحث التاسع  :اإلرث بالتقدير
و يكون توزيع الموقوف كالتالي
 -1إن بان ميتا قبل مورثه فاملوقو للعم

 -2وإن بان حيا فله اثنان ولألخت واحد

 -3وإن بان ميتا بعد موته مورثه ،أو حكم مبوته حكما فلألخت واحد ولورثة
املفقود اثنان.
 : 4رجوع المفقود حيا

إن رجع املفقود حيا له حكم ألمواله و حكم لزوجته .

 : 1حكم أمواله له احتماالن إذا تصر الورثة يف امواله بناء على حكم القاضي
()1

أو من تلقاء أنفسهم .

أ  :إذا كان تصرفهم بناء على حكم القاضي فإن املفقود يسرتد أمواله اليت يف أيدي
الورثة ما مل تستهلك  ،أما اليت استهلكت فال يسرتد منها شيء  ،ألن تصرفهم بناء على
حكم القاضي.
ب  :أما إذا كان تصرفهم مت غري حكم القاضي فإهنم مسؤولون على األموال و
تسرتد منهم بكاملها  ،و عليهم الضمان .

 : 2حكم الزوجة عند مجهور الفقهاء ال يفرق بني املفقود و زوجته إال بعد مضي

أربع سنوات مث ترفع أمرها للقاضي فيصدر حكما بالوفاة  ،مث يأمر وليه بتطليق زوجته  ،مث
تعتد عدة الوفاة مث تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة و املسألة فيها تفصيل يف باب
الطالق و العدة يرجع إليه .

( )1حاشية ابن عابدين  -- 296/4اخلالصة يف علم الفرائض  – 275اإلرث بالتقدير ص  -- 75أثر وسائل
االتصال احلديثة على مرياث املفقود ص .149
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تطبيقات
 -1مات عن ابنني وابن مفقود

 -2ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود
 -3ماتت عن أبوين وبنت وزوج مفقود

 -4مات عن أب وأم وأخ شقيق مفقود وأخ ألب

 -5مات عن أخت شقيقة وعم شقيق وابن أخ شقيق مفقود
 -6مات عن أم وأخوين ألم وأخت ألب وأخ شقيق مفقود
 -7مات عن جدة ألم وجدة ألب مفقود ،وأخ ألب

 -8مات عن زوجتني إحدامها مفقودة ،وابن ابن مفقود.
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المطلب الثالث  :ميراث الخنث
الفرع األول  :حقيقة الخنث
أوال  :تعريف الخنث

()1

أ  :لغة تطلق كلمة اخلنثى يف اللغة على التكسر و التثىن و اللني .

()2

و عرفه فقهاء اللغة من له ما للرجال و النساء مجيعا أو من ليس بذكر و أنثى .

ب  :اصطالحا و عرفته املوسوعة الفقهية بانه (من له آلتا الرجال والنساء ،أو من
ليس له شيء منهما أصال ،وله ثقب خيرج منه البول ) (.)3
و عند فقهاء الطب هو وجود علة او مشكلة لدى الشخص يف االعضاء التناسلية،
حيث يوجد تناقض بني االعضاء التناسلية اخلارجية كاخلصية والقضيب عند الرجل ،والبظر
والشفة الصغرى والدنيا عند املرأة) ،وبني االعضاء التناسلية الداخلية (عند املرأة املبيضني)
مبعىن ان تكون االعضاء الداخلية مثال امرأة واخلارجية رجل او العكس (.باللغة العربية
اخلنثى) ويطلق على هذا املرض ) (Hermaphroditeواصل الكلمة اغريقي حتولت
باالنكليزية اىل).)4( (Intersex
ثانيا  :الجهات الورثة التي يتصور فيها الخنث

جهتني ال ميكن أن يوجد فيها خنثى و هي جهة األبوة و الزوجني ألن هؤالء تثبت
ذكوريتهم أو أنثتهم و ذلك باإلجناب .
أما جهة البنوة أو األخوة أو العمومة ميكن أن يوجد فيهم اخلنثى إلمكان وقوعه يف
( )1تاج العروس من جواهر القاموس  ،حممد بن حممد احلسيين  ،امللقب مبرتضى ،الزبيدي (املتوىف1205 :ه )  ،دار
اهلداية  – 240/5 ،املصباح املنري .183/1
( )2كتاب العني  ،أبو عبد الرهمن اخلليل بن أهمد الفراهيدي البصري (املتوىف 170ه )  ،حتقيق مهدي املخزومي ،د
إبراهيم السامرائي  ،دار ومكتبة اهلالل .248/4 ،
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية .21/20 ،
( )4جريد القبس الكويتية الثالثاء  6مجادى اآلخرة  1429ه  – 10يونيو –  2008السنة –  37العدد 12583.
صIntersex Society of North America (May 24, 2006). Why is ISNA using 31
"DSD"? Retrieved June 4 2006. (http://www.isna.org/node/1066).
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()1

هذه اجلهات خاصة إذا مل يتم فيهم الزواج و اإلجناب .
ثالثا  :انواع الخنث

أ  :أنواع الخنث في الفقه اإلسالمي
حدد الفقهاء للخنثى نوعني و مها .

 :1الخنث غير المشكل و هو من تتضح فيه عالمات الذكورة أو األنوثة وضوحا
()2

تاما  ،و أقصى ما يقال فيه أن فيه خلقة زائدة فيلحق بإحدى اجلنسني .
مرياث هذا النوع يرث مرياث اجلنس الذي أحلق به يرث نصيب الذكر أو نصيب
األنثى مرياثا واحدا 2 )3(.

 : 2الخنث المشكل و هو اخلنثى الذي مل تتضح حالته فله أجهزة تناسلية ذكرية
()4

و أجهزة تناسلية أنثوية فهذا يتوقف يف حالته و له صورتان .

 : 1-2الصورة األول و هي خاصة باخلنثى الذي يرجي وضوح أمره عند البلوغ

إما أن يلحق بالرجال أو بالنساء  ،و هذا خاص بعدمي البلوغ .
 : 2-2الصورة الثانية و هي خاصة باخلنثى الذي ال يرجي وضوح أمره لتجاوزه
سن البلوغ و مل تظهر عليه أي عالمة حتلقه بإحدى اجلنسني .
( )1العذب الفائض  – 53/2حاشية الدسوقي  –– 489/4اخلالصة يف علم الفرائض  ،ص  – 482التحقيقات
املرضية ص .206
( )2املوسوعة الفقهية  – 23/20حاشية الدسوقي – 489/4املغين  – 336/6العذب الفائض  – 53/2مرياث اخلنثى
يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة  ،عبد احلميد حسن صباح  ،رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي  ،اجلامعة اإلسالمية غزة
 ، 2008 ،ص  – 13اخلالصة يف علم الفرائض ص  – 482التحقيقات املرضية ص . 207
( )3أسهل املدارك «شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك»  ،أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناوي
(املتوىف  1397ه )  ،دار الفكر ،بريوت  ،لبنان  ،الطبعة الثانية  -- 327/3 ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب
عامل املدينة  ،أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن شاس املالكي (املتوىف 616ه )  ،حتقيق هميد بن حممد حلمر
 ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1423 ،ه  2003م  -- 1250/3 ،اخلالصة يف علم الفرائض
ص  – 485مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة  ،ص  42العذب الفارض .53/2
( )4العذب الفائض  – 53/2أسهل املدارك  – 327/3املوسوعة الفقهية  – 22/20التحقيقات املرضية ص - 207
 -اخلالصة يف علم الفرائض ص  -- 485مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة  ،ص .14
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ب  :أنواع الخنث عند علماء الطب
أكد علماء الطب على وجود نوعني من اخلنثى و مها .

()1

 : 1خنث حقيقي و هو أن ميتلك الشخص جهازا أنثويا كامال و هو ( الرحم و
املبيض و الفرج ) و يف نفس الوقت له جهاز تناسليا ذكريا كامال و هو ( خصيتان و
بروستاتا و العضو الذكري ) أي كامل اخللقة لكل جنس .

 : 2الخنث الكاذبة و هو الشخص الذي له أجهزة تناسلية ظاهرة ختتلف عن

األجهزة التناسلية الباطنة أي الغري الظاهرة  ،و هذا النوع حيتاج إىل جراحة لتصحيح نوعية
اجلنس بالتعبري الشخص عن نفسه .
الفرع الثاني  :ميراث الخنث

كما بينا سابقا أن اخلنثى له نوعني خنثى غري مشكل واضح الداللة و خنثى
مشكل مل تتضح حالته .
أوال  :ميراث الخنث الغير المشكل
إن مرياث هذا الشخص تابع ملا يتحقق من جنسه فإن ظهرت عليه عالمات
الذكورة يتعامل معه على أساس الذكورة  ،و إن ظهرت عليه عالمات األنوثة عمل معاملة
()2
اإلناث .
مثال  : 1مات عن أب و أم و بنت و ولد ابن خنثى واضح الذكورة .
6
أب

6/1

1

أم

6/1

1

بنت

2/1

3

ولد ابن خنثى واضح الذكورة
( ابن ابن )

عصبة

1

اخلنثى واضح الذكورة
فهو ابن ابن فهو
عصبة يأخذ الباقي

( )1مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة  ،ص .16
( )2اخلالصة يف علم الفرائض ص  -- 483مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة  ،ص .42
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مثال  : 2ماتت عن زوج و أم و أخوين ألم و ولد ألب خنثى واضح الذكورة .
6

6

زوج

2/1

3

3

أم

6/1

1

1

2

1

أخ ألم
أخ ألم
ولد ألب خنثى واضح الذكورة ( أخ
ألب)

3/1
عصبة

1

ولد ألب خنثى
واضح الذكورة ( أخ
ألب) عصبة مل يبقى
له شيء

00 00

مثال  : 3ماتت عن زوج و أخت شقيقة و ولد ألم خنثى واضح األنوثة ( أخت
ألم ).
6

7

زوج

2/1

3

3

أخت شقيقة

2/1

3

3

ولد ألم خنثى واضح األنوثة ( أخت ألم
).

6/1

1

1

ولد ألم خنثى واضح
األنوثة (أخت ألم
).فهي ترث السدس
فتعول املسألة إىل 7

ثانيا  :ميراث الخنث المشكل
إن اخلنثى املشكل له صورتان صورة يرجى فيها اتضاح أمره و صورة ال يرجى فيها
()1
اتضاح أمره .
أ  :يطلب من الورثة الرجاء إىل غاية وضوح أمره  ،فإن استجيب و إال عجلت

القسمة و فيها التفصيل مبني يف اجلدول التايل اآليت .

( )1اخلالصة يف علم الفرائض ص  – 490التحقيقات املرضية ص 213
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اخلنثى

ذكر

أنثى

املرياث

يرث





ذكر = أنثى

يرث





ذكر أكثر من أنثى

يرث





أنثى أكثر من ذكر

يرث



الذكورة فقط

يرث

األنوثة فقط



تكون حالة الوارث مع اخلنثى كالتايل .
أن يرث على احتمال الذكورة و األنوثة سواء .
أو يرث معهما متفاضال بينهما .
نقوم بتفصيل مرياث اخلنثى حسب اآليت .
إذا كان نصيبه ال خيتلف من الذكورة إىل األنوثة فإنه يعطى نصيبه و الورثة كذلك .
إذا كان نصيبه خيتلف من الذكورة إىل األنوثة فاالنتظار للورثة أفضل و إال نتبع
اخلطوات التالية يف تقسيم الرتكة .
 – 1حل املسألة على تقدير الذكورة و تقدير األنوثة .
 – 2إجياد اجلامعة للمسألتني .
 – 3إعطاء الورثة اليقني من نصيبه .
 – 4إيقا الباقي إىل غاية وضوح أمره بالبلوغ أو بالطب .
مثال مات عن ابن و بنت و ولد خنثى .
الجامعة
ابن
بنت

عصبة

ولد خنثى
ذكر

الجامعة

5

20

4

20

2

8

2

10

1

4

1

5

2

8

1

5

أنثى
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يسلم لالبن  8و للبنت 4
و للخنثى  5و يوقف 3
فإن اتضح ذكر ضم إليه
الثالثة و إن كان أنثى سلم
لالبن  2و للبنت . 1
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ب  :اخلنثى املشكل هو الذي ال يرجى وضوح أمره أو الذي مل يتضح أمره بالبلوغ
من احلالة السابقة .
نتبع اخلطوات التالية حلل مسألة اخلنثى املشكل الذي ال يرجي وضوح امره .
 - 1حنل املسألة بتقديرين ذكر و أنثى مع كامل احلل و التصحيح .
 - 2نوجد اجلامعة للمسألتني حىت نعطي للورثة متوسط النصبني من غري كسور .
 - 3حندد األنصبة من اجلامعة و ليس من أصل األول .
 – 4جنمع نصيب كل وارث من املسألتني مبا فيهم اخلنثى مث يقسم على اثنان و
الناتج هو نصيب كل وارث من الرتكة و احلل النهائي .
مثال  : 1مات عن أب و أم وبنت و ولد خنثى ال يرجى وضوح أمره  ،احلل يف

اجلدول التايل .
اجلامعة

اجلامعة

6

18

18

أب

6/1

1

3

3

6/1

أم

6/1

1

3

3

6/1

4

4

8

8

بنت
عصبة
ولد خنثى 3=1+2

4

نصيب كل
وارث

3/2

ذكر

6

18

18

1

3

(3=2/)3+3

3

1

3

(3=2/)3+3

3

2

6

(5=2/)6+4

5

2

6

(7=2/)6+8

7

أنثى

مثال  2مات و ترك بنتان و ولد أخ خنثى و ابن عم .احلل يف اجلدول التايل
اجلامعة
بنت

3 /2

بنت
ولد أخ

عصبة

3

6

1

2

1

2

1

2

اجلامعة
3 /2

نصيب الورثة

3

6

6

6

1

2

(2=2/)2+2

2

1

2

(2=2/)2+2

2

1=2/2

1

ال ترث

خنثى
ابن عم

حمجوب

عصبة 1

ذكر

أنثى
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2

1=2/2

1
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تمارين  :حل املسائل التالية حال كامال
 – 1ماتت عن زوج و أخت شقيقة و ولد أب خنثى .
 – 2مات عن ثالثة أبناء و ولد خنثى .

 – 3مات عن زوجتني و أم و بنت و أخت شقيقة و ولد أب خنثى .
 – 4ماتت عن زوج و بنت و ولد ابن خنثى و أخت شقيقة و أخ ألب .
 – 5ماتت عن زوج و أم و أب و أخت ألم و ولد أم خنثى .
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المبحث العاشر  :الصلح في الميراث
المطلب األول  :مفهوم عقد الصلح
الفرع األول  :تعريف الصلح :
أوال  :لغة يقال صلح الشيء صلوحا من باب قعد وصالحا أيضا وصلح بالضم لغة
وهو خالف فسد وصلح يصلح بفتحتني لغة ثالثة فهو صاحل وأصلحته فصلح وأصلح أتى
بالصالح وهو اخلري والصواب ويف األمر مصلحة أي خري واجلمع املصاحل وصاحله صالحا من
()1
باب قاتل والصلح اسم منه وهو التوفيق.
ثانيا  :اصطالحا :

أ  :في الفقه اإلسالمي عرفه ابن عابدين بقوله (عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة )

( )2و عرفه ابن عرفة رمحه اهلل بقوله ( انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه
) ( ،)3وعند الشافعية عرفه ( العقد الذي تنقطع به خصومة املتخاصمني)( )4و عند احلنابلة
(الصلح معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصالح بني املختلفني ) (. )5
ب  :في القانون :

 . 1عند فقهاء القانون عرف السنهوري الصلح بأنه (عقد حيسم به الطرفان نزاعا قائما

أو يتوقيان به نزاعا حمتمال و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه)(.)6

( )1املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري.345/01 ،
( )2رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املتوىف
1252هـ،دار الفكر ،بريوت  ،الطبعة الثانية1412 ،هـ 1992 /م .628/05
( )3اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية( .شرح حدود ابن عرفة للرصاع) حممد بن قاسم األنصاري،
أبو عبد اهلل ،الرصاع التونسي املالكي املتوىف 894هـ  ،املكتبة العلمية ،الطبعة األوىل1350 ،هـ ص  314ـ ـ ـ مواهب اجلليل
الرعيين
يف شرح خمتصر خليل  ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ
املالكي املتوىف 954هـ  ،دار الفكر الطبعة الثالثة 1412 ،هـ 1992 /م  79/05ـ ـ
( )4روضة الطالبني وعمدة املفتني  ،أبو زكريا حميي الدين حي ىي بن شرف النووي املتوىف 676هـ،حتقيق زهري الشاويش ،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ 1991 /م  193/04 ،ـ ـ ـ مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
.161/03 ،
( )5املغين البن قدامة .357/04 ،
( )6الوسيط  ،عبد الرزاق السنهوري دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان 507/5 ،
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 : 2المشرع الجزائري عرفه القانون املدين اجلزائري (عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما

أو يتوقيان به نزاعا حمتمال وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه ) (.)1
يستفاد من التعاريف القانونية أن الصلح يكون بسبب وقوع نزاع أو احتماله أو اهنائه أو
النزول املتبادل عن االدعاءات .
الفرع الثاني  :التكييف الفقهي للصلح و مشروعيته

أوال  :التكييف الفقهي للصلح
إن الصلح بني الورثة يف تقسيم الرتكة تطبق عليه أحكام أشبه العقود به من حي
()2
مضمونه و حمتواه .
ـ ـ إن تصاحلا الورثة على دفع نصيب وارث من مال من غري الرتكة فإنه يكيف على عقد
البيع و تطبق عليه أحكامه.
ـ ـ أما إذا تصاحلا أحد الورثة على أخذ جزء من الرتكة مقابل نصيبه فإنه يكيف الصلح
على القسمة و تطبق عليه أحكامها.
ـ ـ ـ أما إذا كان الصلح من غري بدل أو أقل من الثمن احلقيقي لشيء املصاحل عليه فإنه
يكيف على اهلبة و تطبق عليه أحكامها .
ـ ـ أما إذا كان الصلح على شيء من العملة الورقية املعاصرة أو الذهب أو الفضة فإنه
تطبق عليه أحكام الصرف .
ـ ـ أما إذا وقع الصلح على منفعة فهو إجارة تطبق عليه أحكام اإلجارة .
ثانيا  :مشروعية الصلح

الصلح مشروع بالكتاب و األثر .
( )1القانون املدين املادة .459
( )2التخارج بني الورثة أحكامه و صوره يف الفقه اإلسالمي ص  198ـ الصلح بطريق التخارج يف املرياث  ،مروان
قدومي  ،جملة جامعة النجاح لألحباث ( العلوم اإلنسانية ) جملد  )1(24سنة  2010ص .314ـ ـ عقد التخارج ،
صاحل أمحد اللهييب  ،جملة الشريعة و القانون  ،كلية القانون  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،السنة السادسة و
العشرون  ،العدد التاسع و األربعون  ،صفر 1433هـ يناير  2012ص  54ـ املوسوعة الفقهية الكويتية ،
.327/27
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أ  :األدلة من القرآن

ِ
اه ْم إِاال
دل القرآن على جواز الصلح بني الناس بقوله تعاىل ( اال اخ ْي ار فِي اكثِي ٍر م ْن نا ْج او ُ
ٍ
ص اال ٍح با ْي ان الن ِ
ااس )(.)1قال اإلمام القرطيب يف قوله تعاىل (أو
ص ادقا ٍة أ ْاو ام ْع ُروف أ ْاو إِ ْ
ام ْن أ اام ار بِ ا
إصالح بني الناس) عام يف الدماء واألموال واألعراض ،ويف كل شيء يقع التداعي واالختالف
()2
فيه بني املسلمني.
كذلك قوله تعاىل ( فا اال جنااح اعلاي ِهما أا ْن ي ِ
ْح اخ ْي ر ) و
ْحا او ُّ
ُْ
صل احا با ْي نا ُه اما ُ
صل ً
الصل ُ
ُ ا ْ ا

قال اإلمام القرطيب يف قوله تعاىل( :والصلح خري) لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح احلقيقي
الذي تسكن إليه النفوس ويزول به اخلالف خري على اإلطالق  ،ويدخل يف هذا املعىن مجيع ما
يقع عليه الصلح )3(.و قال أبو بكر اجلصاص يف هذه اآلية ( وجائز أن يكون عموما يف جواز
الصلح يف سائر األشياء إال ما خصه الدليل ويدل على جواز الصلح عن إنكار والصلح من
()4
اجملهول )
ب  :األدلة من األثر

ش ِري اك ِ
ج ال ا
ان ،اوأ ْاه ُل
ار ُ
ما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قوله (ياتا اخ ا
ْخ ُذ ه اذا عي نا وه اذا دي نا ،فاِإ ْن تا ِوي ِألاح ِد ِهما لام ي رِجع علاى ص ِ
المير ِ
ِ
احبِ ِه)( )5ورد يف
اث ،فا ياأ ُ ا ا ْ ً ا ا ا ْ ً
ا ا ا ْ اْ ْ ا ا
ا
شرح هذا األثر أنه يتخارج أهل املري ِ
ِ
قسمة املرياث فيأخذ هذا عينًا ،وهذا
اث بالرتاضي يف
ُ
دينًا(.)6
ِ ِ
عن ِ
يم قَ َال (صاحلنا امرأة عبد الرمحن بن عوف اليت طلقها يف مرضه من
َْ َ
صال ِح بْ ِن إبْـَراه َ
( )1سورة النساء اآلية .114
( )2اجلامع ألحكام القرآن ( تفسري القرطيب)  384/5 ،ـ ـ
( )3نفس املرجع تفسري القرطيب .406/5
( )4أحكام القرآن  ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف 370هـ)  ،حتقيق حممد صادق القمحاوي ،
دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  1405 ،هـ .271/3 ،
( )5صحيح البخاري .94/3
( )6منحة الباري بشرح صحيح البخاري املسمى حتفة الباري  ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو
حي ىي السنيكي املصري الشافعي (املتوىف  926هـ)  ،حتقيق سليمان بن دريع العازمي  ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض
 ،اململكة العربية السعودية  ،الطبعة األوىل 1426 ،هـ  2005 /م 40/5
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ربع الثمن على ثالثة ومثانني ألفا)(.)1و هذا األثر نص يف جواز التصاحل بني الورثة يف تقسيم
الرتكة  ،و الذي قام بعملية التصاحل سيدنا عثمان رضي اهلل عنه حبضور الصحابة رضي اهلل عنهم
()2
من غري أن ينكر عليه أحد .
عن أم سلمة ،قالت جاء رجالن من األنصار خيتصمان إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف مواري بينهما قد درست ،ليس بينهما بينة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(إِنا ُكم تا ْختا ِ
ال :لِ ُح اجتِ ِه،
ْح ُن بِ ُح اجتِ ِه ،أ ْاو قا ْد قا ا
ص ُمو ان إِلا اي ،اوإِنا اما أاناا با ا
شر ،اولا اع ال با ْع ا
ض ُك ْم أال ا
ْ
ت لاه ِمن ح ِّق أ ِ
ِ
ض ،فاِإنِّما أاقْ ِ
اخ ِيه اش ْيئًا ،فا اال
اس ام ُع ،فا ام ْن قا ا
ضي با ْي نا ُك ْم اعلاى نا ْح ِو اما أ ْ
ض ْي ُ ُ ْ ا
م ْن با ْع ٍ ا
ْخ ْذهُ ،فاِإنا اما أاقْطا ُع لاهُ قِط اْعةً ِم ان الناا ِر ياأْتِي بِ اها إِ ْسطا ًاما فِي عُنُِق ِه يا ْوام ال ِْقيا اام ِة " .فا با اكى
ياأ ُ
اح ٍد ِم ْن هما :ح ِّقي ِأل ِ
ال ُك ُّل و ِ
ِ
ال رس ُ ِ
صلاى اهللُ اعلاْي ِه او اسلا ام:
اخي ،قا ا
ول اهلل ا
ال  :فا اق ا ا ُ
ُا ا
ال ار ُج االن ،اوقا ا ا
" أاما إِ ْذ قُلْتما ،فاا ْذهبا فااقْت ِسما ،ثُ ام تا وخايا الْحقا ،ثُ ام است ِهما ،ثُ ام لِيحلِل ُك ُّل و ِ
اح ٍد ِم ْن ُك اما
ا ا ا
ا
اْ ْ ا
ْا ا
اا ا ا
ُا
صِ
احباهُ)(.)3و هذا احلدي نص صريح يف التصاحل يف قسمة الرتكة و التحلل ال يكون إال بعد
ا
()4
الصلح بينهما و توخي احلق .
ثالثا  :الحكمة من مشروعية عقد الصلح
()5

شرع التصاحل يف املرياث للحكم التالية .

أ  :التعاون من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام اإلرث يف الشريعة اإلسالمية،
( )1جامع بيان العلم وفضله  ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف
463هـ)  ،حتقيق أيب األشبال الزهريي  ،دار ابن اجلوزي ،السعودية  ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ  1994/م .718/1،
( )2العناية شرح اهلداية  ،حممد بن حممد بن حممود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل الرومي البابريت (املتوىف 786هـ)  ،دار
الفكر 440/8 ،ـ ـ رد احملتار على الدر املختار  811/6 ،ـ ـ املبسوط  136/20 ،ـ ـ
( )3مسند اإلمام أمحد بن حنبل  308/44 ،و صححه احلاكم يف املستدرك و حسنه األلباين يف إرواء الغليل .252/5 ،
( )4نيل األوطار  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (املتوىف 1250هـ)  ،حتقيق عصام الدين الصبابطي
 ،دار احلدي  ،مصر  ،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1993 /م  303/5 ،ـ ـ الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل
الشيباين  ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت (املتوىف  1378هـ)  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،الطبعة الثانية ،
.107/15
( )5خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة  ،حممد بن ابراهيم بن عبد اهلل التوجيري  ،دار أصداء اجملتمع  ،السعودية
 ،الطبعة احلادية عشر 1431 ،ه2010/م  ،ص .740
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فاألفراد جيب عليهم أن يتعاونوا يف جلب املصاحل و حتقيقها يف تقسيم الرتكة حىت ال يظلم أحد
من الورثة .
ب  :يعترب عقد الصلح الطريق األمن يف تقسيم الرتكة فإنه حيل األلفة و املودة بني الورثة

و يبعد و يستأصل داء النزاع و املشاحنة يف تقسيمها ،فأكثر العدوات بني األسر ترجع إىل
عملية التقسيم  ،و تغليبها اجلانب املادي على اجلانب األخالقي .
ج  :يعتب الطريق األسهل و أقل وقتا يف تقسيم الرتكة  ،إذ نالحظ كثري من الورثة

يستغرقون أعواما مديدة يف تقسيمها و يف النهاية تباع الرتكة و ال يستفاد هبا أحد من الورثة و
بذلك تضيع القيمة املالية لرتكة و هذا خمالف للشرع .
د  :الطريق الذي يدل على رقي أخالق الورثة من النبل و التسامح و التمسك
باألخالق اإلسالمية  ،فهو يدل على أن الشريعة اإلسالمية أخالق تطبق يف الواقع و ليست
جانب نظري فقط .
المطلب الثاني  :شروط عقد الصلح

يشرتط يف عقد الصلح الشروط املتعارف عليها يف العقود العامة  ،و توجد شروط خاصة
بعقد التخارج .
الفرع األول  :الشروط العامة

()1

أ  .أن يكون املتصاحلان هلم كامل األهلية  ،بأن يكون عاقلني و بالغني غري حمجور
عليهما  ،ألن الصلح من عقود املعاوضات فال يصح إال من جائز التصرف .
ب  .أن يكونا املتصاحلني هلما ملكية تامة يف الشيء املصاحل فيه أو وكلني أو والية
شرعية أو قضائية .
ج .أن يكون املصاحل عنه مما جيوز متلكه شرعا  ،فإن كان غري مسموح بتملكه فإن
التصاحل ال جيوز و يقع باطال .
الفرع الثاني  :الشروط الخاصة

( )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  40/6 ،و ما بعدها ـ ـ مواهب اجلليل  81/5و ما بعدها روضة الطالبني
 195/4و ما بعدها ـ ـ خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة  ،ص  742ـ التخارج بني الورثة ص .200
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تنقسم الشروط اخلاصة إىل متفق عليها و خمتلف فيها .
أوال  :الشروط المتفق عليها

()1

أ  .أن يكون عقد الصلح بني الورثة و ال ينظر إىل أنصبتهم يف الرتكة أو إىل عددهم .
ب  .أن يكون العقد بعد وفاة املورث و التصرف يف أموال احلي يعد باطال  ،بسبب ال
ندري أيهما يسبقه املوت املورث أو الوارث و تطبيقا للقاعدة الفقهية ( من استعجل الشيء قبل
أوانه عوقب حبرمانه )(. )2
ج  .أن ال تكون الرتكة مستغرقة يف دين  ،فإذا كانت الرتكة مستغرقة يف دين فإن حمل
العقد يكون منعدما و يقع العقد باطال النعدام احملل .
د  .التسجيل إذا كان التصاحل يشمل نصيب الوارث يف العقارات أو املنقوالت اليت حتتاج
إىل توثيق فإنه يسجل يف اجلهات املختصة بذلك دفعا للنزاع يف املستقبل بني الورثة أو أحد
مورثهم هذا من جهة و جهة أخرى حىت يكون معرتف به عند اجلهات الرمسية .
 . 5التقابض يف جملس العقد إذا كان التصاحل بني الورثة يف الذهب و الفضة أو أحد
العمالت حىت تزول علة الربا .
ثانيا  :الشروط المختلف فيها

()3

أ  .أن يكون عقد الصلح على نصيب الوارث بأكمله فإذا تصاحل على جزء من نصيبه
من الرتكة فاختلف فيه إىل رأيني .
( )1عقد التخارج ص  34و ما بعدها ـ الصلح بطريق التخارج يف املرياث ص  212و ما بعدها ـ ـ التخارج  ،الدكتور
على حميي الدين القره داغي املوقع الرمسي لفضلته http://qaradaghi.com/portal/index.php
( )2شرح القواعد الفقهية  ،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا  ،صححه وعلق عليه ،مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم  ،دمشق ،
سوريا  ،الطبعة الثانية1409 ،هـ 1989 /م ص .471
( )3نيل األوطار  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (املتوىف 1250هـ)  ،حتقيق عصام الدين
الصبابطي  ،دار احلدي  ،مصر  ،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1993 /م  302/5 ،ـ ـ املغين  542/4و ما بعدها ـ ـ أحكام
الرتكات و املواري  ،حممد أبو زهرة  ،دار الفكر العريب ص  242ـ  -عقد التخارج ص  41ـ التخارج  ،الدكتور على
حميي الدين القره داغي ـ ـ و هو ما نصت عليه جملة األحكام العدلية يف مولدها املتعلقة بالصلح 1545و 1546و 1547
 جملة األحكام العدلية  ،تأليف جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية  ،حتقيق جنيب هواويين  ،نورحممد ،كارخانه ِ
جتارت كتب ،آرام باغ ،كراتشي  ،ص .301
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الرأي األول  :أن هذا العقد ال يعد تصاحلا و إمنا بيعا تطبق عليه أحكام البيع .
الرأي الثاين  :يعد هذا العقد تصاحلا و إن كان حمل العقد جزء من نصيب الوارث و
ليس كله.
ب  .أن يكون حمل العقد( نصيب الوارث ) معلوما فإذا كان جمهوال اختلف فيه الفقهاء
إىل رأيني.
الرأي األول  :أن يكون التصاحل مبين على مال معلوم قدرا و صفة  ،فال يصح التصاحل
عن اجملهول  ،فالرضا يتناىف مع جهالة يف العقد ألنه اجلهل مينع التبادل و يفضي إىل التنازع و
هذا ضد مقاصد الشريعة يف تشريع التصاحل يف املرياث .
الرأي الثاين  :أجاز بعض الفقهاء التصاحل مبعلوم عن جمهول بشرط التحليل و هو أن يربأ
كل منهما صاحبه .
المطلب الثالث  :أنواع الصلح في تقسيم التركة و حكم كل نوع
الفرع األول  :باعتبار المتصالح عنه .
()1
فإن هذا االعتبار يتنوع إىل األنواع التالية .
أوال  :إذا تصاحل الورثة و كان الشيء املصاحل عنه عقارا أو عرضا من عروض التجارة ،
وأعطوه مقابل نصيبه من الرتكة مثنا سواء كان أقل من نصيبه أو أكثر جاز التصاحل باعتباره بيعا
و ال يفضي إىل نزاع .
ثانيا  :إذا كان التصاحل بني الورثة و الرتكة املتصاحل عنها ذهبا أو فضة و أعطوه ذهبا أو

فضة جاز التصاحل باعتباره بيع بني جنسني بشرط القبض يف جملس العقد ألنه عقد صرف .

ثالثا  :إذا كان التصاحل بني الورثة و الرتكة املتصاحل عنها عملة و أعطوه عملة أخرى

جاز التصاحل باعتباره بيع بني جنسني بشرط القبض يف جملس العقد ألنه عقد صرف .

رابعا  :إذا كان نصيب الوارث متنوع بني العملة و العروض و العقار و مت التصاحل بينه

و بني الورثة  ،جاز التصاحل بشرط أن يعطى أكثر من نصيبه من العملة  ،ألن الزيادة يف مقابل
الز َحْيلِ ّي ،دار الفكر  ،سوريَّة الطبعة
( )1املوسوعة الفقهية الكويتية .08/11الفقه اإلسالمي و أدلته َوْهبَة بن مصطفى ُّ
الرابعة .4332/6الصلح بطريق التخارج ص .316
َّ
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العروض و العقار  ،أما إذا أعطي أقل من نصيبه من العملة فإنه ال جيوز لوجود الربا .

خامسا  :إذا كانت الرتكة جمهولة و مت الصلح ففيه خالف و الراجح أن الصلح جيوز

النتفاء التنازع .

الفرع الثاني  :باعتبار بدل الصلح .

يتنوع الصلح هبذا االعتبار إىل نوعني .

()1

أوال  :أن يكون بدل الصلح من نفس الرتكة فإن هذه النوع جيوز بشرط اعتبار األحكام
الفقهية إن كان التبادل إن كان بيعا أو صرفا .

ثانيا  :أن يكون بدل الصلح من غري الرتكة فهذا جائز بشروط أن تكون الرتكة معلومة و

أن تكون الرتكة حاضرة حقيقة أو حكما  ،و إن كان البدلني ذهبا أو فضة أو عملة فإنه يطبق
عليه أحكام الصرف .
المطلب الرابع  :طريقة قسمة تركة الصلح

إن هذا املبح هو أساس عقد الصلح يف تقسيم الرتكة و باالستقراء جند احلاالت التالية
يف املسائل اليت فيها صلح .
الفرع األول  :الحالة األولى

أوال  :أن يتم التصاحل بني اثنني من الورثة على أن يكون مقابل التصاحل من غري الرتكة
 ،و يأخذ املصالِح سهام املصا َحل إىل سهامه  ،و ملعرفة قسمة مسائل هذه احلالة نتبع اخلطوات
()2

التالية.

أ  :حنل املسألة حال كامال بني مجيع الورثة و حندد سهام كل وارث يف الرتكة مبا فيهم

الورثة املتصاحلني .

ب  :بعد معرفة سهام كل وارث نقوم بضم سهام املصا َحل للمصالِح و بذلك تنتهي
املسألة .
( )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  315/3و ما بعدها ـ ـ املوسوعة الفقهية الكويتية . 10/11
( )2علم املرياث  ،ص  181ـ ـ املرياث  ،حممد زكريا الربديسي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 1391 ،ه1971/
ص  409ـ ـ التخارج بني الورثة ص  207ـ ـ
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ثانيا  :نموذج على الحالة األولى
توفيت زوجة عن زوج و ابن من غريه و أب و أم و صاحل االبن الزوج على أن يأخذ
نصيبه من الرتكة مقابل مال يدفعه له من ماله اخلاص و قدرت الرتكة  24مليون دينار.
 24000000د ج

12

12

12

زوج

4/1

3

/

/

ابن

ع

5

3+5

8

 16000000د ج

أب

6/1

2

2

2

 4000000د ج

أم

6/1

2

2

2

 4000000د ج

الفرع الثاني  :الحالة الثانية
أوال  :أن يتم التصاحل بني الورثة مع أحدهم على أن يكون املقابل جزء من الرتكة و
يأخذ الورثة الباقي من الرتكة و يقسم نصيب املصا َحل على الورثة بنسبة أنصبتهم  ،و ملعرفة قسمة
()1
مسائل هذه احلالة نتبع اخلطوات التالية .
أ  :حتل املسألة حال كامال على مجيع الورثة مبا فيهم املصا َحل ملعرفة سهامه من الرتكة.
ب  :خنرج سهام الوارث املصالِح من أصل الرتكة مقابل ما أخذ من الرتكة.

ج  :جنعل األصل اجلديد للمسألة هو جمموع سهام الورثة من غري سهام املصالِح .
د  :نقسم الرتكة الباقية بعد أخذ املصالِح جزء منها على األصل اجلديد و نعطى كل

وارث نصيبه .

ثانيا  :نموذج على الحالة الثانية

ماتت و تركت زوجا و بنتا و أما و أخ ألب و تركت  11مليون دينار و سيارة سامبول
موديل  2015فتصاحلا األخ ألب مع الورثة على أن يأخذ السيارة و يرتك هلم الباقي .
( )1لباب الفرائض شامل للفقه و احلساب و العمل ،ص  190ـ ـ املرياث الربديسي ص  410ـ ـ شرح السراجية  ،ص
 127ـ التخارج بني الورثة ص .208
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12

11

11000000

زوج

4/1

3

3

3000000

بنت

2/1

6

6

6000000

أم

6/1

2

2

2000000

أخ ألب

ع

1

أخذ السيارة مقابل الصلح

الفرع الثالث  :الحالة الثالثة
أوال  :أن يتم التصاحل بني الورثة مع أحدهم على أن يكون املقابل جزء من غري الرتكة
بنسب مرياثهم و يأخذ الورثة الرتكة و يقسم نصيب املصالِح على الورثة بنسبة
()1

أنصبتهم  ،و ملعرفة قسمة مسائل هذه احلالة نتبع اخلطوات التالية.
أ  :حتل املسألة حال كامال مبا فيهم املصالِح ملعرفة نصيبه .
ب  :بعد معرفة سهام املصالِح نطرحها من أصل املسألة .

ج  :جنعل األصل اجلديد جمموع سهام الورثة من غري سهام املصالِح و تصح من هذا

األصل اجلديد .

ثانيا  :نموذج على الحالة الثالثة

تتويف و ترك زوجة و أم و بنت و عم شقيق  ،و صاحل العم الورثة على أن ينسحب من
املرياث مقابل مال يأخذه من غري الرتكة حبسب أنصبتهم و يقسم نصيبه عليهم حسب أنصبتهم
و قدرت الرتكة ب  38هكتار من األرض .
24

19

38ه

زوجة

8/1

3

3

6ه

أم

6/1

4

4

8ه

بنت

2/1

12

12

 24ه

عم شقيق

ع

5

أخذ منهم مال من غري الرتكة

( )1لباب الفرائض ص  191ـ ـ املرياث الربديسي ص  411ـ ـ علم الفرائض واملواري يف الشريعة اإلسالمية والقانون
ص  73ـ ـ التخارج بني الورثة ص .209
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الفرع الرابع  :الحالة الرابعة
أوال  :أن يتم التصاحل بني الورثة أو بعضهم مع أحدهم على أن يكون املقابل من غري
الرتكة بنسبة متساوية و تكون الرتكة هلم و يقسم نصيب املصالِح على الورثة بنسبة متساوية  ،و
()1

ملعرفة قسمة مسائل هذه احلالة نتبع اخلطوات التالية .
أ  :حتل املسألة حال كامال مبا فيهم املصالِح ملعرفة نصيبه .

ب  :جنعل مسألة أخرى ملن شارك يف التصاحل و أصلها عدد الرؤوس املصاحلني يف عقد
التصاحل و يأخذ كل واحد منهم سهما .
ج  :نقارن بني ما أخذ املصالِح يف املسألة األوىل و أصل املسألة الثانية من دونه
بالنسب األربعة املعروفة إما التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين و منه تصح املسألة .
ثانيا  :نماذج على الحالة الرابعة

أ  :نموذج على التماثل(. )2

مات و ترك أخت شقيقة و أم و أخ ألم و عم شقيق  .و صاحلت األخت بقية الورثة
على مبلغ تأخذه من غري الرتكة بالتساوي و تكون الرتكة هلم  ،و قدرت الرتكة ب  12مليون
دينار .
3

6
3
2/1
أخت ش
1
أم
1
6/1
أم
1
أخ ألم
1
6/1
أخ ألم
1
عم ش
1
عصبة
عم ش
فنصيب األخت من املسألة األوىل مياثل أصل املسألة الثانية  ،فنقسم نصيبها على أصل
املسأـلة الثانية و منه تصح  ،فنقسم الرتكة على  6فيكون الناتج  2مليون دينار فنضربه يف
نصيب الورثة.
( )1األحوال الشخصية ،أمحد احلجي الكردي  ،املطبعة اجلديدة  ،دمشق  1402 ،ه  ،ص  327ـ ـ ـ املرياث
الربديسي ص  411ـ ـ ـ لباب الفرائض ص  195ـ التخارج بني الورثة ص .210
( )2التماثل هو أن يكون عدد الرؤوس مساوي لعدد السهام راجع شرح السراجية ص .105

125

المبحث العاشر  :الصلح في الميراث
6
أخت ش

6

12000000د ج

صاحلت الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بالتساوي بينهم

أم

6/1

1+1

2

 4000000د ج

أخ ألم

6/1

1+1

2

 4000000د ج

عم ش

عصبة

1+1

2

 4000000د ج

ب  :نموذج على التداخل
مات و ترك أم و زوجة و ابن و صاحلت األم بقية الورثة على مبلغ تأخذه من غري
الرتكة بالتساوي و تكون الرتكة هلم  ،و قدرت الرتكة ب  24هكتار من األرض .
24
أم

6/1

4

2

زوجة

8/1

3

زوجة

1

ابن

عصبة

17

ابن

1

فأصل املسالة الثانية  2من قواسم نصيب األم و هو .4
24
أم

 24هكتار

24

صاحلت الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بالتساوي بينهم

زوجة

8/1

2+ 3

5

 5هكتارات

ابن

عصبة

2 + 17

19

 19هكتار

ج  :نموذج على التوافق
تويف و ترك زوجة و بنتان و أم و  3إخوة ألب و صاحلت األم بقية الورثة على مبلغ
تأخذه من غري الرتكة بالتساوي و تكون الرتكة هلم  ،و قدرت الرتكة ب  720000د ج
6

24
زوجة

8 /1

3

زوجة

1

 4بنات

3 /2

16

 4بنات

4

أم

6 /1

4

إخ ألب

عصبة

1

إخ ألب
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فالنسبة بني أصل املسألة الثانية و نصيب األم يف املسألة األوىل توافق و القاسم املشرتك
بينهما هو العدد . 2
72

 720000د ج

720000د ج

األصل اجلديد72
زوجة

8 /1

2+9

11

 110000د ج

110000د ج

 4بنات

3 /2

8+48

56

560000د ج

140000

أم

صاحلت الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بالتساوي بينهم لكل بنت
عصبة

أخ ألب

5

2+3

 50000د ج

دج

 50000د ج

د  :نموذج على التباين
تويف و ترك زوجة و بنتان من غريها و أم و أخت شقيقة و صاحلت الزوجة بقية الورثة
على مبلغ تأخذه من غري الرتكة بالتساوي و ينفرد الباقي بالرتكة  ،و قدرت الرتكة ب 96
هكتار .
24
زوجة

8/1

3

4

بنتان

3/2

16

بنتان

2

أم

6/1

4

أم

1

أخت ش

عصبة

1

أخت ش

1

األصل اجلديد 96
زوجة

96

 96هكتار

صاحلت الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بالتساوي بينهم

بنتان

3/2

6 + 64

70

 70هكتار

أم

6/1

3 + 16

19

 19هكتار

أخت ش

عصبة

3+4

7

 7هكتارات

الفرع الخامس  :الحالة الخامسة
أوال  :أن يتم التصاحل بني الورثة أو بعضهم مع أحدهم على أن يكون املقابل جزء من
غري الرتكة بنسبة خمتلفة و حمددة خبالف نسبة مرياثهم  ،و يأخذ الورثة الرتكة و يقسم نصيب
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املصالِح على الورثة بنسب املشاركة املختلفة يف دفع املقابل للمصالِح  ،و ملعرفة قسمة مسائل
()1

هذه احلالة نتبع اخلطوات التالية .

أ  :حنل املسألة حال كامال جبميع الورثة حىت نعرف نصيب املصالِح من الرتكة .

ب  :جنعل مسألة ثانية للورثة املشاركني يف عقد الصلح  ،بالنسب املختلفة اليت دفعها

للمصالِح أمام كل وارث نسبته مثل الثل أو الربع أو النصف ،و حنلها كأهنا مسألة مرياث إىل
هنايتها.
ج  :نقارن بني نصيب املصالِح يف املسألة األوىل و أصل املسألة الثانية من دونه بالنسب
األربعة املعروفة إما متاثل أو تداخل أو توافق أو تباين و من تصح  ،مثل احلالة الرابعة .
ثانيا  :نماذج على الحالة الخامسة

أ  :نموذج على تماثل
ماتت و تركت زوج و بنت من غريه و أم و أخت ألب و صاحل الزوج بعض الورثة وهم
البنت و األم على مبلغ يأخذه من غري الرتكة بنسب خمتلفة و ينفردا بنصيبه يف الرتكة  ،و
قدرت الرتكة ب  480000د ج .
3

12
زوج

4/1

3

بنت

2/1

6

ام

6/1

2

بنت

أخت ألب

عصبة

1

ام

1
3
2
3

1
2

( )1األحوال الشخصية  ،ص  327ـ ـ لباب الفرائض ص  195ـ ـ املرياث الربديسي ص  411ـ ـ التخارج بني الورثة
ص .212
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12
زوج

 480000.00دج

12

صاحل الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بنسب خمتلفة بينهم

بنت

2 /1

1+6

7

 280000.00دج

ام

6 /1

2+2

4

 160000.00دج

أخت ألب

عصبة

1

1

 40000.00دج

ب  :نموذج على التداخل
مات و ترك بنت و زوجة و أم و جد و صاحلت البنت بقية الورثة على مبلغ تأخذه من
غري الرتكة بنسب خمتلفة و تكون الرتكة هلم و يقسم نصيبها بالنسب املختلفة املشارك هبا  ،و
قدرت الرتكة ب  36هكتار .
24

24

بنت

2/1

12

12

زوجة

8/1

3

3

زوجة

أم

6/1

4

4

أم

جد

 +6 / 1ب 1 + 4

5

جد

24
بنت

6

24

1
3
1
2
1
6

2
3
1

 36هكتار

صاحلت الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بنسب خمتلفة بينهم

زوجة

8/1

4+3

7

 10.5هكتارات

أم

6/1

6+4

10

 15هكتار

جد

 + 6/1ب

2+5

7

 10.5هكتارات
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ج  :نموذج على التوافق
تويف عن زوجة و بنت و أم و أخ شقيق و صاحلت األم بقية الورثة على مبلغ تأخذه من
غري الرتكة بنسب خمتلفة و تكون الرتكة هلم و يقسم نصيبها بالنسب املختلفة املشارك هبا  ،و
قدرت الرتكة ب  720000د ج .
24
أم

6/1

4

6

زوجة

8/1

3

زوجة

6/1

1

بنت

2/1

12

بنت

2/1

3

أخ شقيق

عصبة

5

أخ شقيق

3/1

2

أم

صاحلت الورثة على أن يكون املقابل من غري الرتكة بنسب خمتلفة بينهم

72

72

 720000.00د ج

زوجة

8/1

2+9

11

 110000.00د ج

بنت

2/1

6 + 36

42

 420000.00د ج

أخ شقيق

عصبة

4 + 15

19

 190000.00د ج

د  :نموذج على التباين
ماتت وتركت زوجا و بنتا و أما و أختا شقيقة و صاحلت األم البنت و األخت الشقيقة
على مبلغ تأخذه من غري الرتكة بنسب خمتلفة و يكون نصيبها هلما بنسب املشاركة  ،و قدرت
الرتكة ب  900000د ج .
12
أم

6/1

2

زوج

4/1

3

3

بنت

2/1

6

بنت

3/2

2

أخت

عصبة

1

أخت
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1
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36
أم

36

 900000.00د ج

صاحلت البنت و األخت على أن يكون املقابل من غري الرتكة بنسب خمتلفة بينهم

زوج

4/1

9

9

 225000.00د ج

بنت

2/1

4 + 18

22

 550000.00د ج

أخت

عصبة

2 +3

5

 125000.00د ج
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المبحث الحادي عشر  :المناسخة و التنزيل
المطلب األول  :المناسخة
الفرع األول  :تعريف المناسخة
أوال  :لغة :املناسخة مفاعلة من النسخ ،وللنسخ عدة معاين منها :النقل و
()1
التحويل ،و اإلزالة و التغيري ،و اإلبطال.
ثانيا  :اصطالحا :وهي أن ميوت إنسان وقبل قسمة الرتكة ميوت أحد ورثته أو أكثر
فينتقل نصيب امليت الثاين إىل ورثته ،فهذه العملية تسمى باملناسخة عند علماء
()2
الفرائض.
الفرع الثاني  :أحوال المناسخة.
()3

للمناسخة ثالث أحوال:

أوال  :أن يكون ورثة امليت الثاين هم بقية ورثة امليت األول دون أن تتغري مبوت
الثاين كيفية مرياثهم ففي هذه احلالة تقسم الرتكة بني الباقني كأن امليت الثاين مل
يكن.

مثال  :مات و ترك  4أبناء مث قبل قسمة الرتكة مات أحد األبناء .

تقسم الرتكة على من بقي من ورثة امليت الثاين كأن امليت األول مات عن  3أبناء.

( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف 393هـ)  ،حتقيق أمحد
عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،الطبعة الرابعة  1407هـ  1987 ،م  -- 433/1 ،تاج العروس
الزبيدي (املتوىف 1205هـ)  ،دار اهلداية ،
حممد  ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
حممد بن ّ
من جواهر القاموس ّ ،
.355/7
( )2العذب الفائض  – 186/1شرح السراجية ص  – 158التحفة اخلريية ص  – 188األساليب احلسابية ص 269
–التحقيقات الفرضية ص  – 177اخلالصة يف علم الفرائض ص .390
( )3التحقيقات الفرضية ص  – 178اخلالصة يف علم الفرائض ص  --.391شرح السراجية ص  –158التحفة
اخلريية ص 188
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3
عصبة

ابن

1

ابن

1

ابن

1

ثانيا  :أن يكون ورثة امليت الثاين هم ورثة امليت األول أو بعضهم غري أن النسبة
إىل امليت تغريت ،ففي هذه احلالة حنل مسألة امليت األول مث حنل مسألة امليت الثاين مث
ننظر بني أصل مسألة امليت الثاين ونصيبه من امليت األول ونقوم بعمل جديد للمحافظة
على قيم أنصبة الورثة بأوصافهم املتغرية ويسمى هذا العمل اجلديد اجلامعة.
ثالثا  :أن يكون ورثة امليت الثاين غري ورثة امليت األول أو غري بعضهم ففي هذه

احلالة ال بد أيضا من استخراج اجلامعة ألن القسمة ختتلف بالنسبة للورثة.
الفرع الثالث  :طريقة إجراء المناسخة

()1

أوال  :إجراء حل مسألة املناسخة واستخراج اجلامعة نتبع اخلطوات التالية:

أ  :نقوم حبل مسألة امليت األول وتصحيحها وإعطاء كل وارث نصيبه مبا فيهم
امليت الثاين.

ب  :نقوم حبل مسألة امليت الثاين وتصحيحها وإعطاء كل وارث نصيبه بقطع النظر
عن املسألة األوىل.

ج  :املقارنة بني نصيب امليت الثاين من املسألة األوىل وبني تصحيح مسألة ورثته
من املسألة الثانية

د  :املقارنة تكون يف النسب األربعة إما متاثل أو تداخل أو توافق أو تباين فإن كان
النسبة مماثلة أو مداخلة فتصح املسألتان من التصحيح األول.

( )1املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص  – 161علم الفرائض و املواريث  ،مولود خملص الراوي  ،بغداد ، 2009ص 49
– الفرائض الالحم ص .98
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ثانيا  :نماذج على مسائل المناسخة
أ  :مثال التماثل
.1مات عن ثالث بنات وأختني شقيقتني وأخ شقيق مث ماتت إحدى األختني عن
أخيها الشقيق وأختها الشقيقة.
بنت
بنت
بنت
أخ ش
أخت ش
أخت ش

3
3/2

2

عصبة

1

36
8
8
8
6
3
3

3

توفيت
أخت ش
أخ ش

36
8
8
8
2+6
1+3

36
8
8
8
8
4

1
2

عصبة

 -2مات عن زوجة و أب وأم وبنت ابن ،مث ماتت بنت األبن عن زوج وأم وثالث
بنات وابنني.
12

24

24

24

زوجة

8/1

3

3

3

أب

+6/1ب

1+4

5

5

أم

6/1

4

4

4

بنت ابن

2/1

12

12

توفيت
أم

6/1

2

2

زوج

4/1

3

3

عصبة

7

 3 7=4+3بنات
ابنني

3
4

ب  :مثال على التداخل
والبنت.

ماتت وتركت زوجا وأما وابن و بنت مث تويف الزوج عن وليه املذكورين ومها األبن
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12

36

زوج

4/1

3

9

أم

6/1

2

عصبة

7

ابن
بنت

3

36

36

تويف

6

6

6

14

6+14

20

7

3+7

10

ابن
بنت

عصبة

2
1

ج  :مثال على الموافقة
.1مات وترك زوجة وبنتا وشقيقة مث توفيت البنت عن والدهتا املذكورة وزوج وابن .
8
زوجة

8/1

1

بنت

2/1

4

شقيقة

عصبة

3

12

24

24

24

3

5 5=2+3

توفيت
9
أم

6/1

2

2

9

9

زوج

4/1

3

3

3

3

ابن

عصبة

7

7

7

7

 : 2ماتت عن زوج و(بنت و بنت ابن وابن ابن) من الزوج األول مث مات الزوج
عن زوجة وأم وأختني ألب وأخ ألم
4

12

زوج

4/1

1

3

بنت

2/1

2

6

30

1

1

5

2

10

بنت ابن
ابن ابن

عصبة

عالت إىل

15

60

تويف

زوجة

4/1

3

3

3

أم

6/1

2

2

2

أختني ألب 3/2

8

8

8

6/1

2

2

2

أخ ألم
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 - 3مات وترك زوجة وجدة وثالثة أشقاء وشقيقة مث توفيت الزوجة عن زوج وابن
وبنت مث ماتت الشقيقة عن جدهتا وثالثة أشقاء.
4
12

12

زوجة

4/1

3

3

جدة

6/1

2

ع

7

 3أشقاء
شقيقة

9
4

6

48

432 18

توفيت

2

8

72

6

24

216

1

4
زوج
ابن
بنت

4/1
ع

توفيت

1

3

27

2

6

54

1

3

27
جدة

6/1

1

3

6

 3أشقاء

ع

5

15

30

نقدم المالحظات التالية
 .1إذا كانت النسبة موافقة بني سهام امليت الثاين وأصل مسألته فنضع وفق السهام
فوق الفريضة الثانية ووفق الفريضة الثانية فوق الفريضة األوىل ونضربه فيها والنتيجة هي
اجلامعة.
 .2أما إذا كانت النسبة تباين بني سهام امليت الثاين وأصل مسألته وضعت سهام

امليت الثاين فوق فريضته وأصل املسألة الثانية وفوق املسألة األوىل ويضرب يف بعض والنتيجة
هي اجلامعة ،مث نضرب كما فوق الفريضة األوىل يف سهام ،وسهام الفريضة الثانية فيما
فوقها ،مث جنمع احلاصل ،فإن كان مساويا للجامعة فالعمل صحيح واأل فهو فاسد.

 .3قد يكون أكثر من جامعة وذلك ملوت أكثر من شخص فنسلك حينئذ نفس

العمل.

مثال  : 1مات عن زوج بنت وأم مث مات الزوج عن زوجة وأبوين مث ماتت البنت

عن ابنني وبنت وجدة.
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2
4 12
زوج 4/1

3

بنت 2/1

6

6/1

2

أم

6

16 4

1
3

4

3
32 6

16 4
تويف

3 2/1

3

9

9

1 6/1

1

3

3

6

زوجة

4/1

1

1

2

أب

ع

2

2

4

3/1ب 1

1

2

أم

توفيت

ابنني
بنت

15 5

ع

جدة 1 6/1

3

مثال  : 2مات عن أبوين وزوجة و مخس بنات مث مات األب عن زوجة وأخت ش
وأخت ألم وابن أخ ش.
3

5

27

135

12

أب

6/1

4

20

أم

6/1

4

20

60

زوجة

8/1

3

15

45

5بنات

3/2

16

80

240

405

تويف

زوجة

4/1

3

15

أخت ش

2/1

6

30

أخت ألم

6/1

2

10

ابن أخ ش

ع

1

5

د  :مثال على التباين
ألم

.1ماتت عن زوج وأبوين وبنتني ،مث مات الزوج عن أخت شقيقة وأم وزوجة وأخ
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3

13
12

13

195

12

15

زوج

4/1

3

3

أب

6/1

2

2

26

أم

6/1

2

2

26

بنتني

3/2

8

8

104

تويف

أخت ش 2/1

6

6

18

أم

6/1

2

2

6

زوجة

4/1

3

3

9

أخ ألم

6/1

2

2

6
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المطلب الثاني  :التنزيل أو الوصية الواجبة
الفرع األول  :مفهوم التنزيل

أوال  :تعريف التنزيل:

أ  :لغة تطلق كلمة التنزيل يف اللغة على احللول و االحندار من أعلى إىل أسفل و
()1

على رتبة اإلنسان بني القوم .

ب  :اصطالحا هو حلول األحفاد الغري الوارثني أو األسباط حمل أصلهم جربا سواء
()2

كانوا أباء أو أمهات على فرض حياهتم يف أخذ مناهبم من تركة اجلد أو اجلدة .

ثانيا  :أصحاب الحق في التنزيل جتب هذه الوصية يف ثالث صور التالية  ،من
()3
خالل نص املادة  169من قانون األسرة اجلزائري .
أ  :إذا مات الشخص موتا حقيقيا ذكرا أو أنثى يف حياة أصله (أبيه وأمه) وترك
أوالدا فإهنم يستحقون التنزيل يف تركة جدهم أو جدهتم.

ب  :إذا مات الشخص موتا حكميا فإن أوالده جتب هلم الوصية باعتبار أهنم أوالد
شخص مات حبكم القضاء يف حياة أصله.

ج  :إذا مات الشخص مع أصله يف وقت واحد فال توارث بينهما فيجب التنزيل
لألحفاد الذين مل يرث أصلهم من أصله.
نقدم المالحظات التالية

 .1الفرع الذي يستحق التنزيل إذا كانوا أحفاد أبناء البنات استحقوا التنزيل يف
أحفاد الطبقة األوىل ،أما أحفاد أبناء األبناء فمهما نزلوا.
 .2التنزيل يقسم بينهم تقسيم املرياث للذكر مثل األنثيني هذا إذا كانوا من أصل
( )1لسان العرب  656/11خمتار الصحاح ص .586
( )2التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  ،أمحد دغيش  ،دار هومة للنشر و التوزيع  2009 ،ص  -- 74الوصية و املرياث
يف قانون األسرة اجلزائري  ،بن شويخ الرشيد  ،دار اخللدونية  ،الطبعة األوىل  2008 ،ص . 51
( )3قانون األسرة املادة . 169التنزيل يف قانون األس رة اجلزائري  ،بشور فتيحة  ،جملة معارف  ،قسم العلوم القانونية ،
السنة التاسعة  ،العدد  18جوان  .2015ص .132
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واحد أما إذا كانوا من أصني فإنه يقسم بينهم بالتساوي .

 .3إذا تعددت الفروع بتعدد أصوهلا واختلفت قربا وبعدا من صاحب الرتكة فإن
األقرب حيجب األبعد إذا كان فرعا له وال حيجب فرع غريه ألن التنزيل جيب ملستحقه يف
الطبقة األول مث ينتقل إىل أوالده.
الفرع الثاني  :شروط التنزيل و مقداره

أوال  :شروط التنزيل إن التنزيل جيب أن تتوفر فيه أوال شروط املرياث إضافة إليها
()1

الشروط التالية .

أ -أن ال يكون ذلك الفرع وارثا من صاحب الرتكة  ،فإذا كان ورثا ال يستحق
التنزيل ألنه تعويض عن احلرمان من املرياث .
ب -أال يكون املتويف قد أعطى ذلك الفرع بغري عوض ما يساوي مقدار التنزيل .

ت -أال يكون املتوىف قد أوصى ألحفاده و أسباطه مقدار ما يستحقون بالتنزيل .

ث -أال يكون الفرع قد ورث من أصله مقدار ما يرثه األب أو األم من أصلهما
حسب املادة  172من قانون األسرة اجلزائري .
ثانيا  :مقدار الوصية الواجبة أو التنزيل

أ  :أال تزيد على الثلث ألن املقدار الذي خصصه اهلل للوصية الثلث.
ب  :أن تنفذ على أساس أهنا وصية ال مرياث ،والوصية تنفذ من كل الرتكة.
ج  :أن تكون مبقدار نصيب األصل املتويف يف حياة أصله ،ألن الفرض أن يأخذ
نصيب أصله لو كان حيا وال تزيد عليه.
الفرع الثالث :حقيقة التنزيل

أوال  :حقيقة التنزيل أو الوصية الواجبة عن الميراث
فهذه الوصية ليست وصية خالصة وليست مرياثا حقيقا و ليست مثل الوصية
()2
االختيارية ولكنها تشبه املرياث يف أشياء مع بعض خصائص الوصية.
( )1التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  ،دغيش ص  -- 164التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  ،بشور فتيحة ص 128
( )2الوصية الواجبة يف الشريعة اإلسالمية و قانون األسرة اجلزائري  ،الطالبة شفيقة حابت  ،رسالة ماجستري  ،كلية أصول
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أ  :أوجه التشبه بين التنزيل و الميراث
 أن كل منهما خالفة إجبارية تثبت ملستحقها بقوة الشرع و القانون. -فهي ال حتتاج إىل قبول مثل املرياث فتثبت لإلنسان مبجرد املرياث .

 فهي ال ترد بالرد مثل املرياث كما حددنا يف الشرط األول خالفة اإلجبارية . فهي تقسم قسمة املرياث للذكر مثل حظ األنثيني حىت لو أوصى امليت خبالفذلك .

 تثبت ملستحقيها مبجرد الوفاة مثل املرياث .ب  :أوجه الخالف بين التنزيل و الميراث
ـ ـ ـ املرياث يثبت ابتداء تلقائيا مبجرد الوفاة من غري أن يكون تعويض  ،اما التعويض

فيثبت تعويضا للفرع أو السبط عن ما فاته مبوت أصله .

ـ ـ ـ التنزيل يصبح ال معىن له إذا أعطى اجلد ألحفاده أو أسباطه عوضا عن ما

يستحقونه مبوت أصلهم خبالف املرياث ال تلغي اهلبة حق اإلنسان يف املرياث .

ـ ـ ـ يف املرياث أن الفرع حيجب فرعه و فرع غريه من املرياث  ،بينما يف التنزيل ال

حيجب إال فرعه أما فرع غريه ال حيجبه .
ـ ـ ـ يف املرياث أوال البنات من ذوي األرحام يرثون عن طريقه  ،بينما يف التنزيل أوال
البنات من الدرجة األوىل يأخذون التنزيل .
ـ ـ ـ التنزيل مقدم على الوصايا اختيارية و املرياث  ،بينما يف احلاالت العادية تقدم
الوصايا على املرياث .

ثانيا  :حقيقة التنزيل أو الوصية الواجبة عن الوصايا االختيارية
أ  :أوجه التشبه بين التنزيل و الوصية االختيارية

الورثة .

ـ ـ ـ أن كال من التنزيل و الوصية االختيارية يتفقان يف عدم جتاوز الثلث إال مبوافقة
ـ ـ ـ ال ينفذان إال بعد موت املوصي أو املنزل سواء كانت الوفاة حقيقية أو حكمية .

الدين  ،جامعة اجلزائر  ، 2010/2009 ،ص  -- 180التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  ،بشور فتيحة ص . 141
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ـ ـ ـ يتم التنزيل و الوصية االختيارية بعد حقوق التجهيز و قضاء الديون .
ب  :أوجه الخالف بين التنزيل و الوصية االختيارية
ـ ـ ـ التنزيل مقيد للحفدة أو األسباط أما الوصية االختيارية فهي مطلقة .

ـ ـ ـ ـ التنزيل يكون بقوة القانون و ينفذ من دون إرادة املتوىف خبالف الوصية تكون
بإرادة املوصي .
ـ ـ ـ ـ التنزيل يتم القبول به و ال يكون حق الرفض من قبل املنزل له خبالف الوصية فإن
املوصي له حق الرد .
ـ ـ ـ ـ التنزيل و الوصية يكونان يف حدود الثلث و األولوية للتنزيل إذا ضاق الثلث .
الفرع الرابع  :طريقة حل مسائل التنزيل

أوال  :كيفية الحل

أ  -التأكد من توفر الشروط العامة يف املرياث و الشروط اخلاصة بالتنزيل .
ب  -يفرض الولد املتويف يف حياه أصله وتقسم الرتكة على الورثة بوصفه وارثا معهم
ملعرفة نصيبه من الرتكة ويكون نصيبه لفرعه بشرط أال يزيد عن الثلث.

ج  -خيرج من الرتكة ذلك النصيب إذا كان الثلث فأقل مث يقسم على ورثته للذكر

مثل حظ األنثيني.

د  -إن تعددت الطبقات انتقل مرياث كل طبقة إىل فروعها على أن حيجب كل

أصل فرعه دون فرع غريه.
ه  -يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة املوجودين قسمة مرياث بوصفه تركة.
ثانيا  :أمثلة على طريقة حل مسائل التنزيل

مثال  1مات و ترك زوجة و أم و ثالث بنات و أخ ألب و بنت ابن مات أبوها
يف حياة جدها .

الحل األول نفرض االبن حي
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5
24

120

120

زوجة

8/1

3

15

15

أم

6/1

4

20

20

عصبة

17

85

م باالبن

----

----

 3بنات
ابن
أخ ألب

نصيب ابن  34و هو أقل من
 3/1الرتكة

51
34

الحل الثاني يشمل الورثة املوجودين .
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مثال  2مات عن زوجة و أب و أم و بنت و ابن و بنت ابن و ابن ابن مات
أبومها يف حياة جدمها .

الحل األول على فرض االبن املتوىف حي
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13
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الفرع الخامس  :التنزيل و الرد و الوصية االختيارية
أوال  :التنزيل و الرد إذا كانت املسألة ردية كذلك يستفيد املنزل من الرد .

()1

مثال الرد مات و ترك زوجة و أم و بنت و بنت بنت ماتت أمها يف حياة أبيها .
الحل األول بفرض البنت حية
24

8
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3

1
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4

7
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40
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5
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5
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1

1
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4

4

28

14
14

بنت
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الحل الثاني بقية الورثة
24

8

زوجة

8 /1

3

1

أم

6 /1

4

7

بنت

2 /1

12

6

4

32
4

6 /1

1

1

1

2 /1

3

3

21

ثانيا  :التنزيل و الوصية االختيارية
إذا اجتمع يف املسألة مرياث و تنزيل و وصية اختيارية  ،جيب تنفيذ التنزيل و الوصية
االختيارية بشرط عدم جماوزة الثلث  ،و يف الثلث نبدأ بالتنزيل إذا باق شيء ننفذ الوصية مبا
( )1التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  ،بشور فتيحة ص 139
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()1

تبق من الثلث نتبع االجراءات التالية .
ـ ـ ـ أال يتجاوز مقدار التنزيل و الوصية ثلث الرتكة .
ـ ـ ـ حندد مقدار الوصية االختيارية ألهنا تكون قبل املرياث و الباقي عنها يف الرتكة
يكون للمرياث .
ـ ـ ـ حندد مقدار التنزيل و نستخرجه من الرتكة .
ـ ـ ـ بعد فرز ثلث الرتكة و استخراج منه التنزيل  ،الباقي يف الثلث له ثالث
احتماالت.
ـ ـ أن يفي الباقي باستخراج الوصية االختيارية و بذلك الثلث يفي بالتنزيل و
الوصية .
ـ ـ أن يكون التنزيل أكثر من الثلث و بالتايل الثلث يستخرج منه التنزيل فقط أما
الوصية مل يبقى هلا شيء .
ـ ـ ـ أن يبقى بعد التنزيل شيء من الثلث و يكون مقار الوصية حىت و لو مل يفي هبا
كلها إذا تعددت نطبق احملاصة على هذا الباقي أي بالنسبة .
ـ ـ ـ بعد حتديد الثلث و استخراج منه التنزيل و الوصية الباقي للورثة .
مثال مات عن أم و بنتني و ابن و ابن ابن و أوصى ألخته الشقيقة ب  6/1الرتكة

 ،و قدت الرتكة ب  2592000دينار جزائري  .فمقدار الوصية 432000دينار .
ـ ـ ـ مقدار الورثة 2160000=432000 -2592000دينار مبا فيها التنزيل .
6
6/1

أم
1

بنت

1

بنت

2

ابن

2

ابن

ع

6

36

36

2160000

1

6

6

360000.

5

300000

5

300000

10

600000

5

30

10

 600000نصيب احلفيد ( التنزيل )

( )1الوصية الواجبة يف الشريعة اإلسالمية و قانون األسرة اجلزائري ص  -- 231التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  ،بشور
فتيحة ص .141
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نصيب التنزيل و الوصية هو .1032000=432000 +600000
ثلث الرتكة = .864000
نصيب التنزيل و الوصية أكثر من الثلث و عليه نستخرج التنزيل أوال و ما بقي عن
الثلث للوصية  264000 =600000 -864000هو مبلغ الوصية .
أما مبلغ املستحق للورثة بعد إخراج الثلث هو 1728000د
أم
 1بنت
 1بنت
 2ابن

6/1

4
6
1

24
4

ع

5

20

24
4
5
5
10
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المبحث الثاني عشر
توريث ذوي األرحام

المبحث الثاني عشر  :توريث ذوي األرحام
المطلب األول  :المراد بذوي األرحام
الفرع األول  :تعريف ذوي األرحام

()1

أوال  :في اللغة إن أصل األرحام يف اللغة رحم و يطلق على الرقة والعطف والرأفة ،
و مجعها أرحام و تطلق على عالقة القرابة بني األفراد و منها قوله تعاىل َ واتَّ ُقوا اللَّهَ
ِ
َّ ِ
ام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَأي ُك أم َرقِيبًا .)2( 
اءلُو َن بِه َو أاأل أَر َح َ
سَ
الذي تَ َ

ثانيا  :في االصطالح ختتلف كلمة األرحام بني التعريف اللغوي و االصطالحي يف

العموم و اخلصوص ففي التعريف اللغوي كلمة عامة تشمل كل أقارب اإلنسان أما يف
()3
اصطالح الفرضني فهي خاصة باألقارب الذين ال يرثون ال بالفرض و ال بالتعصيب .
الفرع الثاني  :خالف الفقهاء في توريث ذوي األرحام

أوال  :حاالت توريث ذوي األرحام
أ  :أن ذوي األرحام ال يرثون إذا كان للميث وارث بالفرض أو التعصيب .
ب  :أهنم حيجبون جبميع الورثة سواء ورثوا بالفرض أو التعصيب إال الزوج و الزوجة .

ج  :إذا انعدم الورثة بالفرض أو التعصيب أو ذوي األرحام فإن مأل الرتكة بيت املال .
د  :اختلف الفقهاء يف تورث ذوي األرحام إىل ثالثة أقوال.
ثانيا  :أقوال الفقهاء في تورث ذوي األرحام  ،اختلفوا يف توريثهم إىل أربعة أقوال .
أ  :بتوريث ذوي األرحام بشرطني انعدام أصحاب الفروض و انعدام العصبة وهم

مقدمون على بيت املال .
و هو قول كبار الصحابة منهم سيدنا عمر يف أصح األقوال عنه و علي و عبد بن
مسعود و أيب عبيدة بن اجلراح و معاذ بن جبل و أيب درداء ر ضي اهلل عنهم  ،و كبار
( )1لسان العرب  – 230/12تاج العروس .225/32
( )2سورة النساء اآلية .1
( )3البحر الرائق  – 577/8رد احملتار على در املختار  -- 791/6املبدع يف شرح املقنع  ،إبراهيم بن حممد ابن
مفلح (املتوىف 884هـ)  ،دار الكتب العلمية ،لبنان  ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ  1997 /م  – 380/5 ،املغين
 – 317/6الفرائض عبد الكرمي الالحم  ،ص .198
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التابعني قال به القاضي شريح و عمر بن عبد العزيز و عطاء و طاووس و علقمة و مسروق
()1
و هو ما ذهب إليه احلنفية و احلنابلة و متأخري املالكية و الشافعية .
ب  :ال يرث ذوو األرحام بأي حال فإذا انعدم الورثة مطلقا من أصحاب الفروض أو

العصبة فإن املال يؤول إىل بيت املال مطلقا مباشرة .
و هو ما ذهب إليه بعض الصحابة منهم زيد بن ثابت و ابن عمر و رواية عن سيدنا
عمر رضي اهلل عنهم و ذهب إليه من التابعني الزهري و األوزاعي و سعيد بن املسيب و
سعيد بن جبري و أبو ثور و ابن جرير و هو قول مال و الشافعي و مجهور املتقدمني من
()2
املالكية و الشافعية .
ج  :قالوا بتوريث ذوي األرحام بشرط عدم انتظام بيت املال  ،فإذا كان منتظم فال

يرثون بل يذهب املال إىل بيت املال .
()3
و هذا القول هو املفيت به عند الشافعية .
د  :ال يرث من ذوي األرحام إال اخلال فقط  ،و هو اختيار اإلمام الشنقيطي يف
()4

أضواء البيان .

المطلب الثاني  :أصناف ذوي األرحام و طريقة توريثهم عند الفقهاء
الفرع األول  :أصناف ذوي األرحام
اختلف الفقهاء يف تعداد ذوي األرحام الذين هلم احلق يف املرياث فمنهم من توسع و
( )1رد احملتار  – 791/6حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -- 468/4البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ،أبو
احلسني حيىي بن أيب اخلري الشافعي (املتوىف 558هـ)  ،حتقيق قاسم حممد النوري  ،دار املنهاج  ،جدة  ،الطبعة األوىل،
 1421هـ 2000 /م  – 13/9 ،الرحبية املاريديين ص  – 168العذب الفائض  – 16/2الفوائد اجللية ص
.122
( )2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  – 468/4الرحبية املاريديين ص  – 168العذب الفائض 17/2
( )3حاشية الدسوقي  -- 468/4البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  – 13/9املغين  – 82/9العذب الفائض
.17/2
( )4أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  ،حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي (املتوىف 1393هـ)  ،دار الفكر
للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  1415 ،هـ  1995 /مـ .498/2 ،
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()1

منهم ضيق جمال أصنافهم  ،و هم كالتايل .
أوال  :الصنف األول فروع الميت

و هم كل من ينتمي إىل امليت بواسطة أنثى و يشمل أوالد البنات و أوالد بنات
البنني و إن نزلوا و األوالد تشمل الذكور و اإلناث  ،و يسمى هذا الصنف جبهة البنوة .
ثانيا  :الصنف الثاني أصول الميت

و هم كل من ينتمي إىل امليت بواسطة أنثى سواء كانوا رجاال أو نساء  ،و الضابط
يف حتديد أصول امليت بالنسبة للرجال فهم كل جد يتوسط بينه و بني امليت أنثى  ،أما
النساء فهم كل جدة توسطت جبد غري وارث و كذل كل جدة غري وارثة .
ثالثا  :الصنف الثالث فروع أبوي الميت

و هم كل من ينتمي إىل امليت عن طريق أبويه ( األب و األم ) و يشمل اآليت .
أوالد األخوات مطلقا سواء شقيقات أو ألب أو ألم و إن نزلوا .
بنات اإلخوة مطلقا و إن نزلوا أشقاء كانوا أو ألب .
أوالد اإلخوة ألم و إن نزلوا مطلقا .
رابعا  :الصنف الرابع فروع أحد أجداد الميت أو جداته
و هم كل من ينتمي إىل امليت عن طريق أحد أجداده أو جداته و ال يرث بالفرض
أو التعصيب و يسمى هذا الصنف جهيت العمومة و اخلؤولة و يشمل اآليت .
األعمام و العمات ألم مطلقا .
األخوال و اخلاالت مطلقا .
أوال األعمام و العمات ألم و أوالد األخوال و اخلاالت مطلقا و أوالدهم و إن
نزلوا .
بنات أعمام أيب امليت األشقاء أو ألب و أوالدهم مطلقا .

( )1مرياث ذوي األرحام يف الفقه اإلسالمي  ،حواء بنت حممد بن عبد اهلل العبد اهلل  ،رسالة ماجستري جامعة املل
سعود  1418 ،ص  -- 93مرياث ذوي األرحام أحكامه و طرقه يف الفقه اإلسالمي  ،ناصر بن حممد بن مشري
الغامدي  ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات اإلسالمية  ،العدد  48ذو احلجة  1430ص .496
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كل قريب من جهة األب أو األم ليس بوارث مطلقا .
الفرع الثاني  :طريقة توريث ذوي األرحام

اختلف الفقهاء يف طريقة توريثهم إىل ثالثة طرق .

أوال  :طريقة أهل الرحم

()1

اعتمدت هذه الطريقة على عاملني .
أن ذوي األرحام متساوون يف قرهبم للميت قربيهم و بعيدهم ذكرهم و أنثاهم  ،ألن
سبب اإلرث الرحم .
توزع عليهم الرتكة بالتساوي بني القريب و البعيد و الذكر و األنثى و يسمون بأهل
التسوية  ،و هي أسهل طريقة لكن غري معتمدة عند الفقهاء ملخلفتها العقل و املنطق و
مقاصد الشريعة فهي مرتوكة ال يعمل هبا .
و أشهر من قال هبذه الطريقة حسن بن ميسر و نوح بن ذراح رمحهم اهلل .
ثانيا  :طريقة أهل التنزيل

تقوم هذه الطريقة على تنزيل ذوي األرحام منزلة من يدلون به .

أ  :أصحاب هذه الطريقة و هي طريقة سيدنا علي و عبد اهلل بن مسعود رضي
اهلل عنهم من الصحابة و هبا أخذ محاد و ابن أيب ليلي و علقة و الثوري و هي ما ذهب
()2
إليه اإلمام أمحد و متأخرو املالكية و الشافعية .
ب  :أدلة أصحاب هذه الطريقة

احلَ َس ِن ،أ َّ
ث
و استدلوا مبا روى عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم َ .ع ِن ح
َن عُ َمَرَ وَّر َ
()3
ث. 
أخالَةَ َوال َأع َّمةَ ،فَ َوَّر َ
أخالَةَ الثُّلُ َ
ث ال َأع َّمةَ الثُّلُثَ أي ِنَ ،وال َ
ال َ
( )1املبسوط  – 4/30الفقه اإلسالمي و أدلته  -- 7857/10مرياث ذوي األرحام يف الفقه اإلسالمي ص 117
 -مرياث ذوي األرحام أحكامه و طرقه يف الفقه اإلسالمي ص .512( )2املغين  -- 319/6مرياث ذوي األرحام أحكامه و طرقه يف الفقه اإلسالمي ص -- 513
( )3الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  ،أبو بكر بن أيب شيبة( ،املتوىف 235هـ)  ،حتقيق كمال يوسف احلوت ،
مكتبة الرشد – الرياض  ،الطبعة األوىل 249/6 ، 1409 ،رقم  ، 31121و صححه الشيخ األلباين يف إرواء
الغليل  142/6رقم 1702
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ٍ
بم أن ِزلَ ِة أاأل ِ
أخالَةُ بِ َم أن ِزلَ ِة أاأل ُِّم ،
َب َ ،وال َ
و هو مروي َع ِن ابح ِن َم حسعُود  ،قَ َال :ال َأع َّمةُ َ
ث بِ َها إِ َذا لَ أم يَ ُك أن
ت أاأل ِ
َخ بِ َم أن ِزلَ ِة أاأل ِ
َخ َ ،وُك ُّل ِذي َرِح ٍم يَ أن ِز ُل بِ َم أن ِزلَِة َرِح ِم ِه  ،الَّتِي يَ ِر ُ
َوبِأن ُ

َوا ِر ٌث ذُو قَ َرابٍَة.)1( 

و استدلوا باملعقول أنه عند انعدام الورثة فلم يبق إال أن يديل ذو الرحم مبن يديل به
()2
فيثبت به االستحقاق فيكون نصيب كل أصل لفروعه كما لو كان حيا .
ج  :قواعد توريث ذوي األرحام على طريقة أهل التنزيل

()3

نتبع القواعد التالية يف توريث ذوي األرحام على طريقة أهل التنزيل .
 : 1تنزيل كل ذي رحم منزلة أصله الذي يتصل به إىل امليت .
 : 2بعد التنزيل يعترب السبق إىل امليت أوىل مطلقا عند مجيع املذاهب إل احلنابلة .
 : 3إذا تساو يف اإلدالء يقسم املال بينهم حسب إرثهم منه إما بالفرض أو
التعصيب أو هبما معا أو بالفرض و الرد .
ثالثا  :طريقة أهل القرابة

أ  :سبب التسمية ألن هذه الطريقة تقوم توريث ذوي األرحام على درجة قرهبم من
امليت  ،فيقدم األقرب من األصناف السابقة دون اعتبار للمدىل به .

ب  :أصحاب هذه الطريقة هم احلنفية و رواية عن اإلمام أمحد رمحهم اهلل .

()4

ج  :أدلة هذه الطريقة استدل أصحاب هذه الطريقة مبا ورد عن بعض الصحابة و
املعقول .
ما روي عن سيدنا عمر و عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما من أهنما أعطا
العمة الثلثني و اخلالة الثلث  ،ألن العمة تدىل باألب و هو يرث بالفرض و التعصيب
( )1املصنف  ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (املتوىف 211هـ)  ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي  ،اجمللس
العلمي ،اهلند  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،الطبعة الثانية 283/10 ، 1403 ،رقم .19115
( )2املبسوط . 5/30
( )3العذب الفائض  – 23/2الكنوز املالية ص  -- 177املغين  -- 320/6مرياث ذوي األرحام يف الفقه
اإلسالمي  ،ص .122
( )4املبسوط  -- 4/30السراجية  – 167 ،العذب الفائض .18/2
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ِب َع حن َعلِ ٍّي َر ِضي اللَّهُ َعحنهُ أ َّ
َن ابحـنَةَ ِاالبحـنَ ِة أ حَوَىل ِم حن ابحـنَ ِة
َّعِ ُّ
و كذل ما روي الش ح
َ
()1
ِ
حاأل ِ
َن َم حذ َهبَهُ َكم حذ َه ِ
يل َعلَى أ َّ
ب أ حَه ِل الح َقَرابَِة ،فهي أقرب منها فقدمت عليها .
ح
َ
ُخت فَـ ُه َو َدل ٌ
و استدلوا من املعقول بأن استحقاق ذوي األرحام يكون مثل التعصيب فيطبق عليه
()2
قواعد التعصيب فيكون التقدمي عن طريق الدرجة مث الدرجة مث األقوى قرابة .
ج  :قواعد توريث ذوي األرحام على طريقة أهل القرابة نتبع يف توريثهم

اخلطوات التالية .

()3

 : 1أربعة أصناف السابق ذكرها يرتبون ترتيب العصبة يف اإلرث و يكون الرتتيب

يف كل جهة قربا و بعدا و قوة من امليت  ،فال يرث أحد من اجلهة املوالية إال إذا انعدم
أصحاب اجلهة السابقة .

 : 2إذا كان من ذوي األرحام فرد واحد يأخذ املال كله أو الباقي بعد أحد الزوجني

مثل العاصب .

مثال  :لو مات إنسان عن بنت أخت فاملال كله هلا.

لو مات إنسان عن بنت عم و زوجة فالزوجة تأخذ الربع كامال و ثالثة
أرباع الباقية لبنت العم .
 : 3إذا كان ذوي األرحام متعددين  ،إما ان يكون من جهات خمتلفة أو من جهة
واحدة .
 : 1 . 3من جهات خمتلفة يكون التقدمي الصنف األول مث الثاين مث الثالث مث الرابع
.

مثال  :لو مات إنسان عن بنت بنت و خالة فاملال كله لبنت البنت و ال شيء

للخالة ألن البنوة مقدمة على العمومة و اخلؤولة .
لو مات إنسان عن بنت ابن ابن أخت و عمة شقيقة فاملال كله لألوىل و ال
( )1املبسوط . 5/30
( )2املبسوط  – 5/30الفوائد الشنشورية ص . 167
( )3البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -- 578/8رد احملتار على الدر املختار  – 792/6املبسوط  – 6/30العذب
الفائض  -- 27/2اخلالصة يف علم الفرائض ص  – 559التحقيقات املرضية ص 274
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شيء للثانية ألن األخوة مقدمة على العمومة .

 : 2 . 3من جهة واحدة و درجاهتم خمتلفة يقدم أقرهبم إىل امليت و لو كان أنثى .
مثال  :لو مات إنسان عن بنت بنت و ابن بنت ابن فالنال كله لبنت البنت و ال

شيء البن بنت االبن ألن بنت البنت أقرب درجة للميت .
لو مات إنسان عن أب ألم و أيب أم أب فاملال كله لألول ألنه أقرب درجة
للميت و ال شيء للثاين .
 : 3 . 3من جهة واحدة و دراجاهتم واحدة يقدم األقوى قرابة .

مثال  :لو مات إنسان عن بنت أخ شقيق و بنت أخ ألب و بنت أخ ألم فاملال

كله لبنت األخ الشقيق ألهنا أقوى قرابة للميت .
لو مات إنسان عن عمة ألب و عمة ألم فاملال كله للعمة ألب ألهنا أقوى
من العمة ألم .
 : 4 . 3إذا كانوا جهة واحدة و درجة واحدة و قوة واحدة يقدم من يديل إىل

امليت بوارث بالفرض أو التعصيب على من يديل بغري وارث .

مثال  :لو مات إنسان عن بنت عم شقيق و بنت عمة شقيقة فاملال كله لألوىل و

ال شيء للثانية ألن األوىل أدلت بوارث و الثانية بذي رحم .
لو مات إنسان عن أيب أم أم األم و أيب أم أب األم فاملال كله لألول ألنه
يديل بذي فرض و ال شيء للثاين ألنه يديل بذي رحم .
 : 5 . 3إذا تسووا يف اجلهة و الدرجة و القوة و اإلدالء فاإلرث بينهم بالتساوي

إذا كانوا ذكورا فقط أو إناث فقط و إن كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ األنثيني .

مثال  :لو مات إنسان عن أيب أم أيب األب و أيب أم أم األب فاملال بينهم مناصفة
الحتادهم يف اجلهة و الدرجة و القوة و اإلدالء بوارث .
لو مات إنسان عن خال شقيق و خالتني شقيقتني فاملال بينهما للذكر مثل
حظ األنثيني الحتادهم يف اجلهة و الدرجة و القوة و اإلدالء بوارث .
لو مات إنسان عن عم ألم و عمة ألم فاملال بينهما للذكر مثل حظ األنثيني
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الحتادهم يف اجلهة و الدرجة و القوة و اإلدالء بوارث .
 : 4تطبق هذه القاعدة على الصنف الثاين و الرابع أن ذوي األرحام من جهة
()1
األب يستحقون الثلثني و من جهة األم الثلث حسب القواعد العامة .
الفرع الثالث  :الترجيح و أسبابه

أوال  :الترجيح من خالل الدراسة و البحث يتنب أن طريقة أهل التنزيل هي
الراجحة ألهنا أسهل و أيسر على اجملتهد و هي مذهب اإلمام امحد و املتأخرين من فقهاء
املالكية و الشافعية و رضي اهلل عن اجلميع .
ثانيا  :أسباب الترجيح

()2

مت ترجيح طريقة التنزيل ألسباب التالية .

أ  :طريقة التنزيل هي عمل قضاء الصحابة رضوان اهلل عليهم .

ب  :ذوي األرحام هم قرع يف املرياث من غريهم من الورثة  ،فوجب إحلاقهم مبن
هم فره هلم إرثا و حجبا .
ج  :تعترب طريقة التنزيل أقرب إىل القياس من طريقة القرابة  ،ألهنا تنزل ذي الرحم
منزلة من يديل به مث يعامل على أساس أنه هو و يف هذا متام العدل و املساواة بني ذوي
األرحام يف توزيع الرتكة .
د  :أهل القرابة حيصون املرياث يف جهة واحدة قياسا على التعصيب و هذا منايف

لقواعد املرياث ال دليل عليه .

الفرع الرابع  :مسائل فقهية في ميراث ذوي األرحام

أوال  :العول

()3

العول يف مسائل ذوي األرحام اختلف فيه بني أصحاب طريقتني التنزيل والقرابة .

( )1العذب الفائض  -– 33/2الفوائد الشنشورية ص  --166التحقيقات املرضية ص  – 273املواريث يف
الشريعة اإلسالمية  ،حسنني خملوف ص . 136
( )2اخلالصة يف علم الفرائض ص  -- 565مرياث ذوي األرحام أحكامه و طرقه يف الفقه اإلسالمي ص . 544
( )3اخلالصة يف علم الفرائض ص .565
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طريقة القرابة ال عول فيها .
أما طريقة التنزيل فيها عول واحد و هو األصل ستة و يعول إىل سبعة فقط  ،أما
األصل اثنا عشر و أربعة و عشرون فيهما أحد الزوجني و ليس من مسائل العول يف توريث
ذوي األرحام .
مثال على العول يف توريث ذوي األرحام .
مات و ترك خالة و بنتني أختني شقيقتني و بنتني أختني ألب وبنتني أختني ألم .
عند أهل التنزيل احلل كالتايل .
6

7

6/1

1

بنتني أختني شقيقتني 3/2

4

بنتني أختني آلم

3/1

2

بنتني أختني ألب

ال يرثان ـ الستغراق الثلثني من طرف أختني شقيقتني

اخلالة

عند أهل القرابة
ـ عند أيب يوسف رمحه اهلل املال كله لبنيت الشقيقتني و ال شيء للباقني .
ـ عند حممد بن احلسن رمحه اهلل .لبنيت الشقيقتني الثلثان أربعة و لبنيت األختني ألم
الثلث اثنان و ال شيء للباقني .
ثانيا  :أن يكون مع ذوي األرحام أحد الزوجين

توريث ذوي األرحام مع أحد الزوجني يشتمل على قواعد .

()1

أ  :اتفق الفقهاء أن ذوي األرحام ال يدخلون على الزوجني عوال و ال حجبا.

ب  :يرث ذوي األرحام ما فضل عن أحد الزوجني من غري حجب و ال عول ،
( )1الشرح الكبري على منت املقنع  ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي (املتوىف 682هـ)  ،دار الكتاب
العريب للنشر والتوزيع  – 127/7 ،التحفة اخلريية ص .221
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فيجعل أصل املسألة خمرج ( مقام ) فرض أحد الزوجني إما  2أو  4فيعطى نصيبه  ،و
الباقي يقسم على ذوي األرحام الذين معه و هذا حمل اتفاق بني كل من ورثهم مع أحد
()1
الزوجني  ،و إن احتاجت املسألة إىل التصحيح تصحح .
مثال  1 :ـ ـ مات عن زوجة و بنت بنت
4
زوجة

4/1

1

بنت بنت  /بنت

الباقي

3

 2ـ ـ ـ ماتت عن زوج و ثالثة أبناء أخت شقيقة
2/1

زوج

2

6

6

1

3

3

ابن أخت ش
ابن أخت ش

1
أخت ش

1

الباقي

3

ابن أخت ش

1
1

ج  :أن يكون مع أحد الزوجين مجموعة من ذوي األرحام .
ـ ـ يدلون إىل امليت بشخص واحد و إرثهم خيتلف .
ـ ـ يدلون إىل امليت بأكثر من شخص مع تساوي إرث كل مجاعة بالشخص الني
يدلون به .
ـ ـ ـ يدلون إىل امليت بأكثر من شخص مع اختالف إرث كل مجاعة بالشخص الني
يدلون به .
()2
احلل يكون عرب اخلطوات التالية .
( )1املغين  – 323/6التحقيقات املرضية ص  – 269الفرائض الالحم ص .208
( )2مرياث ذوي األرحام يف الفقه اإلسالمي ص  -- 166مرياث ذوي األرحام أحكامه و طرقه يف الفقه اإلسالمي
ص  – 529اخلالصة يف علم الفرائض ص .551
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 1نقسم املسألة إىل مسألتني مسألة بأحد الزوجني و الباقي منها  ،و الثانية
مسألة ذوي األرحام .

 2حنل املسألة األوىل مسألة أحد الزوجني حال كامال و الفروض احملتملة 2/1

للزوج أو  4/1للزوجة أو الزوجات  ،و يعطي أحد الزوجني نصيبه و تصحح املسألة إذا
كانت حتتاج إىل التصحيح و حنتفظ بالباقي بعد أخذ أحد الزوجني نصيبه لذوي األرحام .
 3حنل املسألة الثانية مسألة ذوي األرحام بغري أحد الزوجني حال كامال .

 4ننظر يف العالقة بني الباقي على نصيب أحد الزوجني و أصل املسألة الثانية
مسألة ذوي األرحام بغري أحد الزوجني فنجد احتمالني إما أن ينقسم الباقي على املسألة
الثانية أو ال ينقسم و يف هذا االحتمال الثاين إما أن جند العالقة توافق أو تباين بني الباقي
و أصل املسألة الثانية .

االحتمال األول أن ينقسم الباقي يف املسألة األوىل مسألة أحد الزوجني على أصل

املسألة الثانية مسألة ذوي األرحام .
جنعل أصل املسألتني أصل املسألة األوىل مسألة الزوجية و يعطى أحد الزوجني
نصيبه مث نقسم الباقي على أصل املسألة الثانية و احلاصل نضربه يف سهام الورثة من املسألة
الثانية الناتج هو نصيب الورثة من املسألة .
مثال  :مات و ترك زوجة و خال و ابين أخوين ألم

3

4
زوجة

4/1

1

خال
ابن أخ ألم
ابن أخ ألم

1
خال = أم

الباقي

3

4

ابن أخ ألم = أخ ألم
ابن أخ ألم = أخ ألم

6/1

1

3/1

2

1

1

1

1

1

1

االحتمال الثاني أن ال ينقسم الباقي يف املسألة األوىل مسألة أحد الزوجني على
أصل املسألة الثانية مسألة ذوي األرحام  ،و العالقة بني العددين إما توافق أو تباين .
الصورة األولى  :عالقة توافق نتبع اخلطوات التالية
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ـ ـ جند القاسم املشرتك األكرب بني الباقي على أحد الزوجني يف املسألة األوىل و أصل
املسألة الثانية مسألة ذوي األرحام  ،و نقسم العددين على القاسم املشرتك األكرب .
ـ ـ نضرب ناتج قسمة مسألة ذوي األرحام على القاسم املشرتك األكرب يف أصل
املسألة األوىل مسألة الزوجية  ،و النتيجة هي اجلامعة اليت تصح منها املسألتان .
ـ ـ نضرب سهام أحد الزوجني يف املسألة األوىل يف ناتج قسمة أصل املسألة الثانية
على القاسم املشرتك و الناتج هو نصيبهم يف املسألة .
ـ ـ نضرب سهام الورثة يف مسألة ذوي األرحام يف ناتج قسمة أصل مسألة أحد
الزوجني على القاسم املشرتك األكرب و النتيجة هي نصيب كل وارث يف املسألة .
و بذل ينتهي حل املسألة
مثال  :مات و ترك  3زوجات و خالة شقيقة و خالة ألب و خالتني ألم .
4

×3

زوجة
زوجة

4/1

1

زوجة

6

12

×2

÷ 2= 3

24

1

2

1

2

1

2

خالة ش

2/1

3

9

خالة ألب

6/1

1

3

1

3

1

3

خالة ألم

الباقي

3

9

خالة ألم

= أم

3/1

الصورة الثانية  :عالقة تباين
إذا كانت العالقة بني الباقي على أحد الزوجني و أصل املسألة الثانية مسألة ذوي
األرحام تباين نتبع اخلطوات التالية .
ـ ـ ـ نضرب أصل مسألة ذوي األرحام يف أصل مسألة أحد الزوجني  ،و الناتج هو
اجلامعة اليت تصح منها املسألتان .
ـ ـ ـ نضرب سهام أحد الزوجني يف أصل مسألة ذوي األرحام .
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ـ ـ ـ ـ نضرب سهام مسألة ذوي األرحام يف الباقي عن أحد الزوجني و بذل ينتهي
حل املسألة .
مثال  :مات عن زوجة و بنت أخت شقيقة و بنت أخت ألب و بنت أخت ألم.
4
زوجة

4/1

×5

1

بنت أخت ش
بنت أخت ألب
بنت أخت ألم

6

5
= أخت ش

الباقي

5

3

20

2/1

3 3

=أخت ألب 6/1

1 1

6/1

1 1

= أخت ألم
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×3

9

×3

3

×3

3

ال ـخـ ـ ـاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمة

الخاتمة
هذا ما تيسر يل كتابته و مجعه يف هذه املادة بعون اهلل و توفيقه لفائدة طلبة املاسرت

ختصص قانون األسرة .
يرتكه .

فالشريعة حترص على مجلة من النقاط يلتزم هبا اإلنسان يف حياته اجتاه املال الذي
ـ ـ منعت اإلنسان من اإلساءة إىل ماله مدة حياته و منعته أيضا من اإلساءة عند

وفاته أو بعدها .
ـ ـ فرضت على اإلنسان أن يعتىن بأهله يف حياته و أن يعتين هبم بعد وفاته بأن يرتك
هلم ما حيفظ هلم كرامتهم و عزهتم من ذل اإلعانة هلم .
ـ ـ كما منعت الفرد أو اجلماعة من التغيري يف أحكام املواريث بأي دافع أو حجة ألنه
يعترب تغيري نظام شامل للجانب املايل يف حياة اإلنسان .
يعتمد نظام املواريث  ،على الدقة و الوضوح العتماده على اجلانب التطبيقي  ،و
هو جمال مادة الرياضيات و بذلك يصبح ممتعا للدارس و اجملتهد  ،فال يليق بطالب احلقوق
أن يغفل عنه أو يستهني به .
و ركزت يف هذه املطبوعة على اجلانب العملي و خاصة يف مسائل الرد و اجلد و
اإلرث بالتقدير و الصلح و املناسخة و التنزيل فما من جزئية إال و ذكرت فيها مثال أو
مثالني .
و صلى اهلل على سيدنا حممد و على أله و صحبه و سلم تسليما
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القرآن الكريم
كتب التفسير
 .1أحكام القرآن  ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف 370هـ) ،
حتقيق حممد صادق القمحاوي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  1405 ،هـ.

 .2الجامع ألحكام القرآن  ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب (املتوىف 671هـ)  ،حتقيق
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش  ،دار الكتب املصرية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية1384 ،هـ
 1964م

 .3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ،حممد األمني بن حممد املختار

الشنقيطي (املتوىف 1393هـ)  ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 1415 ،
هـ  1995 /مـ .

كتب الحديث و شروحه

 .1الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار  ،أبو بكر بن أيب شيبة( ،املتوىف 235هـ)
 ،حتقيق كمال يوسف احلوت  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،الطبعة األوىل. 1409 ،

 .2المصنف  ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (املتوىف 211هـ)  ،حتقيق حبيب
الرمحن األعظمي  ،اجمللس العلمي ،اهلند  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،الطبعة
الثانية. 1403 ،

 .3الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
وأيامه = صحيح البخاري  ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،حتقيق حممد زهري بن ناصر
الناصر  ،دار طوق النجاة  ،الطبعة األوىل1422 ،هـ
 .4سنن الترمذي  ،حممد بن عيسى  ،الرتمذي( ،املتوىف 279هـ)  ،حتقيق بشار عواد
معروف  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  1998 ،م

 .5سنن الدارقطني  ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين (املتوىف 385هـ)  ،حتقيق شعيب
االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم  ،مؤسسة الرسالة،
بريوت  ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ  2004 ،م .
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 .6الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  ،أمحد بن عبد الرمحن بن
حممد البنا الساعايت (املتوىف  1378هـ)  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،الطبعة الثانية .

 .7منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى تحفة الباري  ،زكريا بن حممد بن أمحد
بن زكريا األنصاري ،املتوىف  926هـ  ،حتقيق سليمان بن دريع العازمي  ،مكتبة الرشد
للنشر والتوزيع ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية  ،الطبعة األوىل 1426 ،هـ /
 2005م .

 .8نيل األوطار  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (املتوىف 1250هـ) ،
حتقيق عصام الدين الصبابطي  ،دار احلديث ،مصر  ،الطبعة األوىل1413 ،هـ/
1993م.

كتب الفقه

 .1اإلجماع  ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  ،حتقيق أبو عبد األعلى
خالد بن حممد بن عثمان  ،دار اآلثار للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،الطبعة األوىل1425 ،
هـ  2004 ،م

 .2أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،زين
الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف 926هـ)  ،دار الكتاب اإلسالمي .

 .3أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك»  ،أبو بكر بن
حسن بن عبد اهلل الكشناوي (املتوىف  1397هـ)  ،دار الفكر ،بريوت  ،لبنان ،
الطبعة الثانية .

 .4أصول الفقه  ،حممد أبو زهرة  ،دار الفكر العريب .

 .5البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،زين الدين بن إبراهيم  ،املعروف بابن جنيم املصري
(املتوىف 970هـ)  ،دار الكتاب اإلسالمي .

 .6بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،أبو الوليد حممد بن أمحد رشد الشهري بابن رشد
احلفيد (املتوىف 595هـ)  ،دار احلديث  ،القاهرة 1425 ،هـ  2004 ،م.
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 .7بداية المحتاج في شرح المنهاج  ،بدر الدين أبو الفضل حممد بن أيب بكر األسدي
الشافعي ابن قاضي شهبة ( 874 / 798هـ)  ،دار املنهاج للنشر والتوزيع ،جدة ،
السعودية  ،الطبعة األوىل 432 ،هـ  2011 /م

 .8البيان في مذهب اإلمام الشافعي  ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري الشافعي (املتوىف

558هـ)  ،حتقيق قاسم حممد النوري  ،دار املنهاج  ،جدة  ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ/
 2000م .

 .9التاج واإلكليل لمختصر خليل  ،حممد بن يوسف أبو عبد اهلل املواق املالكي (املتوىف:
897هـ)  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994،م .
.10

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ،عثمان بن علي  ،فخر الدين الزيلعي

(املتوىف  743هـ)  ،املطبعة الكربى األمريية  ،بوالق ،القاهرة ،الطبعة األوىل1313 ،
هـ ،

 .11التجريد لنفع العبيد  ،حاشية البجريمي على شرح املنهج  ،سليمان بن حممد بن عمر
البُ َجْيـَرِم ّي املصري الشافعي (املتوىف 1221هـ)  ،مطبعة احلليب 1369 ،هـ 1950 /م.
تيسير علم أصول الفقه  ،عبد اهلل بن يوسف بن عيسى العنزي  ،مؤسسة الريان
ُ .12
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ  1997م.

 .13جامع بيان العلم وفضله  ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن
عاصم النمري القرطيب (املتوىف 463هـ)  ،حتقيق أيب األشبال الزهريي  ،دار ابن اجلوزي،
السعودية  ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ  1994/م.

 .14حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي
(املتوىف1230 :هـ)  ،دار الفكر .
 .15حاشية الرملي على أسنى المطالب تاج الدين الرملي  ،دار الكتاب العريب .

 .16الحق و الذمة و تأثير الموت فيهما  ،الشيخ علي اخلفيف  ،دار الفكر العريب ،
القاهرة  ،الطبعة األوىل .1431 ،

 .17الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده  ،د فتحي الدريين  ،مؤسسة الرسالة
بريوت  ،الطبعة الثالثة  1404 ،ه .
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 .18الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار  ،حممد بن علي بن حممد املعروف
بعالء الدين احلصكفي احلنفي (املتوىف 1088هـ)  ،حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم ،
دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002 -م.

 .19الذخيرة  ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف (املتوىف 684هـ)
 ،حتقيق حممد حجي و سعيد أعراب  ،حممد بو خبزة  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت
 ،الطبعة األوىل 1994 ،م .

 .20رد المحتار على الدر المختار  ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر الدمشقي احلنفي
(املتوىف 1252هـ)  ،دار الفكر ،بريوت  ،الطبعة الثانية1412 ،هـ 1992 ،م.
 .21روضة الطالبين وعمدة المفتين  ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي املتوىف
676هـ،حتقيق زهري الشاويش  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،عمان  ،الطبعة
الثالثة1412 ،هـ 1991 /م

الزرقاني على مختصر خليل  ،عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املتوىف1099هـ ،
 .22شرح ُّ
دار الكتب العلمية ،بريوت  ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ  2002 /م .

 .23شرح القواعد الفقهية  ،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا  ،صححه وعلق عليه ،مصطفى
أمحد الزرقا ،دار القلم  ،دمشق  ،سوريا  ،الطبعة الثانية1409 ،هـ 1989 /م .
.24

الشرح الكبير على متن المقنع  ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة

املقدسي (املتوىف 682هـ)  ،دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع .

 .25شرح مختصر خليل للخرشي  ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل
(املتوىف1101 :هـ)  ،دار الفكر للطباعة  ،بريوت .

 .26العدة شرح العمدة  ،عبد الرمحن بن إبراهيم هباء الدين املقدسي (املتوىف 624هـ) ،
دار احلديث ،القاهر 1424 ،هـ  2003م .

 .27عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  ،أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن
جنم بن شاس املالكي (املتوىف 616هـ)  ،حتقيق محيد بن حممد حلمر  ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ  2003م .
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 .28علم أصول الفقه  ،عبد الوهاب خالف (املتوىف 1375هـ)  ،مكتبة الدعوة  ،الطبعة
الثامنة .

 .29العناية شرح الهداية  ،حممد بن حممد بن حممود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل الرومي
البابريت (املتوىف 786هـ)  ،دار الفكر.

الرابعة.
 .30الفقه اإلسالمي و أدلته َوْهبَة بن مصطفى ُّ
الز َحْيلِ ّي ،دار الفكر ،سوريَّة الطبعة َّ
 .31فقه السنة  ،سيد سابق (املتوىف1420 :هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت  ،لبنان ،
الطبعة الثالثة 1397 ،هـ  1977 ،م .

 .23القوانين الفقهية  ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي (المتوفى
741هـ).
 .33كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،منصور بن يونس البهوتى (املتوىف 1051هـ)  ،دار
الكتب العلمية .
.34

المبدع في شرح المقنع  ،إبراهيم بن حممد ابن مفلح (املتوىف 884هـ)  ،دار

الكتب العلمية ،لبنان  ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ  1997 /م .

 .35المبسوط  ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف 483هـ) ،
دار املعرفة  ،بريوت 1414 ،هـ 1993 ،م .

 .36مجلة األحكام العدلية  ،تأليف جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة
العثمانية  ،حتقيق جنيب هواويين  ،نور حممد ،كارخانه ِ
جتارت كتب ،آرام باغ ،كراتشي .
 .37مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  ،عبد الرمحن بن حممد املدعو بشيخي زاده،
(املتوىف1078 :هـ)  ،دار إحياء الرتاث العريب .

 .38المجموع شرح المهذب  ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف
676هـ)  ،دار الفكر .

 .39مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة  ،حممد بن ابراهيم بن عبد اهلل
التوجيري  ،دار أصداء اجملتمع  ،السعودية  ،الطبعة احلادية عشر ،
1431ه2010/م .
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 .40المدونة مالك بن أنس األصبحي املدين (املتوىف 179هـ)  ،دار الكتب العلمية ،
الطبعة األوىل1415 ،هـ 1994 /م .

 .41مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  ،مصطفى بن سعد  ،الرحيباىن احلنبلي
(املتوىف 1243هـ)  ،املكتب اإلسالمي  ،الطبعة الثانية1415 ،هـ 1994 /م .
تا ِ
الدبـي ِ
ِ
ان  ،مكتبة امللك
َصالَة َوُم َع َ
لماليَّةُ أ َ
الم َع َام َال ُ َ
ُ .42
اص َرة  ،أبو عمر ُدبْـيَان بن حممد ُّ ْ َ
فهد الوطنية ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية  ،الطبعة الثانية 1432 ،هـ .
 .43معجم لغة الفقهاء  ،حممد رواس قلعجي و حامد صادق قنييب  ،دار النفائس
للطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ  1988 /م.

 .44المغني  ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي املتويف 620ه  ،مكتبة
القاهرة  ،سنة 1968م .

 .45منح الجليل شرح مختصر خليل  ،حممد بن أمحد عليش ،أبو عبد اهلل املالكي
(املتوىف 1299هـ)  ،دار الفكر  ،بريوت 1409 ،هـ1989/م

 .46المهذب في فقه اإلمام الشافعي  ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (املتوىف
476هـ)  ،دار الكتب العلمية .
 .47مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد
الرعيين املالكي املتوىف 954هـ ،
بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ
دار الفكر الطبعة الثالثة 1412 ،هـ 1992 /م .

 .48الموسوعة الفقهية الكويتية  ،صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،الكويت
 ،الطبعة الثانية.

 .44نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي (املتوىف
1004هـ)  ،دار الفكر ،بريوت 1404 ،هـ1984/م

 .05الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية( .شرح حدود ابن عرفة
للرصاع) حممد بن قاسم األنصاري ،أبو عبد اهلل ،الرصاع التونسي املالكي املتوىف 894هـ
 ،املكتبة العلمية ،الطبعة األوىل1350 ،هـ .

 .51الوجيز في أصول الفقه  ،عبد الكرمي زيدان  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،
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.1987

 .52الوجيز في أصول الفقه  ،وهبة الزحيلي  ،دار الفكر املعاصر  ،بريوت  ،دار
الفكر  ،دمشق  ،الطبعة األوىل . 1999 ،

 .53الوسيط في المذهب  ،أبو حامد الغزايل الطوسي املتوىف 505هـ  ،حتقيق أمحد
حممود إبراهيم  ،حممد حممد تامر  ،دار السالم  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل. 1417 ،

كتب المواريث

 .1أحكام التركات و المواريث  ،حممد أبو زهرة  ،دار الفكر العريب .
 .2أحكام الوصية و الميراث و الوقف في الشريعة اإلسالمية  ،زكي الدين شعبان
و أمحد الغندور طبعة مكتبة الفالح  ،الكويت الطبعة األوىل 1404ه 1984م.

 .3التحفة الخيرية على فوائد الشنشورية  ،إبراهيم بن حممد الباجورى ،مطبعة
مصطفى ابايب احلليب

 .4تسهيل الفرائض  ،حممد بن صاحل العثيمني  ،دار طيبة  ،السعودية  ،الطبعة األوىل
.1983 ،

 .5حاشية الرحبية في علم الفرائض  ،عبد الرمحن بن حممد  ،الطبعة اخلامسة ،
. 1989

 .6الخالصة في علم الفرائض  ،ناصر بن حممد الغامدي  ،دار طيبة اخلضراء  ،مكة
املكرمة  ،الطبعة األوىل . 2015 ،
 .7الرحبية في علم الفرائض  ،سبط املارديين  ،دار القلم  ،الطبعة الثامنة 1998 ،م.

 .8شرح السراجية  ،شريف بن حممد اجلرجاين  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب  ،القاهرة ،
1944م
 .9شرح منظومة القالئد البرهانية  ،حممد بن صاحل العثيمني  ،دار مدار الوطن
للنشر  ،الرياض  ،الطبعة األوىل . 2008 ،
 .10العذب الفائض شرح عمدة الفارض  ،ابراهيم بن عبد اهلل بن ابراهيم  ،مطبعة
مصطفى البايب احلليب  ،مصر  ،الطبعة األوىل . 1953 ،
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 .11علم الفرائض والمواريث في الشريعة اإلسالمية والقانون السوري  ،حممد خريي
املفيت  ،املكتبة الشاملة .

 .13علم الميراث أسراره و ألغازه  ،مصطفى عاشور  ،مكتبة القرآن القاهرة  ،سنة
1988

 .13الفرائض وشرح آيات الوصية  ،أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهيلي
(املتوىف581 :هـ)  ،حتقيق د .حممد إبراهيم البنا  ،املكتبة الفيصلية  ،مكة املكرمة ،
الطبعة الثانية. 1405 ،

 .14الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية  ،حممد بن علي بن سلوم الزبريي ،
دار النوادر  ،بريوت  ،الطبعة األوىل . 2007 ،

 .15الفوائد الجلية في المباحث الفرضية  ،عبد العزيز بن باز  ،طباعة إدارة البحوث
العلمية و الدعوة  ،السعودية  ،الطبعة اخلامسة 1409 ،ه .
 .16الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية  ،عبد بن حممد الشنشوري  ،دار
علم الفوائد  ،مصر .

 .17قواعد و ضوابط في فقه الفرائض و المواريث  ،أمحد بن عمر بن سامل بازمول
 ،دار الفرقان  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل . 2010 ،

 .18الكنوز الملية في الفرائض الجلية  ،عبد العزيز احملمد سليمان.
 .19لباب الفرائض  ،حممد صادق الشطي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،الطبعة
الثالثة .1988 ،

 .20المواريث في الشريعة اإلسالمية  ،حسنني حممد خملوف  ،دار الفضيلة .
 .21المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب و السنة  ،حممد علي
الصابوين ،دار احلديث  ،القاهرة .

 .22المواريث و الوصايا في الشريعة اإلسالمية فقها و عمال  ،محزة أبو فارس ،
منشورات  ، ELGAالطبعة الثالثة  ، 2003 ،ص .07

 .23الميراث  ،حممد زكريا الربديسي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ،
1391ه.1971/
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.24

ميراث ذوي األرحام أحكامه و طرقه في الفقه اإلسالمي  ،ناصر بن

حممد بن مشري الغامدي  ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات
اإلسالمية  ،العدد  48ذو احلجة . 1430
.25

ميراث ذوي األرحام في الفقه اإلسالمي  ،حواء بنت حممد بن عبد اهلل

العبد اهلل  ،رسالة ماجستري جامعة امللك سعود . 1418 ،

 .32الميراث في الشريعة اإلسالمية  ،حممد الشحات اجلندي  ،دار الفكر العريب ،
القاهرة.
القانون
قانون األسرة املعدل و املتمم يف  27فرباير  ، 2005اجلريدة الرمسية العدد  ، 15سنة
. 2005
كتب قانونية
 .1الوسيط  ،عبد الرزاق السنهوري دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان .
 .3الوصية و الميراث في قانون األسرة الجزائري  ،بن شويخ الرشيد  ،دار
اخللدونية  ،الطبعة األوىل . 2008 ،
الكتب اللغوية ( المعاجم )
حممد  ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضى،
حممد بن ّ
 .1تاج العروس من جواهر القاموس ّ ،
الزبيدي (املتوىف 1205هـ)  ،دار اهلداية .
َّ

 .3تهذيب اللغة  ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :هـ) ،
حتقيق حممد عوض مرعب  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،الطبعة األوىل،
2001م ،

 .2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب
(املتوىف 393هـ)  ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليني  ،بريوت ،
الطبعة الرابعة  1407هـ  1987 ،م .

 .4كتاب التعريفات  ،علي بن حممد الشريف  ،اجلرجاين (املتوىف 816هـ)  ،دار الكتب
العلمية بريوت  ،الطبعة األوىل 1403هـ 1983/م .
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 .0كتاب العين  ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري (املتوىف 170هـ) ،
حتقيق مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي  ،دار ومكتبة اهلالل .

 .2لسان العرب  ،حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور األنصاري (املتوىف711هـ)  ،دار
صادر  ،بريوت  ،الطبعة الثالثة  1414ه .

الرسائل الجامعية

 .1أثر وسائل االتصال الحديثة على ميراث المفقود في الفقه اإلسالمي  ،مؤمن
أمحد ذياب شويدح  ،رسالة ماجستري  ،اجلامعة اإلسالمية غزة . 2006

 .3اختالف الدارين و أثره في أحكام المناكحات و المعامالت  ،امساعيل لطفي
فطامي  ،دار السالم  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية 1998 ،م .

 .2اإلرث بالتقدير دراسة فقهية مقارنة  ،سعيد عثمان أبوبكر العمودي  ،رسالة
ماجستري  ،جامعة أل البيت  ،األردن  ،سنة . 2003

 .4األساليب الحسابية في حل المسائل اإلرثية  ،مولود ملخص محاد الراوي ،
رسالة ماجستري  ،كلية اإلمام األعظم  ،بغداد . 2014 ،

 .0أسباب اإلرث و موانعه في الفقه اإلسالمي  ،جاسم زاهد قرانفيل  ،رسالة
ماجستري  ،جامعة أم القرى  ،مكة السعودية 1982 ،م .

 .2التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية  ،صاحل بن عبد العزيز الفوزان ،
مكتبة املعاريف  ،الرياض.
 .7التنزيل في قانون األسرة الجزائري  ،أمحد دغيش  ،دار هومة للنشر و التوزيع ،
.2009
 .8ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة  ،عبد احلميد حسن صباح ،
رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي  ،اجلامعة اإلسالمية غزة ، 2008 ،

 .4الوصية الواجبة في الشريعة اإلسالمية و قانون األسرة الجزائري  ،الطالبة شفيقة
حابت  ،رسالة ماجستري  ،كلية أصول الدين  ،جامعة اجلزائر . 2010/2009 ،

المقاالت

 .1أقل مدة الحمل و أكثرها بين الفقه و الطب و أثر ذلك في ميراثه  ،عبد العزيز
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بن علي الغامدي  ،جملة العدل وزارة العدل  ،السعودية  ،العدد  ، 43رجب
1430ه.

 .3التنزيل في قانون األسرة الجزائري  ،بشور فتيحة  ،جملة معارف  ،قسم العلوم
القانونية  ،السنة التاسعة  ،العدد  18جوان .2015

 .2الجد و اإلخوة  ،مصطفى أمحد نور  ،الراشدية  ،ديب .جريد القبس الكويتية
الثالثاء  6مجادى اآلخرة  1429ه  10يونيو  2008السنة –  37العدد 12583.

 .4الحق و أنواعه  ،د صاحل بن عبد الرمحن احمليميد  ،جملة العدل السعودية العدد
األول حمرم 1420ه .

 .0الرد في الفرائض فقها و حسابا  ،فهد بن عبد الرمحن اليحىي  ،جملة العدل  ،وزارة
العدل السعودية  ،العدد  ، 33حمرم 1428

 .2الصلح بطريق التخارج في الميراث  ،مروان قدومي  ،جملة جامعة النجاح
لألحباث ( العلوم اإلنسانية ) جملد  24سنة . 2010

 .7عقد التخارج  ،صاحل أمحد اللهييب  ،جملة الشريعة و القانون  ،كلية القانون ،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،السنة السادسة و العشرون  ،العدد التاسع و
األربعون  ،صفر 1433هـ يناير . 2012

المواقع اإلكترونية

 .1أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية  ،عبد احلسيب سند عطية  ،موقع شبكة
األلوكة . 2008 ،

 .3التخارج  ،الدكتور على حميي الدين القره داغي املوقع الرمسي لفضلته
http://qaradaghi.com/portal/index.php

 .2الوسيط بين االختصار و التبسيط في فقه الفرائض و حساب المواريث  ،علي
بن ناشب بن حيي احللوي الشراحيلي ،

http://feqhweb.com/dan3/uploads/1380085556563.pdf
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